
С рн --- _
па СФРЮ Йосип Броя 
Тято от 14 фвару- 

■ри 1471 г. Издател
ство „Братство" а удо
стоен с Ордан братст- 
во и единство със сре
бърен венец за особе
ни заслуги в областта 
на информативната и 
графическа дейност м 
за принос в развити
ето на братството а 
единството между на
шите народи и наро
дности.
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ПО ПОВОД СВЕТОВНИЯ ден ПО ЗДРАВЕОПА
ЗВАНЕ В ДИМИТРОВГРАД

ЗМ0Ш С РАБОТАшият зами аом
В присъствието на пред

ставители нз1 обществено- 
пол-итическия и стопански 
жи1В0т на общината, колек 
тивт>т ша Здравния дом и 
други гости от регион 
Ниш, на 8 април т.г. запо
чна да работи новия Здра
вен дом в Димитровград. 
По този начин градът по
лучи още един важен здра 
вен обект. На площ от 850 
'квадратни метра са помес 
тени диспансер за майки и 
деца, трудова медицина и 
гмнеколожки отдел. Най- 
голяма част (долния етаж)

осуетява разширяването на 
заразителните 
сред децата. Трудовата ме 
дицина получава съответ
ни помещения, както и ги
не кол ожкия отдел. Както 
изтъкна директорът на 
здравния дом Боривое Чи- 
рич, с този обект и пред
стоящата реконструкция 
на стария Здравен дом, 
здравеопазването в Дими
тровград ще се издигне 
на по-високо и по-съвре
менно равните.

Капиталовложенията в 
сахгия обект възлизат на

болести

СЪЮЗНИЯТ СЕКРЕТАР ЗА НАРОДНА ОТБРАНА БРАНКО МАМУЛА ПОСЕ 
ТИ ГРАД НИШ

ДОБРИ РЕЗУЛТАТИ 

В БОЕВАТА ПОДГОТОВКА
• БРАНКО МАМУЛА ПОСЕТИ ЕИ — НИШ, А СЛЕДОБЕД ВОДИ РАЗ

ГОВОРИ С ПРЕДСТАВИТЕЛИ НА МЕЖДУОБЩИНСКАТА РЕГИОНАЛНА 
ОБЩНОСТ В НИШКА ОБЩИНА

9Г1Съюзният секретар за 
народна отбрана адмирал 
Бранко Мамула посети на 
11 април комендата и ня- 
кои поделения на Нишка 
армейска област, където 
генерал-полковник 
Лебарич го информира за 
резултатите, осъществени 
в боевата подготовка, иде 

политическо- 
и провеждането 

по стопанска

ксангдъР Йованович и съ
трудниците му подробно 
запознаха съюзния секре
тар за народна отбрана 

обществено-политичес
ката обстановка в Нишки 
регион.

Заедно с адмирал Бран
ко Мамула в Ниш преби
ваваха и помощник-съюз- 
ния секретар генерал-пол
ковник Милан Далевич и 
генерал -п олк овчиците М и- 
лисав Никмч м Павел Шуц 
и генерал-майор Алексан- 
дар Матович.

носа и производствените 
те възможности на ЕИ, из 
планове на колектива'.

Също така, водиха се и 
конкретни разговори във 
връзка с всенародната от 
брана и обществена само
защита в този колектив.

След това адмирал Бран 
ко Мамула се срещна с 
представители на Между- 
общинската регионална об 
идност в Ниш. Председате
лят на Междуобщиноката 
регионална конференция на 
Съюза на комунистите Але

Боривое Чирич говори 
новия обект

по повод откриването нас

19,1 милиона динара, а с 
необходимия инвентар и ну 
жните медицински помага 
ла над 20 милиона динара. 
Средствата са обезпечили: 
Републиканската СОИ по 
здравеопазване на работни
ците (П 732 000 дин), реги
оналната СОИ (600 000), об 
щинската СОИ (332 000 ди 
нара), а останалата 
Здравния 
Здравен дом е построен 
по проектоплан на специа 
ли 31 д ран ата организация 
..Простор" от Белград- а 
обекта построи трудовата 
организация ..Градня" ‘'*Ът 
Димитровград, «като. с Из
граждането на този обект 
е доказала, че може бър-. 
зо и качествено да се 
строи. Да напомним, че 
надзирателн ият орган е бил 
също от Белград. Самият 
обект е завършен още 
през септември миналата 
година, а до закъснение е 
дошло, поради закъснение
то на средствата за обо
рудване.

С традиционното преряз 
ване на лентата новия Здра 
вен дом предаде на упо
треба председателят на Об 
щинокия синдикален съвет 
Саша Димитров.

Еуген
заема диспансера за майки 
и деца като по този начин 
за пръв път е. Дадена въз
можност болните (от зара 
зителни болести) деца 
бъдат напълно изолирани от 
идващите на редовни прег
леди или ваксинации. Това 
същевременно значи, че се

слотическо 
издигане 
на мерките
стабилизация, както и 
останалите области на жи 
вота и работа.

Отделно беше подчерта

ла

за

част 
дом. Новиятно, че войнишките колек

тиви в тази армейска об
ласт са постигнали висока 
степен на боеготовност и 
че морално-политическото 
състояние на войнишкия и 
командния състав във вся 
ко отношение е на завид
но равнище -и обезпечава 
изпълнението на всички за

В ТЛЪМИНСКИ РАЙОН ПРОЛЕТНАТА СЕИТБА ПОСТИГА ДОБРИ РЕЗУЛ 
ТАТИ

Съвестни стопанн на земята
В Бистър, Долно и Горно Тльмино, както и п другите села в района оре 

всяко домакинство
дачи. 13 „Зимните” разговори за пролетна- повечето земеделци от тона село са «зо- 

та сеитба земеделците от Тлъмитскп рали всички «ниви „на тая година” и из- 
район изразиха -готовност де дадат соб- тъмна един друг проблем:
Ствен принос в борбата за повече храма. — Сред производителите съществу- 
„Колнсото може ще засеем .повече” — ва интерес да обработват и обществени 
скромно обещаха тогава. По дреме на имоти, но кооперацията обикновено ги 
пролетната сеитба те изпълняват обеща- дава на иолзуване дори в май, когато 
нието си.' Във'всички села в .района зна- изминат всички срокове за обработка. 
чител«о' са увеличени засетите площи.
Земеделците сеят главно ечемик, овес м 
ръж. 1'

По време на пребиваване 
в Ниш адмирал 

Бранко Мамула с-ьс сътру 
• дниците си посети и Елек 

промишленост,

то си

тронната
къде-го с .работниците 
този голям колектив води 
разговори за осъществени
те производствени резулта 
ги и за разрешаването на 
в-ьпроои от икономическа
та стабилизация- Домаки
ните начело с председате
ля на Деловия отбор на 
Електронна промишленост 
Любитна Ирич, запознаха 
гостите с производствйни-

в

И. .в Долно Тльмино, село с пай-раз
вито селско стопанство, значително са

_ В нашето село всяко домакинст- увеличени изораните площи. В магазина
_ казва Петър Величков от 'в това село е имало достатъчно високо-

с добивни семена ща ечемик и овес. Оба
че в .магазините в този юрай липсват

во засява
Горно Тльмино. — Всеки стопанин 
орал средно по 7—8 дни.

Председателят на местната общност изкуствени торове, 
в Бис-гър То,М1ИСлав Анастасов К. Г.казва, чс

А. Т.



НАСи а[ ПО СВЕТА
ЛАТИНСКА АМЕРИКА

ВИДОВ ЖАРКОВИЧ ПООБИКОЛКА ИА
ДОКУМЕНТИТЕ НА ..ГРУПА 77“ - ПЛА№^ОРМА 
НА НЕРАЗВИТИЯ „ЮГ" ЗА ПРЕЮВОРИ С РАЗВИ 
ТИЯ „СЕВЕР”

КаракасСърдечни разговори в
Аржентина Да 

суверените; 
остров/, 

решенията на

ленив, и на 
осъществи

Малнинските
оцениПоръчение за диалог 

и споразумение
и Луис Ерера Кампиис са

двете страни се развиЖаркович 
отношенията меж-дули, че 

ват все по-успсшно
над
ООн'СДвете страни се за- 

стабилен мир 
изток и търсят 

изтегли

Седмага конференция на 
'необвързаните е

принос 1В разрешава-
1И-1СОНЮМШЧСО1СИТ0

13 края на посещението 
член с г*п»:ат за

и Близкия
Израел да се 
всички
СКИ територии.

оцененана Видов Жаркович, 
на Председателството на 
СФРЮ, във Венецуела е 

съвмес тно съоб-

вече на юнско- катоРазвиващите се страни предлагат
на ЮНКТАД в Белград със съвмест- 
постнгне договор за заздравяване

отпето на 
и политическите проблеми 

свят- Две-
арабто заседание 

ни сили да се 
световното стопанство

окупиранина подписано 
щение,' в което се (подчер
тава, чо разговорите на 
делегациите <на двете стра 

в атмо-

на 07,временния 
та делегации са изразили 
задоволство от укрепване 
на движението върху коре 

на необ'

Със загриженост е раз- 
гледана обстановката . 
Средна Америка, която се 
заканва да стане огнище, 
опасно за 
с. та в света. Югославия и 
Венецуела подкрепят сили 

които са за мирно ре 
без 

оили.

„Севера” в дух на разби- 
оателство я сътрудничест
во. Това е единственият 

понеже 
застра-

На заседанието па „Гру
па 77” в Буенос Апрес са

КОИТО НИ 'СИ проми пол и 
сфера ма приятелство и 

разбирателство. 
Двамата държавници иа 

са разгледали

приети документи, 
всъщност 
платформа на неразвития 
„Юг” за преговори с раз
вития „Север”. До развитм-

ннитс принципи 
вързаната политика. 
славия и Венецуела оказ

път към изхода,представляват Юго- мира и сигурно-взаимнокризата сериозно 
шава мира м сигурността 

Страните от „Юг” 'ват пълна подкрепа па на- 
Намибия да осъ*

два п*|»ти 
двустранните 
и обстановката 
Близостта на становищата 
на двете страни се отчита 
в съгласието, че мирно
то съвместно съществува 
не, разведряването и диа
логът, основаващ се 
равноправие, правдина и 
взаимно уважение, трябва 
да представляват 
м е жду н аро дните 
ния.

в света, 
считат, че в Белград тряб 
ва да се постигне съвм«с-

ОТНОШОНИя
в свето-

рода ма 
ги.чтви правото си на не
зависимост и самоолродо-

те промишлени страни е .
„поръчение за

споразумение”, с тен договор за спешни ме 
рки ,които ще водят към 

на установяване на нов

I с,
щение на проблеъа.. отправено 

диалог и 
което се предлага вече на

намеса на великите
меж НАКРАТКОюнското заседание 

ЮНКТАД в Белград със дународен икономически
свъ-местни сили да се по- порядък, 
стигне договор за оживле
ние на производството и 
заздравяване на стопанска рацияс която се 
та обстановка от готовио- 
носгта на 125 развиващи

ф ПАРИЖ: Съветско-фре 
леките отношения все ло- 

След

ф ЛИСАБОН: Представи
телят 1на Организацията за 
освобождение на Палести
на И сам Сартави е убит 
от непознато лице в хоте
ла „Монтесоро”, където се 
проведе заседание на Бю
рото на Социалистическия 
интернационал. 
ф ТЕХЕРАН-БАГДАН: В 
началото на 
иранските въоръжени си
ли извършили силно напа 
дение срещу иракските за 
щитни 
твърди, „че 
значителна част 
оката гранична 
рия”, 'НО 
щил, че иракските оили са 
успели да осуетят иран
ска^ офанзива на повече 
сектори на фронта.

шВ Буенос Апрес е прие 
та 'И „Политическа декла 

опре- 
на оаз

вече се изострят- 
прогонването на съветски
те дипломатически пред
ставители от Париж, кое 

окачествява като 
инци-

ооноаза на 
отноше-

делят становищата 
виващите се страни по ра-

се страни за диалог със звойните въпроси. то се
,, д и пл ом ати ч ес к и 
дент”, в Марсей е извър
шено нападение на 
ралния конзулат на СССР.

КРИЗА В ЕВРОПЕЙСКАТА ИКОНОМИЧЕСКА ОБЩНОСТ

12 милиона безработни
СТОПАНСКА

гене-
седмицата

Кризата се чувствува най-много в черната металургия, където всеки 
сец без работа остават 2,5 хиляди лица

Кризата най-много се 
а промишлените мощнос
ти са ползувани само с 76 
на сто.

ме

ф ДЖАКАРТА: Индоне
зия и Египет изразяват на 
деждгта, че предстоящото 
заседание на ЮНКТАД р. 
Белград ще подтикне диа
лога между „Север” и 
„Юг”
дентите Сухарто и Муба- 
рак.

тримесечие е по-малко с 5 
милиона тона по отноше
ние на същия период на «ми 
налата година.

В страните на ЕИО в 
12 милиона 

безработни. Работата не 
могат да намерят 
4,5 милиона млади до 25- 
го-дишна възраст-

В промишлеността на 
Европейската икономиче
ска общност все още се 
чувствува силно „присъс
твие” на стопанската ре
цесия. В отчет на Изпълни 
телната комисия се посоч
ва, че през март производи 
телиостта на труда е на
маляла още с 0,4 на сто,

позиции. Техеран 
е освободена

от иран- 
терито- 

Багдад е съоб-
чувствува в основните от
расли. В черната метал у р момента-има
гия всеки месец 
без работа 2,5 хиляди ли
ца, а производството 
стомана през

остават изтъкнали прези-около
на

изтеклото

мине на анектираната от страна на България 
територия, прерастна в отделен отряд. Чет
върта чета на Бабишкия партизански отряд 
започна активно да действува от Власотинци 
до Цъ-рна трава.

Непокорната Църиа Трава (2)

БОРБАТА 

СЕ РАЗРАСТВА
въстанието се разрастваше. Създадена беше 
и Бабушнишка свободна територия, «на която 
веднага беше създадена нова власт, а на още 
неоовободената територия бяха формирани не 
легални 'отбори на Народоосвободителното 

‘движение и сформирани нелегални десетини.
В асрая на 1941 година окупаторът дър

жеше в свои ръце само 'Власотинци и Гърде- 
лица, а останалата част на Власотинашка 
околия северно от демаркационната линия 
беше свободна партизанска територия- Тази 
територия допираше до 'Нишка и Лесковаш- 
ка околия и тгочнататък, на Запад, към ябла- 
пищка околия.

ПРЕД ТЕЖКИ ИЗПИТАНИЯ
Февруарските дни на 1942 година бяха 

съдбовни за лартизаноките отряди и южната 
част на Сърбия- В Леоковац, Ниш и други 
градове бяха съсредоточени огромни неди- 
чевско-льотичевоки части. През февруари 
неприятелят тръгна «в жесток поход срещу 
партизанския отряд. За целта бяха ангажира
ни и части на специалния български окупа
ционен корпус, а особено части ют Бела 
ланка. За партизанското 
ната на Южна Морава настъпиха

ПИШЕ: ПОРО ЗЛАТКОВИЧ — МИЛИЧ

Второстепенните съобщения, предимно 
по-слаби пътища, пресичат църеотравоко-

па--луж!Нишка територия по следните направле 
•ния: Стеризимировци — Влаоина — Владичин 
хан; Трън — Тубма — Шилегарник — Овогье; 
Трън — Звонци — Бабушница — Ниш и Пи 
рот —. Бабушница ,— Власотинци — Леско- 
вац. И тези съобщения неведнаж бяха напад
нати и прекъсвани, заацото 'неприятелят ти Щ 
ползваше за снабдяване и охрана на военно- 
полицейските станции в борбата против пар
тизанското движение, «както и за транспорт 
на ограбеното <в тези краища 'Имущество.

Как се разгоря Народоосвободителното 
движение в този край?

През втората половина на 1941 година в 
част на Сърбия беше създадена го

ляма партизанска свободна територия от две 
те страни на Ю. Морава, Кукавишкият 
тизански отряд създаде през октомври 1941 
година, а веднага след това нападна Власо
тинци. Тюгалза беше

движение ив доли-
ПЪРВИТЕ ДЕЙСТВИЯ

На оная част, която беше анектирана 
от фашистка България, в Църна трава започ
наха трескави приготовления за вдигане на 
въстанието още през август 1941 година. С 
пресичането на телефонните връзки «между 
Павличина и Църна трава. 'С отнемането на 
санитарен материал от амбулаторията в 
Църна трава и . този край изяви готовност 
енергично да се б0'ри срещу (окупатора. Орга 
низираната младеж -денонощно събираше са
мопожертвувания за партизанската борба, 
радваше се безмерно на всяка експлозия, ко
ято отекнеше. Младежките активи по планин
ските махали създаваха легални десетини и 
отбори на Народоо|свобод!ител1ния фронт- 
През есента 1941 година в тези краища зап- 
рииждаха първите групи партизани от Ба 
бишка тора, така че вече през 1942 година 
тук не съществуваше граница. Една част от 
Бабишкия отряд, която имаше за задача да

тежки дни.
В началото неприятелят успя да забележи 
вестни успехи в борбата си срещу Бабишкия 
партизански отряд и да го принуди да се от
тегли към Сува планина, като

из-

плени извест
ен брой партизани, а тогава загина и комен
дантът на отряда Обрад Лучич.

Четвърта чета 1на Бабишкия отряд беше 
изключена от тази блокада, защото
ИЗВЪ1Н «еприятелокия обръч, «о зад динар,ка
ца-пони ата линии ,на лаоинско-църнотравскня 
терен. След .офанзивата, обиадят фактор 
Л,ия .и тази чета да бъде намалена на около 30 
ооици, които представляваха 
което с облягаме

лов-
южната

основно ядро, 
върху дейността на паотий-

ят .раните от офанзивата, но окола ЧетвъРта

пар-

създаден и Бабишкият 
партизански отряд, който имаше за задача да 
действува източно от Южна Морава, към 
Ниш, Бела паланка и Власотинци. Вълната на

оцеляха в офанзивата. В
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ОТ ОТЧЕТНО-ИЗБОРНОТО ЗАеВДАНИЕ НА СКУП 
СДРУЖЕНИЕТО НА ЖУРНАЛИСТИОТ^ЕПУБЛИКАНСКОТО ПАРТИЙНО СЪВЕЩАНИЕ ЗА КАДРОВАТА ПОЛИ

* Щ ИНАТА НА
ТЕ В СР СЪРБИЯ

Сало критериите не са достатъчни ♦ ЗА КЛАСОВО ИЗОСТРЕНИ ВЕРА
1

♦
♦г Преценките, които сумирайки многомесечните 

широки обществени разисквания, даде ЦК на екс-, 
а сетне и ЦК на СЮК за състоянието в информативна 

мястото и ролята на журналис

Най-висшите партийни органи, следователно и конгресите на СК, на някол ф 
ко пъти оцениха, че имаме ясни принципи и критерии на кадровата политика и ♦
че в тяхното осъществяване постигаше значителни резултати. Но тези оценки Т та СИСтема у нас и за 
почти винаги бяха и критически, особено по отношение на разработката и при ф тите в политическата система на социалистическото 

лагането на приетите принципи в конкретната практика. ф самоуправление охрабряват и разтварят широко две
^ рите за изследване,
Т Тази мисъл бе залепнала в изказванията на вси-

ледователно спазват «крите ♦ чки часдаищ1 в рвудневнща работа «а отчетно-нз- 
риите за приемане «а но- ▼ бо ната сесия на Скупщината на професионалната 
ви членове на СК, а също ф организация .на журналистке в нашата Република 
така и 'критериите за нз- ф съ,ст01ЯЛа се ;На 8 и' 9 април в Сюко баня, ,на която, 
биранс на членове на раз- ф нвд 200 делегати и гости, представители на три и 
личии постове и длъжнос- ф половина хиляди журналисти са в СР Сърбия гареце- 
ти. При това в «най-гол ям ниха досегашната си дейност и уточниха числени за-
брой случаи енергично се ф 13чи на Сдружението за по-бързо развитие на инфор- 
отхвърлят опитите за нат- ф ,М|Ира1Нет0 ВЪ|В функция на развоя на социалистическо 
рапване «а кандидати. Н<о ф сам0упраалеяие и тачене и развитие «а придобие 
най-голяма слабост на аи<- ф ЮИте ,0т цоБ и социалистическата революция- 
тивността на 'Първичните ♦ и в уводната реч на досегашния председател
организации в ,кадровата ▼ иа Сдружението, Любомир «Райнвайн, 1и в поздра«вите- 
политика е липсата 'на кон ф лното ;СЛ(ОВО ю председателя на Републиканската 
тинуитет. С други дум , ф .1(Янф0ран.цИя ]на Социалистическия съюз на Сърбия 
тази активност е мнтеизив ф Жика р,адодлович ,се подчерта, че затруднените ус- 
на само преди и по време ф павПЯ: сложното и противоречиво време, в което се 
иа изоорите. а ж ирите ^ реализира политиката по обществено-икономическа 
се полагат малки гр ф стабилизация, изисква От организацията на журна- 
след из ирап то иъ . ф листите ,и :Всеки неин член постоянна борба за пови-
и°факгътВчеД тази актив- ^ шаване ‘Отговорността за /Всяка, публично казана ду- 
ност ,не е’ достатъчно ши- ф ма ,не само °т журналистите, но и от онези, които 
рока. Най-често е съоредо ♦' "“средством средствата за масова информация се 
точена върху приемането ♦ ^ 'К1Г ШИ|Раката одутория читатели, слушате- 
в СК, избирането « произ ± ш тт таЧрители. Това ще стане реалност само при 
насянето «а идейно лгаи % Условие още повече да укрепне .раоотническо-клаео- 
тически мерки, но има мно ф вият ха*Ржтер «а информирането, при условие расо
то организации които без ♦ Гикът я гражданинът да не бъдат само предмет, а 
действуват и ,в това отно- ♦ Ф'акт°Р, определящ ориентировката и съдържанието 
Ш0НИС # ма .пресата, радиото и телевизията- Това е и един-

♦ ст1в&но прав^лмият път да се преодолеят бариерите, 
ишито по една 'или друга оричшна ограждат изворите 
1на информациите и да бъдат премахнати всички гра
ници спъ1ващ!И свободната им циркулация в югослав
ски измерения.

Журналистите и тяхната професионалца органи 
зация, чрез всестранна дейност (в редакциите си, в 
Социалистическия съюз .и в

Това изтъкна членът на 
Председателството на ЦК
и,а 1??^ И председател това занапред много по- 

_ мисията за кадрова ефикасно трябва да над- 
пол1Ити1ка Момчило Вичен- 
тиевич на

на СК в много среди пос-. и авторитет в собствената 
и по-широката среда. За

дел яваме оп0)ртюниото по 
ведение и формалния под
ход на много членове 
първични организации към 
кадровите въпроси.'

Говорейки за слабости
те, които се забелязват в

състоялото се 
«във вторник в Ниш пар
тийно Съвещание за роля
та и задачите на първична 
та организация на СК

и

в
изграждането и осъществя 
ването на кадровата поли 
тика в Съюза на комунис 
тите. В съвещанието

кадровата политика,. сек
ретарят на* Председателст 
вото на МОК на СКС .вуча

ствуваха представители на Ниш Хенрик Селич, между 
: всички между общински
конференции на СК 
шата република.

другото изтъкна:
— С най-много трудно

сти се осъществяват зада 
покрайнински- чите на кадровата полити- 

,в ка в онези* първични орга 
низации на СК, в които не 
е изградено акциенно еди 
нство. къ.дето легалитет 
получават лични и групови 

на иптереоп или пък групоп
еките стремежи натрапват 
мнението на отделни члено 
в е като станов ище на ця
лата организация. Групов- 

В досегашната партийна шъпната действува и на те 
дейност, каза между друго оена на кал а овата полити- 

ъ то Вичентиевич, редовно кг .където понякога се 
бяха посочвани слабости- стига и до сериозни раздо- 
те, непоследователността ри. 
и несполуките, поради ко 
ито не успяхме да :осъице 
ст&им пр окл ампраните це 
ли в кадро-вата политика: 
по демократичен начин да 
забеляззаме,
избираме и ангажираме ка 
дри -в СК според техните 
способности,

в на-
предста

вители на
те конференции на СК 
Косово и Войводина, пред 
ставидели ,на 
конференция на СК в Бел 
град и членовете на Пред 
седателството на ЦК 
СКС Марица Стаменкович 
и Вукашин Лончар.

Градската

БЕЗ ФОРМАЛИЗМА

На съвещанието беше ф 
изтъкнато, че някои неже ♦ 
дателни тенденции преди ▼ 
зв.икват сериозна загрнже Т 
гост- От година на годи- ф 
на намаля1ват броят 
новоприетите членове, в по ♦ 
вече среди все още не се Ф 
осъществява работническо Т 
класово мнозинство, драс . ф 
1 ично намалява броят на ф 
с елскостопЕноките произ- ф 
водители в СК. $

ДА СЕ ОСЪЩЕСТВИ РА 
БОТНИЧЕСКО МНОЗИН 
СТВО В СК

Участниците в съвешани
нз ф

другите части на фронта 
на само1упр'авителн,о-орган1изираните социалистически 
сили, 1решител1Но >и безкомпромисно, всекидневно 
се борят против проявите на национализъм 
други .чужди на самоуправлението схващания и пос: 
тъпки, какдо 1В обществото изобщо, така и в собстве
ните си редици. Ванче Богоев

предлагаме, ето изнесоха много поло
жителни опити във воде
нето на кадровата повити 

идейно-по- ка, но посочиха и много
определения, трудности и недостатъади.

качества Първичните ' организации

ще
и всички

лидически
ком^щ исти чески

в.и впечатления. За тези впечатления съвме
стна борба срещу окупатора са се изгражда 
ли братство и единство, борели са се за сво
бодна братска общност >на народи и народно
сти на Югославия.

Бабишкият партизански отРяд, при труд
ни |усл01вия, възстановяваше по-раншните сй 
връзки или създаваше нови приятелства на 
територията на Бабишка околия 'И Запланье- 
то. Към края на есента на 1942 година пове- 
ренството на ОК на ЮКП за Църна трдва 
установи връзка с българския 'комунист Слав 
чо Тръноки и тази връзка продължи до края 
на войната. В «началото на 1943 година на 
анектираната територия — между Пирот и 
Куманово — под ръководство на Светозар, 
Вукманович — Темпо беше формиран Втори 
южноморавоки отряд- Същата територия по 
'Криванге и (създаденият ОК «на ЮКП за Вра«н- 
оки окръг и негавата И'Д'ей|но-поли г1теока ра
бота оилно се чувствуваше, както в отряда,

налагашенай-критичните дни положението 
четата да се раздели <в повече по-малки гру- 

по-голяма подвижност и способ-

така и на цялата територия между Пчиня на 
юг и Нишава на север. В тази територия
влизаха общините: Прешево, Буяноовац, Тър
говище, Враня, Владичин хан, Сурдулица, 
Босилеград, Баоушница, Власотинци и отчас
ти — Пиротска, Дими тров градска (и Гаджи- 
'нханска община. По такъв нач!ин Втори 
«иоморавски партизаноки отряд действуваше 
на територия е дължина от 150 «и широчина 
от около 70 километра.

пи, с Дел за 
ност за маневри; появяване на по-широка те
ритория на Лужница и Църна трава едновре
менно, като при това се 
ние, че партизанските части успешно са 
преживели един тежък военен период, да ма
нифестирах «своите сили: да се свързват с при 
вържениците «а терена, като по такъв ла- 

създава широк фронт «а съпротивата 
и борбата против фашизма и окупацията. 
Също се настояваше да се спре заминаване- 

българоката фашистка вой- 
'Набора, повикан през 1942

създаде впечатле-
юж-

иии се ВЛИЯНИЕ ВЪРХУ ДВИЖЕНИЕТО В 
ГРАНИЧНИЯ КРАЙ

От значение е да се окаже .нещо повече 
и за вече посоченото сътрудничество м 'връз
ки с българските комунисти и числящите се 
към. .въоръжената борба. Тези връзки и съ
трудничество увеличаваха «влиянието «на На- 
|ро|а,оо;овободителното дваежение в гранични
те «краища, ка«кто на югославска, така «и на 
българската територия, «върху една по-широ
ка «и етнически (разнообразна област в юж.на 
Сърбил, «което представляваше широка и си
гурна ооно«ва за съвместно разширяване на 
На«родоо;овободнтелното движение в Югосла 
вия и Бълтар«И1я.' Освен «яколкото по-важни 
акции и въоръжени стълкновения с неприя
теля може иа посочим- нападението «на Мо- 

. мин .мамен през 1943 година, когато бе «взри- 
В0Н железпия мост «на «р. Южна Морава, а в ка
риерата пленено голямо количество взрив, 
след то«ва .сраженията в Каиар и Раисовдолско 
Осое, сетне «вапаиеаие срещу българоката 
фашистка .охрана при с. Дървени брет, а 1най- 
голя«ма еюция «на отряда «нападението и осво
бождението на Църна трава.

(В следващия брой: ОСВОБОЖДЕНИЕ
ТО НА ЦЪРНА ТРАВА)

вто на регрути 
ска («касае ее за 
година) а с въоръжените ои действия да вна
ся страх'и трепет в редовете .на неприятеля 
я да те му се позволи свободно и безопасно 
движение на отделни лица и по-малки групи.

ПРЕДВИЖВАНЕ НА ЮГ
септември 1942 година в 

Църна трава бяха «възобно- 
партизансми

През август и 
южната част на

Вранският и Бабишкият
Врансюият ОТРЯД действуваше на юг 

Слсопика Църна тора. На Карадаг 
се свърза с албанския партизаноки отряд (от 
Косово) ръководен от Фадил Ходжа и «изве
стно време прекараха заедно «в косовоиите 

под названието партизаноки «отряд ,Цеи- 
Хаудини”.

В този отряд освен сърби «и албанци има- 
.нокол1Д!Ица бойци турчи ,и македонци.

вени
отряди, 
и с-ригив ДО

села
нел

Първата съвместна боева акция на «отряда 
.и първият успех стана през «октомври същата 

на 1м.ина Лояне. Крат-година при нападението 
ко време «след това отрядът се «намираще 
Косово, а бойките понесоха оттам «най-хуба-

Свидетелство на уисаса: опожарени къщи 
в Църна трава

па
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ОК НА СКС В ДИМИТРОВГРАД ЗА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ КОНСТИТУЦИОННО- 
СТТЛ, ЗАКОННОСТА И СОЦИАЛИСТИЧЕСКИЯ V М01 АЛ Ш:УМ : ; Щч.тШШ МИ Ш, Ь' ■ С 

е. Г.(,щ ,’<*»
% Щ' /ШШ,

т'ШШсоциалистически морал пе 
член на Съюза наВ борбата за конститучиоиност, законност и 

съществува засеТГето^Гок: на СКС "в Димитровград Щ' Н Л уУкомунистите,
.. ', у IШШ;,

■У А
,рсд думите 1на Станко Ле* 
нкич, обаче, същите са не- 
достптъчно активни, а .има 
.и случаи да еим со мгиречи н 
работата от нгязеом ръкоизод 
11;11 структури в трудовите 
организации* Според Крум 
В оличков, .нарушаването
на за конностт0 особено е 
видимо п органите но уп
равлението, а конкретно 
и|.,в все по-честата практи 
ка исковете на граледаниг- 
ге да но се 
за конно определен пия срок.

Кок-го бе изтъкнато, ко
мунистите са отговорни да 
оповергая г

>тш ■ •• • «4 1
. Я ■ » 4 Ма '

аШгЬ ~
'■■'СА: ■ ■

пример -е 'незаменимо оръ 
жие в борбата против всм-

Вълроки факта, че 
просът въев връзка със спа

конституЦ'иоагн0с чк>и отрицателна прояви п 
общество. В гюсо-

въ-

зването
тта, законността а! социа
листическия морал е обе-ь 
ждаи във всички първични 
организации, резултатите 
все още не са достатъчни.
В някои среди конкретно мор. 
са набелязани отрицателни 

Забелязва ре

У:нашето 
чените примери, конто ои 
гдаю не са единствените, 
никак не може да се ка-

ш
ЪшФяВ»'1-"’ *****' '■

сае за добър личен при

В ЖДРЕЛО НА ЕРМАВ борбата за консциту 
ционност,1 законност и со 
циалистическн морал зна
чително място заемат кон
тролните съдбени органи. 
Но, констатация е, че тях 
мата активност в момента 
не е на съответното рав
нище. Пример за това е п

те прояви. 
обаче, че през 
време се увеличава обща- 

стопанска преетъп-
Извадени
затрупаните
работници

последно

решават вта и
мост .и това конкретно, ко 
гато се касае за посегател 
ството срещу обществено* 

Очевндно-
/

мненията, чето имущество, 
то нарушаване на .норми* 
те на социалистическия мо 
рал и на законността е ви

на ко-димо в примерите 
жара „Братство", „ - 
чар”, „Циле”, в Трънски 
Одоровци. Осъществените 
излишъци в някои магази- 
ни -в Димитровград говорят 
за „играта" на цените, 
продажбата на дефицитни 
стоки „под тезгяха” никак 
«е може да има нищо об
що със законността и со
циалистическия морал на 
нашето общество. Това се 
касае не само до магази-

„Сто-

тилата се огромна скална 
маса.

За да се проникне до Лю 
бисав Тодоров е било нео 
бходимо да се пробие спе-

След почти едномесечна 
борба със срутената камс- 
на маса в ждрелото на Ер 
ма край Погановски мана 
стир, .когато бяха затрупа 
ни двама работника заед
но с машините, ждрелото 
отстъпи и
ботници са извадени.

а

циален тунел, като при то
ва е заплашвала постоянна 
опасност от нови срутва
ния-

На 11 април т.г. предсе- 
Обшинската

загиналите ра-

Специалистите от строи
телната организация „Рат- 
ко Митрович" от Белград, 
ООСТ „йелен до" от Ужи 
чка По жега, специали
сти от Алексинашките 

Градня” от

лателят 
ск\тпдина Петър Тасев ус 
треи прием за специалис
тите от Ужипхка Пожега, 
ксито работиха по разчис
тването, като им благода-

уа
перите, а още повече до 

.съответните инспекции, ко 
ито изказват крайна нее- От заседанието на ОК на СКС в Димитровград 
фюкаоност, дори безотго
ворност- Или, може ли да * обстоятелството, - че Изпъл 
се говори за някакъв лю- нителният съвет',на Общин 
рал на тези граждани, ко- ската скупщина бе прину- 
■ито дължът огромни суми ден да формира отделна 
за разни колгунални услу- колсисия. която да направи 
ш (вода, ток, наелшД. За ревизия в работата на об- 
съжаление между тях има щинския съдия по .наруше 

.ния в предишния мандатен 
период. Същата комисия е 
намерила истински хаос в 
разполагането с отнетата 
от нарушителите стока.
Отделно, че има доста „за 
губени" предмети.

срещу нарушителите не се 
предприемат законни мер
ки. Комунистите в Дими
тровград имат сили да се 
оправят с тези прояви. 
Още повече, че имат пъл
на подкрепа от трудещи
те се и гражданите в об
щината. Това е трайна за
дача на комунистите във 
всички първични организа 
ции. Задачата е трудна, но 
не и непреодолима. В ре
шаването пък на същата 
-ос1ит иябч.00 аз ек еядвсП 
■ко и откровено.

мини и 
Димитровград, успяха въ- ри за пожертвователния 

труд и всеотдайното анга
жиране в разчистването и 
иззаждането на затрупани 
те работници.

Предвижда се понастоя
щем на мястото на злопо

преки няколко нови срут
вания, да пробият канал 
в камената бариера и да 
изпуснат водата от езеро
то, формирано зад барие
рата. По този начин е 
създадена възможност да 
се дойде до телата на Си- 
ниша Стайкови ч от Горна 
Врежина край Ниш, а в 
неделя (10 април) и на Лю 
биЬав Тодоров от Дими
тровград, който на 14 март 
т.г. бяха затрупани от. сру

и такива, които заемат 
най-отговорни постове в 
инспекц иион н ит е сл ужби.

- Тежа говори, че са необхо
дими незабавни подобрения 
в работата, дори и персо
нални промени в тези слу
жби. Защото, както бе из
тъкнато в уводното изло
жение на председателя на 
Председателството на ОК 
на СКС в Димитровград 
Райко Зарков, а сетне и в 
разискванията,

луката да излезе специал
на комисия на Реггубликан 
ския изпълнителен съвет, 
която да предложи необ
ходимите решения за по
нататъшна работа й строи 
телство на пътя Суково— 
Звонци. ' А. Т.

Що се пък отнася до 
осуетяването на стопанска 
та престъпност, главна ро
ля трябва да имат .самоуп 
равителните контроли. Опо

ИЗ СЕКРЕТАРИАТА ПО НАРОДНА ОТБРАНА 
В БОСИЛЕГРАДА. Т.

личният

Искат да заминат 
в ЮНА

/
НАШИ НРАВИ И ПОВЕДЕНИЯ

Не извън помирителните съвети
Ползувайки възможностите ■ 

га най-новият Закон
( Съдебните дела между 

гражданите ов Димитров
градска община, най-чес
то предизвикани вследст
вие разни обиди, клетвеги и 
пр. значително се увелича 
ват. През миналата годи
на, .например, е имало 333 
такива дела. Общинският 
съд в Димитровград спо
ровете е решавал сравните 
лно бързо — 176 в 
от три месеца, 52 за 
до шест месеца, 47 до ед
на, а 27 в срок .от над ед
на година. Върху 79 ре
шения е имало възраже
ния до Окръжния съд, а

които предла- 
зо военната повинност, през 

юли Т.Г. повечето млада ж©Н1И и девойки от Бо- 
оилеграпска община ще заклинат в ЮНА Това 
желание досега са изпазмл™ ' 10ва
с разляЧ11И нрофесТ з*т„2 и~иДе™ 
чки ОТ средното училище от гоа^ ’^ 
Стоилков, секретап на Ср4паТоГраДа‘ Смилко 
на отбрана 1В ^оаилеграш^попчв^т^^^ П° ,Народ- 
е получила широк отзвук4 бл^83’ 46 акЦк,Ята 
т всичко «е с*о ,н1^пя Г ДареНИе' 
и не особения интерес ПОдаот№ка' и°
те ,се обаждат да отбиват в^еадТпо^6' СъЩ|И'

««> «*«■», «0 иТкато Ноф™ГТ ^

върдени решенията на Съ 
да от Димитровград.

Т.ози . частичен

зи .вид се увеличават, как 
то и от факта че помири
телните съвети съществу
ват 'Във всички местни об 
пенести не е трудно да се 
отгатне, че .недостатъчно 
се ангажират в разрешава 
нето на споровете меж
ду гражданите. Предимст 
вата пък от . по-’го|лямото 
им действувай е са извест- 

пестят юе пари .и вре
ме, съдовете не се 'Обре
меняват с дела, които .на

обзор
върху .работата .на Общин
ския съд в Димитровград 
ни дава повод да отовдиг- 
нем въпроса 'защо тези де 
ла >се увеличават. Дали .в 
бита на нашите хора е да 
се ■ съдят за дреболии, 
една педя земя. дърво, счу 
пена ограда или кокошка?

за

срок ни:
три

Може би има нещо. точ 
но .в предпоставката, хора
та ^ да се съдят за „дреб- МЯСТО могат йа се Разре- 
ни" работи. Поставя се шат, запазват со добрите 
обаче и въпроса за работа 
та на ломирител'Ните съазе 

' ,3^!Ж^?Л0Вината са ПОт- те- Изхождайки от това,
-IЕййж с- че съдебните дела от то-

В Секретариата изтъКват че 
петно продължава и Че броят
обаждащите ое девойки Да заминат и ЮНА , 
се увелцчи, па1 'в "НА ще

В. Б.

акцията ус-. 
доброволно«авзаимните отношения меж

ду хората.

А. Т.
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ИЗ ДЕЛЕГАТСКАТА ПРА КТИКА й ЗА УСКОРЕНО РАЗВИТИЕ НА ОБЩЕСТВЕНО-ИКО 
И НОМИЧЕСКОТО РАЗВИТИЕ НА ИЗОСТАВАЩИТЕ 
1 КРАЙГРАНИЧНИ ОБЩИНИ В НИШКИ РЕГИОН

В БАБУШНИШКА ОБЩИНА

Има н бездействени делегации Програма с дългосрочно 

значение
Покрай осъществените такъв .начин делегатът ви- ■ 

нари 'настъпва с «мнението 
на своята делегатска база

Помирителните 
от ден на ден получават 
нови задачи и съдържание. 
Те представляват един вид

съветиположителни
действувайето ва

резултати в
делегат

ската система в Бабушни- 
Ш'ка обтцина, има и извест 
ни застои. Тази констата
ция беше изнесена 
тоялото се неотдавна 
щание във връзка 
да и съдържанието на 
бота на де легациите 
легатите в общината. Уво 
дно изложение по 
прос изнесе Драголюб Ча- 
рич, секретар на Общин
ската скупщина. Той им еж 
ду другото изтъкна, че ня
кои

Взимайки думата в рази 
скванията Станко Велко-

Пише: Борис Борисов, директор на Регионалния завод 
за обществено планиране на Междуобщинската регио
нална общност

самоуправителни съдове и 
оригинален облик на обро

ка Об ществяване на праворазда- 
под- вамото у нас. Тази конста

тация изнесе Милорад Пей 
чич, съдия в Общинския 
съд .в Бабушница, като по-

на еъс 
•съве

вич, председател 
щниската скупщина 
черта, че в най-гол ям брой 
случаи отношението на де
легациите и делегатите е
активно, .което може да се , сочи и най-важните

чи, които стоят прет, по
мирителните , съвети.

С цел да обезпечи ускорено развитие на'край
граничните общини в резолюциите за обществено-ико
номическо развитие на СР Сърбия и на Нишки ре
гион през 1983 година, се предвижда изготвяне, прие
мане и реализация На отделна Програма за тяхното

внима-

с мето-
ра-

и де
з,-ща-този Въ види и на сесиите на ОС, 

на които делегатите пое 
1 азят множество въпроси 
или изнасят становища на 
своите делегации по тях.

развитие. В Програмата се обръща по-го(лямо 
ние на селищата в крайграничната област, т-е. 4 на 
най-п©развитите части на крайграничните общини. 
Тя се обосновава преди всичко - върху цялостно пол
зувано на местните потенциали (животновъдство, 
овощарство, зелечуково и друго селскостопанско ггро 
изводство), изграждане на прам1ишлени обекти за хра 
нителни отоки, първична преработка на 'минерални
те суровини, чи!Ито запаей са известни, както и из
граждане на малки високопродуктивни промишлени 
капацитети за заемане на женска работна ръка.

! В Програмата отделно се' разработва изграждане 
то, разширяването и модернизацията на пътищата, те
лефонните връзки, електроенергийни и електро-ди- 
стрибутивни обекти, обекти по водоснабдяване и на- 

Ц появане на обработваемите площи и други комуна- 
М лни и комунално-битови обекти.
| За изготвяне на Програмата са ангажирани спе-
1 цйалисти на организации, самоуправителни общности 
Ш и органи от крайграничните общини, Региона и Репу 
и бликата. За целта при Скупщината на Междуобщин- 
I ската регионална общност е формирана работна гру- 
I па която в организацията на Регионалния Завод за 
I планиране, оинтетизира и сбобщи програмата, отнас- 
И яща се до трите крайгранични общини в Нишки ре- 
I тион: Бабушница, Димитровград и Пирот.
| По такъв начин на практика се осъществява

Беше отметено, че там, 
където в помирителните 
съвети са избрани най-ав- 
горитетни и най-действен и 
хора, и резултатите са наГт- 
дпбрч и че занапред на 
те:$и самоурпавителни съ
дове, както бяха нарече
ни, ще трябва професио
нална покощ да оказва съ 
дьт и обществен о-полит * [ - 
тесните организации, като 
се съдействува всеки спор 
иДи недоразумение да се из 

. глаждат навреме.

делегации .рядко свик 
ват заседания, докато при 
други основен проблем е 
н едоразбир ан е то на предло 
жените от Страна на 
фесионалните служби 
териали, и които се нуж
даят от конкретна помощ. 
Също така, подчерта Чи- 
рич, е необходимо 
всяка сесия на Общинска
та скупщина делегациите 
да обсъдят и ,анализират 
предложените в

НОВА РОЛЯ НД
ГЮМИРЙТЕЛНИТЕ
СЪВЕТИ

про-
ма- Все пак, занапред е не

обходимо още по-активно 
участие на делегациите в 
обсъждането на проблеми- 

преди те, които изникват във 
всяка конкретна среда, и 
които по един или дру; 
начин, се внасят в днезкия 

дневния Р«Д на сесиите на - Общнн- 
ред материали, като по ската скуггщи-на. М. А.

ОТЧЕТНО-.ИЗБОРНО ЗАСЕДАНИЕ НА СКУПЩИНАТА НА ОБЩИНСКАТА 
ОРГАНИЗАЦИЯ НА ЧЕРВЕНИЯ КРЪСТ В ДИМИТРОВГРАДмшш и ВШ0 РАВНИЩЕ

Общинската организа
ция на Червения кръст в 
Димитровград е организи
рана в 69 първични орга
низации с 8628 члена. То 
ва значи, че повече от по
ловината жители на общи
ната са включени в някоя 
от активностите на Чер
вения' кръст- Това е най- 
масовата“ организация, в 
чиято активност са ангажи 
рани всички структури на 
населението, особено по 
драстващото поколение и 
младежта.

Особени резултати от 
читат първичните органи
зации на Червения кръст 
в трудовите организации: 
ООСТ „Димитровград", ТО 
„Братство", ТО „Свобода”. 
Отделно трябва да бъдат 
изтъкнати първичните ор 
ганизации на 
кръст- по селата^, въпре
ки факта, че там са оста
нали повече стари хора. 
Такива са организациите 
в Сенокос, Драговита, 
ПъРтопопинци, Барйе.

Провеждайки <в дело ггро 
грам ата по Здравно просее 
щаване на наеселението, 
въпреки голем)Ите матери 
ални трудности, организа
цията е постигнала добри 
резултати. За изтъкване 
са акциите

принципът аа .развитие на недостатъчно 
'Краища с помощ, която им оказват икономически до
развитите организации от Региона, Републиката и от 
страната като цяло. Инициатива за това обаче и занап

развитите

ред, както и досега, ще имат именно развиващите се 
общини.

Важен белег на Програмата е нейният икономи
ческо-стабилизационен характер. С други думи: пла
нира се- стопанско развитие с прилагане на най-стро 
ги критериич за висока продукция в новосъздадените 
организации на сдружения труд и производство4 на 
дефицитни стоки за домашния и. чуждестранните па 
зари. По такъв начин се напуска често прилаганата 
практика в миналото — неразвитите краища да се 
смятат за някакъв социален проблем, който ще се 
„разрешава” с помощта на субсидии и с изграждане 

таканаречените „политически фабрики”, с цел да 
се обезпечава само интензивно 
без да се води .ометка за икономичността 
тивността, т-е. стопанисване върху доходни принципи.

Третият и безспорно най-значителен принцип 
(В изготвяне на Програмата е пълното прилагане и ра
звитие на самюуправителните отношения, защото зап
лануваното развитие на неразвитите краища на край
граничните общини се разисква и приема от компе
тентни самоуправителни органи на организациите на 
сдружения труд, самоуправителни те общности на ин 
терасите, делегатските кжупщини в общините, Реги
она и Републиката а! от другите носители на плани
рането.

не
трудоустрояв ан е,

и продук-Между най-добрите кръво дарители в Републиката
кол емне на Червения кръст 
и младежтта. Да напом
ним само акциите по съ
биране на вторични 
вини, когато 
36 хйляди килограма ста
ра хартия и над 50 хиляди 
празни шишета, което яс
но говори за неизчерпаеми 
те възможности в ангажи 
рането на младите в акци- 
ите на Червения кръст- 

Всичюи посочени .резул 
тати общинската органи
зация т Чериемля кръст 
е постигнала благодаре
ние ,иа подкрепата м сът
рудничеството със Съюза 
на комунистите и .останали 
те о б/цествено-лолити чеоки 
организации и. Общинска
та скупщина.

В приетата програма -за 
година е запланувано 

омасовяване на организаци
ята и разширявано еа акци
ите. Избрано е ново Пред
седателство, а за нов пред
седател на общинската ор. 
ганизация на Червения 
кръст в Димитровград е 
избран Георги Димитров.

А. Т.

нен с 184 ,на сто. При то
ва само ООСТ „Димитров 
град” е изпълнила 
щинския план. Това е ре 
зултат на добра организи 
раност и подготвеност на 
тези акция от страна на 
общинската организация, 
но и добрата подготве
ност на Завода за транефу 
зия на кръв от Ниш. О/де 
от 1979 година семейното 
кръводаряване става нену
жно за жителите на Ди
митровградска община, 

благодарейки ш преизпъл
нените планове по кърво- 
даряваие. Особена акти 
вност членовете на орга-

об-
суро- 

са събраниЧервения

Осъществяването на програмата е дългоорочно 
и ще продължи през настоящата година и следващия 
средно,срочен период <1983—1990 г.). Около 50 на сто 
от за пл ануваните обекти обаче ще бъдат .реализира- 
|НИ 1В по-къс срок, т-е. през текущата 1983 от. и през 
следващите две години до края на петилетката.

Да напомним нашоследък, че .са предприети ре 
дица конкретни мерки, с които се създава матери- 
ално-финансова основа за реализиране на Програмата, 
от .които по-значителни са: средствата на Републикан 
'С1КИЯ фонд за насърчаване на стопанското развитие 
на недостатъчното развитите краища и други фон
дове, средства .о,т бюджета на СР Сърбия и бюджети 
те на общините, от 'общинските, регионалните и ре- 
публиканските самоупраеителни 'Обхщ-юсти на инте
ресите, собствени средства на организациите на сдру 
жения ТРУД, .носители на конкретни проекти, както и 
редица стИ’Мулати1В!Н^ мерки по-благоприятни креди- 
ТН'И условия от деловите банки, освобождаване от об
лагания и данъци, даваше предимство при ©нос ма 
машини, предназначени за обекти от Програмата за 
развитите на (крайграничните селища, стимулиране на

, (СЛЕДВА)

по хшгиеииза-
ци-я, водени ,в местните низанията раздвижиха по 
общности, трудовите ор- време на акцията „Нищр 
ганизации и училищата. В не бива да ни изненада”, 
последните са организирани в заключителните учения 
акции като: „Търсим най- Червения кръст най-успе 
хубава учебна стая", ,;най- шно проведе воички актив 
добро училище”. ности от своя компетешт

Все пак най-добри ре-, ност- 
общинската ор- 4 

Червения

1983

зултати
На ощетио-и-гзобрното за 

седание, проведено на 6 
април бе изтъкнато, че 
най-голяма активност из
явяват подрастващото гю

ганизация на 
кръст отчита в акциите по 

Миналого-кървод аряван е. 
дишният план в Димитро/з 
градока община е изпъл- специалисти и др.
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за влени е
СТОПА

ИЗ ДЕЙНОСТТА НА СТОПАНСКИТЕ

РЕГИОНАЛНАТА
ОТ СКУПЩИНАТА НА 
ИСКА КАМАРА В ЛЕОКОВАЦОРГАНИЗАЦИИ В БОСИЛЕГРАДОКА ОБЩИНА

ОРЕЛ СЕРНИЯ ПРОБЛЕМИИ Износът по-голям 

за нап 90 на сто
99 484 хиляда (увеличе- 

65 ,на сто), а чистият
она ита. Още повече, продължи 

Велинов, ако сс има ДРОД 
вид, че 
ито строим на територия
та на Босилеградока общи 
на пече са в заключител
ния етап, а пови все още 
не се откриват-

организацияОсновната 
па сдружения труд „Изгра 
дня”, занимаваща се със 

дейност, един 
вид |В Боси-

мие
доход е у вели чел по отно 
пюшие па тоя през 198.1 го 

64 ма сто и възли
всички обекти, ко

строителна 
отвела от тоя 
леградска община, където 
работят около 190 работ
ника, а ло време на сезон
ната работа и повече, всле 
дствие па рязкото намаля 
ване средствата, предназ
начени за инвестиционно 
изграждане, през настоя
щата година ще стопанис
ва при още по-трудаи от- 
колкото досега условия.. 
Затова, както заяви дирек 

организацията

дл на с. 
за ла 26 мил. 767 хиляди 
динара. Средствата за ли- 

възлизат на 19 
милиона и 392 хиляди дила 
ра, а средният личен до
ход 8505 динара. При това 
зоразширяпанс на матери
алната основа .на труда в 
тази стопанска организа- 

174 хиля’

чии доходи

95 ла СНАБДЯВАНЕ С ОСНОВНИ 
МАТЕРНА-

Поради това над 
сто от заплануваните 
милиона общ доход,

по-голям с 10 на сто

• затруднено 
суровини 
ЛИ ОТ ВНОСА ил 
ЖЕНИЯ ТРУД

100
кой- И ВЪЗПРОИЗВОДСТВЕНИ

ОРГАНИЗАЦИИТЕ НА СДРУ-ТО ‘в
от осъществения ’ през из
теклата година, ще бъде 
реализиран на строежи лз 

общината. И тази го-

ция еа отделили
ди динара.

Накрая да посочим и го
ла ред с Другото в 

организа-
вън
дина, както в предишните. 
„Изгради я” най-голям общ 
доход (около 
динара) трябва да реализл 
ра от обектите, които 
строи в Словения, където 

•наред

ческата отделни вещества, 
на дървообработващата и 
металната известни резерв 
ни части и т.н. Предприе
ти са енергични и обще
ствено организирани мер- 

набавят вносни

ла, че
гази стопанска 
цня трудещите се полагат 
усилия и за запазването на 
жизненото сИ равнище. За 
работниците, които работ
ят извъш територията на 
Босилеградока община, е 
обезпечена прехрана. и 
квартира както и 
динара за всеки трудо© 
ден, а за работниците в 
общината, които не полу 
чават командировки е обез 
печена топла закуска. Ос-

Делегатитс на Скупщина 
•,а на регионалната стопан
ска камара на Южномо- 
.равоката регионална 1

на заседанието си, съ 
Леоковац този

ТОРът на 
КИРИЛ ВЕЛИНОВ, осно 90 милионавно е сега по-висока пран 
зводитеЛност на труда, по- 
качествена и по-ефективна 
работа, по-голяма трудова 
дисциплина ла всички зае 
ти, както в администраци
ята, така и на строителни 
те обекти, съгласувано при 
лагане на стабилизационни 
те мерки.

общ
ност 
стояло се вима ки да се 

материали и да се обезпе
чи по-нормално и по-дина 
мично производство, 
това и максимално да се 
ползуват мощностите на 
машините и уплътни рабо

вече години 
традиционно добри трудо 
ви и коопериращи ютноше

приеха информациядни,
за резултатите на стопани 
оване ла организациите на 
сдружения труд в стопан
ството ла този край през 
януари и февруари на на
стоящата година. Уводно 
изложение изнесе инже
нер Любомир Минич пред 
седател на Председателст
вото на Регионалната сто- - вото, че

по 120ния със строителните ги" 
ганти ГИП „Градис" и 
СЦТ „Обнова" на ©троите 
лните -обекти в Любляна, 
Ново место. Мурока Собо 
та и др.

„Изградня” деловата 1982 
година приключи с положи 
тел ни делови резултати. 
Осъществен е общ доход 
от 89 милиона и 95 хиля
ди и съшия по отношение 
на предишната година е 
по-голям Н2 на сто (най- 
гол ямо увеличение в сто- 
паноките организации в 
Босилеградока община) до 
ходът възлиза на 32 мили

а с

— Имайки предвид изо
стрената обстановка в 
строителната дейност, из 
ход от затрудненото по
ложение търсим чрез де
лово свързване и коопери 
ране с други мощни строи 
телни организации, не са 
мо св Сърбия но извън нея 
— в Словения, Босна и Хер 
цеговини, Черна гора и 
др., което и досега прак
тикувахме— сподели ди
ректорът на организация-

тнето време.
Вносът на суровини е 

улеснен и от обсТОятелст 
стопанството на 

Южноморавски регион със 
своя износ „покрива” на- 
бавката в чужбина с 267 
процента, което е твърде 
важно от становището на 
уравновесяване на външно 
търговския платежен ба
ланс. Обективно се разчи 
та, че износът на5 стоки и 
услуги в предстоящите ме
сени ще бъде още по-ди
намичен и по-голям.

На заседанието на скуп 
щината на Регионалната

вен това, според новото
разпределение, на личния 
доход работниците, 
то .работят на строителни
те обекти от нова година 
насам имат

кои-
панска камара.

Констатирано е между 
другото, че в организаци
ите на сдружения труд 
особено внимание се отде
ля върху постоянното раз
витие и усъвършенствува 
не на износа на стоки и 
услуги, един от основните 
въпроси за последователно 
провеждане на мерките 
по икономическата стаби
лизация. През първите два 
месеца на настоящата го
дина например износът е 
увеличен за 90.6 на сто по 
отношение на същия пери 
од през миналата година.

увеличение 5
на сто повече от админис
тративните работници, ко
ето значи ма прилагане на
практика решенията на 
Съюза на синдикатите.

М. Я.

ИЗ ПРАКТИКАТА ЗА ВЪЗ НАГРАЖДАВАНЕ В АВТОТРАНСПОРТНАТА 
ОРГАНИЗАЦИЯ В БОСИЛЕГРАД

Награда или наказание стопанска камара са ана
лизирани деловите резулта 
ти на стопанството в Юж- 
поморавски регион през 
1982 година. Между друго 
ТО бе посочено, че общият 
дохед е увеличен за една 
трета по отношение на 
1981

В чл. 32 на Самоуправи- тъкват, че се касае за лен 
телното споразумение за тяи, за работници които 
•разпределение на личните не искат да работят- Дали 
доходи в Автотранспортна- всичко това е така? 
та организация в Босиле
град е записано: „По вре
ме на прекъсването на ра
ботата поради дефекти на 
возилото или другите сред- 

^ ства за работа, на работ- на сто от реализацията, а

та организация не е при
мер, който може да запа
зи жизненото равнище на 
работниците. Първо, не по 
своя вина чакат работа и 
второ, ако някой от тях и 

товарния транспорт личния не -иска да работи на дру- 
доход получават въз осно
ва от реализацията (4—12

Най-значителни износи
тели са организациите на 
сдружения труд на хими
ческата, дървообработва
щата, текстилната, метал
ната, тют»оневата и храни
телно-вкусовата 
леност. Между тях на пра 
дно място са Памуковият 
комбинат н мебелната фа

брика „Оимпо” от Враня, 
текстилният 
„Експортокс” в Лебане, те
кстилната 
ТИГ от Гърделица, хими- 

п ромиш л ено ст 
„Здраве” от Леоковац, ка
кто и .отделни организа
ции от общините Сурду- 
лица, Власотинце и Буяно- 
вац.

— Докато водачите в
година, доходът е на

раснал с 28, а чистият до
ход с 23,6 на сто- Загуби 
в стопанството на тази 
част на Сърбия, според за 
ключителните баланси за 
1982

.го съответно място, срещу 
него не е повдигнат въпро 
са пред самоулраб ителн и - 
те тела и органи в трудо
вата организация.

Вместо заключение ще 
приведем думите на Ана- 
ни Ненов, председател на 
първичната синдикална ор 
гагиизация, който изтъква: 
— Мисля, че за тези слу
чаи са виновни и шефове
те на пътния и товарен 
транспорт- Защо, напри
мер, на водач в пътния

ника принадлежи личен до . съотношението е в зависи- 
ход на стойност от 30 на мост от товароподемност- 
сто от неговата стартна та и износеността на вози- 
основа. Ако работникът ра- лото) ние в пътния изклю 
боти други, съответни ра- читолно -въз основа на ко- 
боти, кара друго возило, мандировъчиите докумен- 
работи на друга машина и ти. Обаче неправилности 
под. принадлежи му личен има. Ето, от първи април 
доход от ЮО на сто, т-е-, насам девет дни дохаждам 

а работата няма, не ме раз 
переждат. За останалите 
дни в месеца не мога да 

Тази разпоредба на сло- работя 180 часа и без моя 
разумението се и прилага.
Когато водачите не рабо
тят на други съответни, ме
ста получават и 
лични

промиш-

година, са имали 18 
организации «а сдружения 
тРУД на обща стойност от 
204 милиона динара.комбинат

Най-гол яма част от загу 
би те са покрити от соб
ствени източници на орга
низациите на сдружения 
труд. Ползувани са и сред 
ствато на резервните фон- 

други източници. 
Също ,са приключили 
говори с

п ромишл ен о ст
както и на останалите ра
ботници на неговата тРудо 
ва единица”.

чеоката

транспорт се позволява да 
вина ще взема много по- работи 250 часа, а неговия

колега да работи само 100 
чЯса! Или когато в товар
ния транспорт водач има 

Безспорно е, че в борба- свободен ден, 
та за изостряне на отговор 
ностъд и поетите задълже

дове и
малка личен доход — каз
ва Ивайло Димитров, во
дач на автобус.

раз-
компетентните 

органи от републикански 
източници, на първо мяс
то от Фонда общи резер- 

. ви, да се покрият 57 на 
сто загуби, което е утвър 
дено и със санационни про 
грани, които са приели са
мо управителните органи.

Организациите на сдру
жения труд в стопанство
то на този регион обаче са 
затруднени ,в снабдяването 
с отделни ооновни сурови 
ни и възпроизводств ени 
•материали от вноса. На 
ТОкстилиата 
ност например недостига 
вълна от вноса, на хими-

по-малки 
доходи.- Всред 

има, които взимат по-мал
ко от 5 хиляди динара на 
месеца. През януари, 
пример няколко водачи на

возилото да
е заключено, а този на ко
гото камиона е в дефект 
не може да работи., Безсъ- 
мнение, на работника тРяб

на пия няма място за лентяи, 
за работници които затру 
дняват изпълняването., на' ва да се даде възможност 
плановете. Обаче искали • да работи, разбира се, и 
това да кажем или не, при да заработи, 
мерът в Атзтотран опорТОа-

товарни коли са получили 
4000, 3700, 3300, а един 
2500 динара. В Автотранс
портната организация из-

промишле-

В. Б. В. В.
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Подгряване на илюзиите
П ■ Л готрай1нюто «нарастване на йсич-ки видове по

** зобщо не е трудно да се'Съшастм с то- требя ©ние. Ние и днес се срещаме с тази 
ва становище, така «както не бе трудно атмосфера, надявайки се, че с това или оно- 

вяват иритрг р • че не се °'същест- да то вградим в Резолюцията за настоящата ва мероприятие, нещата съществено ще се
икономичрг^0 °Т езолюцията за обществено- година, в 'която се 'Наблягаше щото обществе променят- Такива «илюзии само влошават из- 
нтите обп К0^° “тие- Средствата за об- но-политическите -и самоуправителните об- гледите за по-ефикасно икономическо стаби- 

ествени ;и съвместните потребнос- щности ва интересите бще в първото триме- лизиране, за което, впрочем, свидетел ству ват 
от 1кт-т(Гг?ЛИЧаВаТ ° лРоцент' който е понвисок сечие. да съблюдят възможностите за вам а- и най-новите стопански процеси, влошената 
поимею ЖНОСтИте на стопанството. Така, на- ляване и закриване на административният икономичност и сумата на текущите загуби 
ппр ^Р’ пр1ИХ0ДИте за това предназначение апарат, и да пр©изпитат законопредписанията, (в 1982 година възлизат на 66,1 милиарда ди 
на 1рПъ^ВИте ®ва месеца са увеличени с 26 с. които са утвърдени правата на ползващите нара, което е със 128 на сто поовече откол- 

• о, относно с 30 на Сто в сравнение със средствата за общи «обществени и съвместни кото предишната година), 
същото време миналата година, а това е су- потреби. От това почти нищо не е осъществе- 
1 °т оощо 1 у милиарда динара. Това оз- но, дори, участието на частта от дохода, коя- 

ачава, че не са намалени размерите на данъ- то остава на ООСТ в съвкупния доход, на- 
ците и оолаганията, въз «основа на които се малява от 64,2 на сто в 1980 -на 61,62 на сто 
съоират средства бт стопанството и населе- в 1982 година. 
нието. ОощесТвената режия, следователно, и 
нататък увеличава участието 1в ,разггределе- Какво друго в
нието на дохода на стопанството, което _ остана на съюзното правителство
просто казано — го обеднява. Числото на са- Да се повити на силата на (допълнения) за- приспособи към интенциите на обществото, 
моуправителните общности на интересите в кон, чието — казахме — протакано и за- преди всичко към материалните му възмож- 
1982 година не е намалено (4981 самоуправи- труднено гласуване, посочва на не малко ло- ности, мрежата на ползващите средствата — 
телни общности в обществените дейности, шите отношения в сферата на потреблението. финансиращи се от „алиментиращото потре- 
1460 в материалното производство). Големи Става «дума за Закона за начина по разпола- бление” — да «се разработи до пределите, 
средства също така постъпват за финансира- гаие с изплишеците на общественошолитиче- които материалната основа,на обществото мо 
не на администрацията в 540 обществено-по- ските и на <самоупраеителиите общности на же да поднесе. Не е оправдано щото мно- 
литичеоки общности. - интересите в (настоящата година. Допълнения жество институции «и ползващи средствата

бяха потребни и на «още два закона: за онзи, твърдоглаво да се позовават на правата, к«о- 
, който се отнася до начина гю разполагане ито са утвърдени според някакав си автома
та допълнителното обосновани© на Съюзния на излишеците на обществено-политичеоките тизъм, а не според действителния «принос 

изпълнителен съвет за делегатите на общности и :на «самоуправителните общности към (развитието на материалната ф основа на 
Скупщината на СФРЮ, «които преди няколко на интересите в миналата година и за зако- обществото. Не е случайно, че делегатите в 
дни — след две отсрочвания и тягосно съ- на за «временна забрана на ползуване на «сред Скупщината на СФРЮ по повод най-новите 
гласуване — го приеха, сбито казано, зако- ствата за финансиране «на несто.паноките ин- разисквания по споменатите закони критику- 
на за излишеците, можеше да се види едно, вестиции в «настоящата година (двата бяха ваха линеарните «ограничения в намаляване на 
в «нашето общество доста дълго формално приети по «спешна процедура). потреблението. Очевидно «е, че те бяха за
лрисъствуващо, но не и прилагано стамови- Вече ,и самото привеждане на мерките, с селективни рестрикцим. Едно такова разбира- 
ще. Отнася се до потребата от практическо кОИТО са обременени нашите най^исшп де- не на проблемите единствено може да ни 
действуваме в свеждане на общото и съвме- легаток.и и изпълнителни, органи (Закона за ,изведе 1На правни път- Последният е в Тясна 
стното потреоление на .реална мярка. Във допъ,„пение на Закона за...) при по-малко ос- вРъзка с потребата От цялостна ревизия на 
връзка с това се подчертава: „Очевидно е, че Ведомените хора може да предизвика умора, процесите в сферата на общото и съвместно- 
трудно ще върви провеждането на определе- а ос0бено ако би се «авлезнало в техниката т0 п°пребление, при което решенията трябва . 
нията ют Резолюцията за 1983 година по на- по пресмятане на потреблението. да се °™рат на далече поздравите принци-
маляване на това потребление, а да не се за- „ _ ......... ........ ' „„„„ „„„ пи, отколкото това се постига със „скоро-
почне с ревизия на необходимите институции сички т зи с Р 1 т ' пг г стрелни" законни текстове, които често самоу ятно биха' били почюдходящи и -по-прости, рпдрпя.ват илюзиите 
и тяхното свеждане «а мярка, която може или най-малко, със значително по-дълъг век, 
да се финансира."

роцеоите в стопанските 
годината, а това важи ;и 

ските дейности, показват
в началото на 

за извънстопан-

о ч©видно е, че механизмите за алименти- 
ра«не «на общото и «съвместното потребле 

ние трябва да бъдат поставени в «нов обще
ствен «контекст- Организирането «и начина на 

настоящата обстановка «работа на самоуправителните «общности 'на 
освен интересите трябва до голяма степен «да се

О

Слободан Куюнджичако не се минаваше павръхностно през дъл-

V.
партийни органи «и техните фун«к- може да му бъде все едно как са- 
ционери понякога да взимат- от 
властта «на самоуправителнте. Слу
чвало, е и случва се, някои пар 
тййни функционери да «имат по-го- 
лямо 'влияние от 'компетентните 
самоуправителми органи при прие
мането на решенията, например, 
някои първични «организации непо 
оредствено се «изясняват по заклю 
Ч1нтел1ните баланси, преди същите га
да бъдат приети от работническия 
съвет- За всички тези явления, с 

казваме, че «не. отгова-

ОТ НЕДЕЛЯ ДО НЕДЕЛЯ
моуправителната власт фун«кцио- 
«нира, «кой «и по какъв начин я бсъ- 
ицествява. >Не може да бъде равно
душен към явленията властта да . 
се «изражда «и «обръща срещу хора
та, да «се поставя над самоуправи- 
телите, да възприема бюрократиче 
ски белези, да не се отговаря за 
шеефикасността «и безотговорност-

Партията и властта
ретическо-политическата м«исъл и 

деетилетия преди 1950 година, становището за 
авангард ролята на партията <в условията на

са моуправлени е
ИЗМинаха ето три

откак югославският
на работвичеоката класа направи работническото 
един от своите величави ходове «и едвам можеше да се съзре в марк 
се отказа от собствената си власт- сическата мисъл, и то крайно час- 
Само седем гегдцни след победата тично. Поради това трябваше уме- 
на социалистичеката (революция 
две години от въвеждането «на ра
ботническото самоуправление, Ю.го ми и, разоира се, да се осъщ-ест- 
ела в скат3 комунистическа партия вяла.
започна собственото си присЯосо- десетилетие на практичве-
бя:ваие към свеобразиия път т юго ко устройство на една 1И.3цяло но-

„ осг"®“ ва, ревоиюционна идея, в 
се на самоуправлението. т ЧОВе гп.тжомунист и иегоеите пар
на дирижира от повиците на вла- органи трлбва да се отри-
стта, партията започна да се прео о_ постоянно съблазнителна —
бразява в идеен предводител, «ини- г|0 ъката |ИМ _ власт,'за ,исто 
циатор и регулатоср иа 1ИдеиногПО- 
л итическите процеси в общество
то. Промени името ои, мо, и ме
тода на действуването 'ои, свое
то вътрешно битие.

Става дума, разбира се, за лип 
сата ма конкретни разисквания 
които СК ежедневно би прехпитвал 
отговорността на своите членове 
за функционирането на всички ин 
ституции ма системата, в които не 
биха се само принципно давали 
похвали или упреци за практичес
ки крачки. А жогато събранията 
ма първичните организации ма СК 
и на партийните форуми ме се пре 
връщат в абстрактни дебати и 
празни приказки, а остават ма рав 
тмгщето ма разиокванията за отго
ворността и действуването ма кон 
кретай лица — комунистите в са" 
моуправленивто, тогава, да се на
дяваме ,ще бъдат по-малко лута

ме СК и вла 
Ж. Джорджевич

и ло да се стигне до идеята за 'но
вата роля ма партията, да се офор Е

основание 
рят на ролята ма Съюза ма кому
нистите.

В особено трудните и сложно-: 
времена, каквото е нашето сегаш
но, 'Вследствие ма немадходчивост 
и душния и търсене ма решения, 
такива явления ма ангажиране ма 
Съюза ма 'комунистите — по чужд 
за него начин — могат да зачестят и 
ние тогава с право все по-често 
предупреждаваме, че СК се „маме 
опа" в работите ма други.

В отношението на Съюза иа 
комунистите към властта същест
вува, обаче, й друга крайност- Съ
юзът ма комунистите се е отказа 
от властта, ала мито за момент не

славских социализъм, което

рията на комунистическото 'движе
ние е много малък период, за дй 
може да се говори за пълното ос
вобождение на съзнанието иа все
ки комунист от стария начин 

работническо- действуваме. За един така кратък
■да се 
някои

ма
Ако 'идеите за

то самоуправление, така или инак, период е трудно напълно 
приет ству ваха в историята ма тео- елиминира явлението, че

нията в отношенията
стта.

*



Ш Комунист
тъмно елементи за окончателни м 
включения и оценки). Макар 

остатъчно, 'асе лак, отчитаме на
маляване на инвестиционното пооре 
бление, намаляване на потребле- 

6 на сто през последните 
Тези резултати

две становища:

•че е не
ПРЕД ЗАСЕДАНИЕТО НА ЦК 
НА СЮК

Всичко 

зависи 

от нас

•нивто с 
две години. 
чител1Н:И лош е от 
първо, посочват възможността, че 
нашите задачи осъществяваме, и 
„хоро, говорят за вече направени
те промени в съзнанието от необ
ходимостта за ло-инакво поведе
ние, за по-голя-ма и по-качествена 
работа и за изостряне отговорнос-

са зна-

тта.Необходимо е да с» Преодо
лее един вид опускане, до което 
се стигна поради различни причи
ни, на линията на нашата ориен
тация на собствените сили, което 
бе и което си остава наше главно 
определение — изтъкна Драго ела и 
Марковнч, член на Председателст 
вото на ЦК на СЮК в разговора 
за «Комунист”
Пред заседанието на Централ

ния комитет «а Съюза на юго
славските комунисти (насрочено 
за 28 април), на което, ще бъдат 
обсъдени задачите на комунисти
те, произтичащи от резултатите 

„ на стопанисване през първото три- 
- месечие на настоящата година, а 

каю опит да установим практика 
та за „оповестяване” рамките на 
темите и евентуалните очаквания 
от работата на заседанието, обър
нахме се към Драрослав Марко- 
вич, член на Председателството на 
ЦК на СЮК.

Ако приемете тази сюгжес- 
тия, замоляваме Ви накратко, 
в общи черти да обрисувате те 
мата на предстоящото заседа
ние.

показан оггоПокрай всичко
изтъкна, че всички анали- 

тюказаха досега, че положение
то, в което се намираме и труд
ностите, през които 
имат слои дълбоки корени. Услеш 
'мото нреодолеяване на тази ситуа
ция изисква радикални и качестве 
ни промени © нашите лроизводи- 
тествени отношения, в нашата пра 
клика и стопанисване,-преди всич
ко, чрез прилагането и последова
телното укрепване на икономичес 
ката логика и икономическите за
кономерности в стопанисването, и 
с още по-последователно изгражда 
не на отношенията въз основа Кон 
е гитуцията и ЗСТ. Не е нужно да

кам да
зя

минаваме,

това разискването да бъде насо производителността, в 
чено към утвърждаване на идей йа износа и вноса, което е 
ните и политически причини на тивно в условията, в които оемце 

неблагоприятното по- ствяваме задачите на политиката
стабилизация, орочва. Тези трудности са

процесите
обек- се изтъква, че това е труден, сло

жен и дългосрочен процес, не и 
задача, -която не може да се от-

ощеочевидно
ложение. Можете ли да предви на икономическата 
дите насоката на разискването? какви са реалните фактори на дей по-гол сми, защото този значителен

завой трябва да се реализира в се
гашните обстоятелства и условия.

—• Иокал бих в началото да ствуване на международните ико- 
подчертая твърде интензивната под номически процеси, какво всичко 
готовка за това заседание. Покрай е свързано с проблема на внасяне- което ще рече, в извънредно труд

на икономическа ситуация, в об
стоятелствата, че всекидневно тря

редицата заседания с комунисти- то на възпроизводствени материа-
те, работещи в отделни институ- ли и т-н. Същевременно, желае се
цпи на системата, в стопанството точно да се утвърди кои са при- бва да се борим с крупните труд-

_ Може би най-добър отговор и неговите асоциации, от* всички чинихе на нашите собствени слабо ности, които трябва да решаваме
На Вашия въпрос е заключението централни и покрайнински ками- сти. неизпълняването на субектив- от ден на ден под натиск на те
на ДК на СЮК, както и образло- тети за заседанието ще бъдат под- ния фактор, недостатъчното анга кулите проблеми. Съзнанието за

готвени информации, в които ще жиране за промяна на поведение- всичко това трябва да бъде по-
се направи опит да се даде отго- то и укрепване съзнанието за це- широко присъщо, като една от ос-

които локупната сложност на задачите новите за още по-голяма идейна и

жението, че поради -незадоволява-
щия ход в осъществяването на ут
(върдената политика на икономиче вор на някои от въпросите.
ската стабилизация и покрай опре са °т най-голямо значение за цел- и положението пред което сме из политическа, като и за труд оса 
делените положителни процеси и та и насоката на разиокването на правени. Това ще даде принос по- мобилизация, не само на субектив 
резултати в началото на годината, на СЮК. Също така съответни успешно да се овладее с условия- ните сили, но и на всички трудови 
да се проведе и отделно заседание информации са потърсени от Съю- та и с обективните предпоставки хора. 
на ЦК на СЮК, на което преди зния изплнителен съвет, о,т Стопан в осъществяването на нашата по- Нашите основни определения 
всичко да се обсъди осъществява- ската камара, като и от обществе- лигика. ° са набелязани в документите на
нето на договорената политика и но-политическите организации, пре- За разлика от останалите обла- Комисията за икономическа стаби- 
да се приемат такива заключения ди всичко от ССТН и Синдиката, сти на икономическата политика и -лизация на съюзните обществени 
за действие, чиего осъществяване Така ще се получи една. по-цяло- стопанокия живот, ов областта на съвети („Изходните основи на дъл 
да даде принос за по-успешно ре стна картина на икономическото потреблението действуването на госрочна програма по икономичес- 
ализиране на задачите от Третото състояние и процеоите( които пре обективния фактор е далеч по-мал Да стабилизация", публикуваните 
■и Четвърто заседание на ЦК на обладават- Въз -основа на тази кар ко. Разбира се, задачата за нама- вече сепарата и т-н.), която наско 
СЮК, д тина би могло поради-кално да се ляване на всичките облици на по- ро трябва да приключи с работата

Заключението и становището изостри и въпроса за отговорност- треблението, съгласно материални като приеме заключителен 
на |ЦК на СЮК бе, централният та> и това не принципно, Но по от- те възможности не може да се мент. Макар че, въз основа 
въпрос да бъде в утвърждаването ношение на 1Нооителите на отговор осъществи, ако всичко 
«а по-ефикасен път и начин за осъ- ността. С това, заседанието би по- 
ществяване на политическата ли
ния, а не в повтарянето на поли
тиката, утвърдена -на 12 конгрес на 
СЮК и на Третото и Четвърто1 за 
седание ,на ЦК ,на СЮК. Ще се тръ 
гне така, че на един определен, ко

доку-
на ве-

оста-не по че >направеното, трябва в най-голя 
старому, нищо да не се променя, ма възможна степен тези станови- 

лучило още една, извънредно зна- ако не се стигне и до борба с ща и определения да се вграж- 
чител-на димензия. трудностите, които от това неми-ну дат -в текущата икономическа по-

*->т друга страна, дадена е емо ще произлизат- В тази област литика .все пак е необходимо да 
оценка, че е -необходимо да -се има доста опортюиизъм и отсроча се изтъкне необходимостта Коми- 
■преодолее един «зид опускане, до ва-не, вместо организирано да се сията -работата си да завърши за- 
което се стиша поради различни тръгне към съблюдаване на в0ички ЩОто съществува едно открито по 
причини, на линията на -нашата ори консек-ванци и към обмислено ре- ложение на изчакване тази работа 
ентация на собствените сили. Това шаване на определени социални да приключи, което -обективно за- 

равнища, започвайки от оонов бе и ои °става -наша главна ори- п-робле-ми, които могат да се яв- почва да действува отраничаващо 
одружения ентац-ия и определение. Нужно е яват. за по-бързото ре^аданс^р^а

■ труд, чрез общините, -републиките, и определено разяснение, че -и еве ДА. НЕ СЕ ГУБЯТ ОТ ПРЕДВИД -въпроси. Разбира се работата еа 
федерацията, делегатските скуп- «туал-но допълнителните средства, РЕЗУЛТАТИТЕ Комисията за ико^миче^а
щийи. Съюза на комунистите. На- 'к“ито като стабилизационна под- Но ,без оглед причините за билизацвд е огран-щена на -ня^ои 
-родната банка и на другите. Тряб- »жиПОЛГ1аВат 07 чУжйина недовошетвие от -осъществява-не на основни, глобални определения а
Вада се опитаме -да навл езем подъл могат еФикаолР и изключително поставените задачи, нита в един тъкмо предстои работа по съглагу 
бако;в причините, обстоягелст- «а «а ориентацията момент -не смеЯт -да -се губят от ване
Вата и причините -на отделни със- '°1 „™,“52’ВеНИте оИЛИ пРеДвиИ «е така малко постигна- «и -канкретнивъцроси утвърждава 
толнйя и тенденции, с цел Успеш- ,и ,на ,нашет0 «шособяване сам-и тите резултати. Факт е че се чи- не политиката^ 
но «а премахнем спънките и по- ™-уопепшо да решаваме всички сли-м към рядко-развиващи се стоа на 
•решително да се подкрепи реали- свои главш проблеми и потреби, ни, които в трудни условия -всич
зирането на утвърдената -насока чрез увеличаване на ороизводство- ки сво-и за-тлжвнч. ^ „„ЦГ' уК 6 подчертал и това,
на • -икономическата стабилизация т° и °оигУРя«ване -на по-шлям ,из- кьс-нен-ие са изпълнили тв Г46 СЪ1ЧестВУват известни
КАК ДА СЕ ИЗОСТРИ нос, по линията билансовите по- та ^подритос^на Д^ТИВДа' ТВъР«е слож'Ни въпроси за които

- ОТГОВОРНОСТТА треби да не 1решаваме чрез рее- в целокупния- гтпкгш^ С и^°са Ш1Наги не Съществува (необходима
™ трикции, но чрез увеличаване на стГпр^1981 °Т 70 На Т3 СТОТен на е«инни мне«я и

производството, производителнос- 1982 година а ппеа ^ 1 СТО През ед,и'нен по,ДхОД, докрай -съглаоува 
тта, износа и т,н. Същ-о така сю месеца без' Л ПърМте лва ,Н1И становища и яони -отношения 
счита, че трябва п-о^лоеда да производ^во^2ГГаНет° В решаванед-° на тези въпроси (един 
се съблюдават обективните сламен ние на тГа^адУ~ с-и Гп^Ге^Гз^а Гй-'

увеличаването д^нГз^Г “

«кретен начин да се швори за (Но
сителите на отговорността <на вси
чки
ната организация на

Разоира се, на заседанието 
на ЦК на ^ СЮК безспорно ще 
бъдат изнесени по-подробни дан
ни и оценки за това как се оСъ 
ществява програмата на стаби
лизацията, с цел въз основа на

в

ти в тенденциите на процесите в
производството, в
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баланс ма страната, въпроса с 
«оса «а

КОМУНИСТИТЕ В ЮНА ЗА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА ЗАКЛЮЧЕНИ ЯТА НА ЦК НА СКЖ
из-

-Шнверт-ируемия, .относно 
«а клиринговия пазар, областта «а 
компенсациите и т-н.). Това 
кръг на обективно (сложни 
си « задачи, около които 
то «не е последица само «а субек
тивни тхредрасъдъди, 
ча и от обективното 
на отделни републики и покрайни
ни, (Отделни стопански отрасли 
групации 1и т.н. Чувствува се нуж 
да .и субективните сили да влияят 
дз се разисква по всеки ивъпрос от
делно, т.е. да ре разисква 
рос ПО 'Въпрос-

Нашето .разискване по въпроси
те за осъществяване 
на 1Икрн омическата стабилизация 
трябва да започне 'имайки 
'Предвид една, пак обективна ситу
ация — че станахме доста развито 
и (разчленено стопанство, в което 
в определени отношения участву
ват голям брой икономически 
субекти с определени права, .отго 
еорности и т.н. Тук е и постигната 
та Степен на материалното разви
тие и развитието на производстве
ните сили, тук е и значителния об 
ществен капитал, по който реша
ват нашите 'икономически субек
ти. В такива условия не е възмож 
но повече да се развиваме, дори 
и да се отстоява без по-трудни по 
следици в постоянното 1Видоизменя-

опиране на собственинеое чрез 
сили.ЕДИННО И 

РЕШИТЕЛНО
страна, (И в организа- 

СЮК в ЮНА може да
е един 
въпро-

Ут друга
цията на 
се забележи растежът на критнче 

към определени 
и слабости в Съюза на 

. Ос-

спорене-
окото съзнаниено произти- 

положенйе явления
комунистите и в обществото

реагира срещу явления!атро се
на безотговорност при осъществя- 

политика, а
ОРГАНИЗАЦИЯТА НА СВДК НА ЮГОСЛАВСКИТЕ КОМУНИС

ТИ В АРМИЯТА Е |СЪСТАВНА ЧАСТ НА НАШЕТО ОБЩЕСТВО, НЕ
РАЗРИВНО СВЪРЗАНА С НЕГОВОТО САМОУПРАВИТЕЛНО РАБОТ
НИЧЕСКО КЛАСОВО БИТИЕ, СъС СЪВКУПНОТО МУ НАСТОЯ
ЩЕ И БЪДЕЩЕ — ТОВА БЕ И СИ ОСТАНА ЕДИН ОТ ОСНОВНИ
ТЕ ПРИНЦИПИ НА ПОВЕДЕНИЕ И РАБОТА НА КОМУНИСТИТЕ 
И ВСИЧКИ ЧИСЛЯЩИ СЕ КЪМ ЮНА

ИЛИ
ване на утвърдената 
специално срещу размаха на опре
делени дезинтеграционни процеси
в стопанството, науката, образова
нието, културата и информиране
то. Такива реашрания може да 
се разберат и решително се отхвър 

жени е и задържат хода на наша-лят всички инсинуации —- Д°Р“
та революция. Ехо заяцо асомунис* 'Същите и да са (индивиду 1_

тите и останалите числящи се към без разлика къде се явяват 
ЮНА дават подкрепа на искане- .които на Армията се приписв т а
то партията да се сепне от ®оя- квито и да е тежения към

ка летаргичноот, по-бързо да се тически монопол и арбитраж, * 
освобождава от прагматичния под с които инсинуации числящите 
ход в съблюдаването и решаване- към нея искат да се представя 
тб на / обществените проблеми, като някакви заговорници на „тв^р 
още по-широко да се обърне към да ръка”, затворници на унитари- 
работническата класа, да застане етически тенденции и югославянст 
начело на най-положителните обще вО, което би се изграждало върху 
отвени стремления и да мине в тези оонови. Трябва впрочем да

™ най-широка идейно-политическа се знае, че армейският състав
§р| офанзива. Счита се, че от особено единствено в самоуправлението и

обстоятелството Съю- в самоуправителното споразумява
не и общественото договаряне ви
жда правия път «а съгласуване на

за въп-:

политиката

ясно

лоли-
I

д:

р
1|

I
II значение е

зът на комунистите във всички 
среди да се издигне над всички
делби и ограничености на частн-и- плурализма на самоуправителните 
те интереси, относно да има паве- интереси, а в изграждането на 
че слух за работническо-клаоови- Югославия «върху основите на ра- 
те и общоюгослаевките съвместни ботническо-клаюовите интереси и 
интереси на всички наши народи и равноправието на всички наши на- 

На укрепването на РОДИ и народности е най-съществе 
на ното условие за нейното съществу

пне условията на стопанисване или 
в бавното или неравномерно или 
некомплетно утвърждаване на вси 
чки съществени и необходими ус
ловия за работа и стопанисване. 
Днес това, в развитото стопанст
во, има несъблюдаеми отрицателни 
последици не само за икономичес
ката ситуация, но и за обществе 
ните отношения и за цялостното 
реализиране на една договорена и 
утвърдена политика. За този въп
рос всички трябва да поведем мно 
го сметки, а на определен начин 
отношението към този въпрос тряо 
ва да се разчисти и по време на 
подготовката за предстоящото за
седание на ЦК на СЮК.,

в* ^ щш. ■народности.
идейношолитичеокото единство 
СЮК и издигането на акционната вание и развитие. Но същевремен- 
способност на комунистите се гле но е решително против всеки вид

на обществена недисциплина и безда «като на съществено условие за 
укрепване и по-нататъшно разви- отговорност, прокарване на части 

револю- чииге за сметка на съвместните 
интереси и против каквото и да е 
накърняване на отношенията, зале 
гнали в решенията на Второто за
седание на АВНОЮ и Конституция 
та, относно против всяко отслабва

; аI# , тие на завоеванията «а 
цията.
ГОТОВНОСТ ЗА ЛИЧНИ 
ЛИШЕНИЯ

Съблюдавайки своите задълже
ния в осъществяването на заклю
ченията на Петия и Шестия пле

нум, комунистите е ЮНА изхож
дат от това, че в Армията имаме 

о .политически здрава и стабилна об
«заключенията на Петото и Ше становжа, задоволителна степен на

■;

не на вътрешната 
хезията и стабилността «а Югосла
вия.
УКРЕПВАНЕ НА СЪДРУЖИЕТО

сплотеност, ко-
НЕОБХОДИМО РАЗДЕЛЕНИЕ 

НА ТРУДА
Милан Далевич

Няма да се занимаваме с прогно 
зиране и с очакванията от засе
данието на ЦК на СЮК, но мо- 

би, бихте могли да обрисува 
те същината на основното заклю 
чение, относно да кажете как 
замисляте ролята и активността 
на членовете, организациите « 
ръководствата на Съюза на ко
мунистите в преодолеяването на 
настоящото положение в стопа 
нствого
— Най-съ1чественото е да се ор 

тонизираме по-ефикасно, отколко- 
то досега. Необходимо е определе
но разделение на труда, което да 
не дава възможност на СЮК и него 
вите ръководства да се занимават 
с въпросите на .начин, по който ра 
ботят изпълнителните юргани и ка
мари, относно изпълнителните ор

да не действуват като някои 
своите републи-

От тези изходни точки се и 
на Централния мобилност и ангажираност на ар- изтъква значението и необходимо-

осъществяване стта от укрепване на нашето св
етото заседание
комитет на СЮК намериха широк „немския състав в
отзвук в армейската обществе- целите и задачите по боевото изгра дружие, от теша становище се го- 
ност и получиха пълна подкрепа ждане. Числящите се към ЮНА ви вори за югославянствого в Тига
на комунистите и оставалите чие- ждат своята и обществената пер вия смисъл на тази дума, а не за 
лязци се към ЮНА.* (Вярва се, че оцектива само в по-нататъшното Някакво друго. Разбира се, армей- 
тези заседания представляват зна- развитие на самоуправлението, ук- скйят състав никога не е правил 
чителна крачка в укрепване на .репване единството на Югославия това, нито ще прави, от позициите 
идейно-политическото единство на и в постоянното обогатяване на на някакъв авангард, сила, която 
Съюза на комунистите и в навли- равноправието, братството и един е над обществото или на обще- 
зането в етапа на неговата по- ството на нашите народи и народ ствен пазител на такова съдружие 
офанзивна и ио-решителна борба ности, в укрепване независимата и и югоолавянство; дълбоко е убе- 
за последователно осъществяване необвързаната въмшнополитичес- ден, че така мисли и чувствува 

революционни опредсле- ,ка позиция на нашата страна и в огромното мнозинство на трудови- 
Съществува, при това, и убе- цооледователно осъществяване на те хора и граждани от редовете 

по-нататъшно Тиловата стратегия по отбраната на всички наши народи и народно-

же

на нашите 
ния.
яшение, че всяко . _ _
поенебретаване. на идейната и по- й развитието-на революцията. Ор сти, аоачки иокрени патриоти., в 
литическа борба — което е автен- ганизацията на ОЮК в ЮНА успе- страната, към които *е числят и 
тична функция и задача иа Съюза шно осъществява водещата си те. Организацията на СЮК в ЮНА 
на комунистите — съществено ще <идейно-политическа и кохеаиониа е интегрален елемент на Съюза на 
затрудни осъществяването на по- роля, а чрез интензивната и добре югославските комунисти, а Армия 
литиката по икономическата ста- обм!ислена партийно-политическа та е съставна част на нашето об- 
билизация забавя процеса на са- работа и чрез останалите активно- щество неразривно свързана с не- 
модправителнога преобразование сти непрекъснато се осигурява товото самоуправително работни- 
Г^вкупинтГобществе^икопо- твъоде .високо мораднопадитичес- ческо класово битие, «= съвкущ 
мически и политически отношения ко състояние. 1НОТО “У настояще и бъдеще
и има други далечни последици. Комунистите и останалите чие това беше и си остава един 

ПормштС и заключенията на л*щи се ким Армията схващат по- основните принципи на поведение 
чягвггяниятй на ЦК на СЮК се ложението, в което се озовахл.е и и работа на комунистите и всички 
схващат като израз на .решимост- полагат усилия максимално да до- числящи се към Ю-НА. 
та ш Съюод на комунистите тю- принесат за оздравяването и Нарастването на конструктив- 
следова гелно да върви по пъта на за -ефикасното провеждане иа ме ката и оправдателната критика на 
своите тгоогампи определения, по- ропри.ята на СЮК и на държавни- определени слабости и явления съ- 
бтозГда отговор на въз- те органи. Не липсва и готовност пъ-тотвуват, за съжаление, индиви-
«шшащите Г практиката въпроси за лични лишения в осъществява- ДУВ»'и примери на критпкарско 
никващите практп0рсяак,Г1,1^1та1 ,гвт0 на политиката по икономиче- отношение, неразбиране иа поло-

ската стабилизация, а развито е и жението и мерките, които се пре 
убеждението, че бремето (на -стаби дприемат. Има и случаи да се по-

(На 4 стр.)

гани
делови органи на

и покрайнини, но всеки съгДас 
но същината на овоята обществв- 

конституционна пози-
«и

на роля и 
цця. Също, така, необходимо е да 
ое направи всичко с цел по-успеш- 

се организираме за оператино да
вно действуване и .решаване 
проблемите, които постоянно 
се явяват в така сложната ситуа
ция- Този подход трябва да се спа 
зват на всички равнища на общест 
оено-лоли-тическото и самюупраии- 

организиране на общество 
имат

на
да

телно
го. Особено големи задачи 
членовете на СК, които работят в 
скулщините на общеешеаш-поли
тическите общности и останалите 
самоуцраиителни .органи.

и така да отваря 
безкомпромисно да се разплати с 
всички явления и тенденции, кои
то отолабват силата на нашето дви лизацията -може успешно да се из-



А Комунист яв-явгянгв
осъщосхиявано ш Двладс на дар- 
.,,ияхь и утвърдените аадачи.

една от задачите, пито л ПРМ 
период щс ое намира вън 

(1 ] ар тийно 'I юли?тячмскит а 
црешеждаис 

икономическа 
Комунистите и де-

вярва на разнообразите спекули.» 0БВН0 Е вджн0 съюзът НА КОМУНИСТИТЕ ВЬВ ВСИЧКИ 
Затова се полагат усилия аа осус ПА ср ИЗДИГНЕ НАД ВСИЧКИ ДЕЛЕНИЯ И
тянане на такива явления и ооиту- ВиОСТТА НА ЧАСТИЧНИТЕ Ш-ГтЕРЕСИ, ОТНОСНО ДА д
Р« едеквадио разбиране на текущи Р ’1ух ЗА РАБОТНИЧЕСКО-КЛАСОВИТЕ И °Ь1«С«ОГООМВ.

проблеми, "^“^^ скИТЕ СЪВМЕСТНИ ИНТЕРЕСИ НА ВСИЧКИ НАШИ НА1 ОД
И НАРОДНОСТИ

СТОЯЩИЯ
сроисусД на
раоота и Армията е 
Iпа политиката

хивно поведение на
п войник ашв всички условия, 

изхождайки от това, че слож- 
,нах& международна обстановка и. — ,и съзнават тона, че единството 
изоощо, актуашшят атолитичебкаг на Югославия е обосновано на 
.момент налагат по-нататъшно ук- интсреоитв на работническата кла 
"репване на морално-нолитнчесасото са, самоуиравлшието, равноирави- 
съетбяние и боеготовността в Ар- сто, братството и солидарността на 

централна и наи-пря- нашите 'народи и народности, на
иотребпос-

гю
ВОТО на хората, издигане на отно
шенията между войници I е и ко 
мондирите И изобщо за (изгражда- 

1 -взаимни

стабилизация-
армейски състав тР*<^а да 

оъдат в курса на събитията и 
чрез -конкретно 
ствуванс 'да се осигурява правил
но схващане па обстановката и 
мероприятията, които се предприе 
маЛ както и (пай-широка политиче 

Аюбилизация за осъществяване- 
практиката. Б организи

раната по този повод акшвносг и 
в съвкупната идейно-възяитатвдна 
работа ,се полагат особени 'Усилия 
шото па младите комунисти и на 
Щ към ЮНА

лият
политическо деи-не на хуманни, другарска 

отношения, конто са наоснова
военна дисцишшн а, 

едисъзнателната
деремисото мора лио-аюлитнческо 
ШСТ1Ю и високата босгогоюост 
соб 11 ост • Съзнавайки

основният фактор във въо 
•за победата,

лшята, като 
ка задача изпъква
по-нататъшною укрепване на пдей- гц. Арлшята н в бъдеще консант- 
ко-политпческою едгшетво на ко- Но ще се потвърждава като разсад

единството,

запазването и жизнения пм интерес и и сно
чс чоне ока

целокупния арлгей- ник на братството п 
около работническо- на югославския социалистически

1К'1,Т 0
•ръжената борба и 
следвоенните поколения на комачIди 
•рито В ЮНА и п тази област, по
следователно продължават ренолю-

вървят по път* 
НОВ и

им вгомунистите и 
ски състав
класовите интереси. Програмата и патриотизъм и съдружие, 
и политиката на Съюза на комуни Числящите се към
^.-.ге върху линията на последо- особено решителни в борбата про- 
ватедното провеждане на Титовпя гив всеки национализъм, без раз- 

Гова единство е гаранция лика дали същият е в сеиаратис-

ЮИА са

цйонното доло и 
н^А1садРи'1'0 израствали из 
революцията.

В стремежа до още ло-голяма 
степен да се а фирми,р а непосред
ствеността, широчината, 
ността,
игостта на партийно-политическата 
активност, ‘в Армията специално 
внимание ое обреда на индивид у 
алната работа с хората, особе-но с 
командирите. Същ ©врем онно, 
стОянна е грижата за работата на 
първичните организации на 
ССМ и Синдиката, а когато се ка
сае до военната организация — за 
работата на военните колективи, 
особено на основните и тези на ко 
мандирите. Това ще се прави и в 
бъдеще, защото тук именно един
ствено се осъществява истинското 
общуване е реалния живот, меж
ду определенията и практиката, 
печели или губи битката за форми
ране на съответно обществено мне 
ние, хумаНни междуличностни от
ношения и единство между хора
та, мобилизирането на всички 
творчески потенциали и теяхното

останалите числящи се
възможно повече да се 

нашата бор-
курс.
за успешното осъществяване роля- тическо. иредентнетко или уиита- 

задачите, които ЮНА има в ристическо рухо. Призракът 
отбраната на
риториалната цялост и с КонститУ млади хора, пристигащи да отби- 
цията утвърдения ред на страната, Ят военната си повинност. В Ар- 
но и най-съществена предпостав- млята се полагат големи усилия 
ка тото същата да може непрекъ тези хора да се върнат и на пра
снато да се потвърждава като зна вия път, но и иа всякого от тях 
чителен фактор на сигурността, въ бива ясно казано, че вратите на 
грешната кохезия и стабилността ЮНА са здраво затворени за как-

впто н да е делби и конфликти на 
Укрепване на единството на ар национална, републикаиско-покра

йнпнека или някоя друга основа 
Заедно с решителната борба

колкото е
доближи истината за 
ба и революция, 
всички стойности и предимства. на 

развива

•на шо да сс посочатта и
независимостта, те- винизма замая главите и на някои

конкрет- 
актуалността и офапзив- пашата система, да се 

^ярата в собствените сили и от
крива перспективата- Сигурни сме, 
че няма място за никакъв 
кмзъм, апатия и съмнение че ^мо
же да излезем иа пътя на стабил 
но обществено-икономическо и съ-

леси-

по-
на Югославия. зкугжо развитие.

В тълкУванет° на сегашната
обстановка в обществото нищо не 
грябва да се идеализира, но и да 
не се бяга от реалното представя
не на постигнатите резултати и 
стойности. Те са мощна опора за 
оптимистическо изправяне срещу 
^.дностите, за нашите нови про

биви и вдъхновение за нови твор
чески начинания.

Партийно-политическата актив 
ност в ЮНА в предстоящия пери
од ще се отличава и със стреме
жа по-редовно и всестранно, откол 
кого досега, да се съблюдават и 
анализират отделни явления, проб
леми и въпроси, коию налага жи
вотът- Истински пътепоказател за 
гова може да се намери в Тито- 
вото дело което още по-задълбоче 
на тРябва да се проучава, специ
ално военната му мисъл. Във връз
ка с това трябва още повече да 
се подтиква и научно-изследовател 
ската и теоретическата работа, 
марксистката критика и анализа

СК,
мейските редове подразбира, 
първо А1ясто дюстоянно обеновава- 
ве на целокупната идейно-полити- против това голямо и опасно зло, 

възпитателно-образовател- в Арлшдта непрекъонато се работи

на

ческа и
на работа върху основите на рево върху укрепване на отпорността 
люционните и боевите традиции от на числящи се в нея срещу вси- 
НОВ, самоуправлението, равнопра чки покушения от бюрократично 
вието, братството и единството, догматични, либералистически или 
концепцията иа всенародната от- Други позиции, противни на само- 
брана и обществената садюзащи- управителния курс, идеологията и 
та, необвързаната външна полити
ка и нашето решително НЕ да се

ерим под чиито и да е закрила, идейно-политическа активност на 
С общата Титова стратегия за об- Съюза на комунистите и на оста- 
лягане на собствени сили, това са папите субективни сили в Армията
есенциалките стойности и опреде- се намира борбата за по-нататъш развижване в конкретна акция по 
ления на нашата революция и в на людернизация на ЮНА, за усъ- задачите на боевото изграждане и 
Армията непрестанно се работи вър.шенствуване на боевото обуче-

политиката на СЮК. 
В центъра на всекидневната

нам

осъществяването на съвкупната по 
върху развитието на съзнанието за ние върху основите на концепция литика на СЮК в армейските ус- 
тяхното съществено значение. Ко- .та на всенародната отбрана, опита 
гато се касае за тях, няма място от НОВ и изискванията 
— както и досега

ловия.
Заключенията на. последните 

заседания на ЦК на СЮК задъл- 
на жават, всъщност, и към по-гол ям а 

грижа за марксическото образова 
ната организация Цялостно. В това ние и идейно-политическото оспо- 
отношение считаме, че още по- собяване на комунистите. И числя 
енергимно трябва да водим борба- щите се към Армията се намират

Пятият - гг та пр0тИВ явленията на безоттвор пред една д-акава потреба, особе-Нашата Армия има наи-дълоок ност, чиновническо бюрократично- У
работническо-класов характерни технократическо 
е общата въоръжена сила на всич-

на съвре
менната война, както и на стреме
жа за по-нататъшно издигане 
дисциплината и укрепване на воен

за никакви 
дилеми, отстъпки и компромиси с 
когото и да е.

ВЪЗПИТАВАНЕ ВЪРХУ РЕВОЛЮ
ЦИОННИТЕ ТРАДИЦИИ на отделни въпроси, произтичащи 

от всекидневната практика в час
тите на Арлшята и в осъществява
нето на концепцията на всенарод
ната отбрана, цялостно.

От същността на заключения
та на Петото и Шестото заседание 
на ЦК на СЮК произтича задача
та на комунистите в Армията, спе

стите лица на служба в ЮНА. При ниално на командирите, по-засиле- 
това винаги трябва да имаме пред но 1Да се ангажират и в обществе- 

и ъворчест вид, че комунистите найидобре се но^олитическия живот ,;на тере
на”. Това също така се отнася и 
до активността на делегатите - и 
делегациите на ЮНА

но когато се касае за усъвършен- 
отношение на от- ствуване на работата в школите,

илаг»/-«тт о. та АеЛНИ хора задълженията, ко курсовете и останалите облици нанароди и народности. Вси ито имат на фушщионалните , 1 щ
чки числящи се към нея винаги длъжности, против случаите на пре 
са готови с най-юляма решимост ценка на успехите и търленето на 
да отбраняват всяка педя и кон- определени слабости, 'задоволяваме 
ституциония ред на нашата роди- то със средни 
на без разлика от кого и по Постоянна грижа ще се 
кой начин биха били застрашени размах на инициативата

ки наши си м аркоич е окото образование на ко 
мунистите, а и на идеологичеоко- 
политичеокото образование на ко
мандирите, войниците и граждан-

постижения и под.
води за

Комунист тър Караяиов (СР Македония), Янез Корошец 
(СР Словения), Андраш Мадарас изпълняващ 
длъжността (САП Войводина), Мирко Михале 
вич изд. длъжността (СР Хърватско) Матия 
Новосел (СР Черна гора) и Алберт Души (ре
дактор ка изданието за ЮНА).

Адреси на редакцията 
ния на ,ДСомунистм: Площад Маркс и Енгелс 
П, телефонна централа 335-069, Белград На 
Редакцията на изданията за СР Сърбия: 
Белград, Булевард Ленин 6, телефон 627-793.

Издава Издателска трудова организация 
„Комунист”.

Печата се в четвъртък 
ски, относно хърватско-сръбски (кирилица и 
латиница), словенски, македонски и албански 
езяк» а в съкратени издания да български, ун
гарски, словашки, румънски и русягаскн език.

в органите 
на обществено-политическите общ 
ности и в останалите обществени 
тела. Във всичко това числящите 
се към ЮНА и .в бъдеще ще 
държат

С указа на Президента на Републиката от 
— д®кемвРи 1964 година ,ДСомунист’' е отличен 
? °Рден народно освобождение, а с Указа от 
« декември 1974 година с Орден братство и 
единство със златен венец.

Директор и главен и отговорен редак
тор на всички издания иа „Комунист”: 
Мияадинович.

Урсжд* Единна редакционна колегия: 
МЧрвитор ш главен и отговорен редактор Вел 
Ко ддекявдинович, заместник главен и отговорен 
редактор Джуро Джурашковжч, главин и отго 
в орни редактори на изданията в републиките 
■ покрайнините: Дубравке Цурач (СР Босна 
и Х^цеговниа) д-р Живорад Джорджевич (СР 
Сърбия), Реджеп Хайрулаху (САП Косово), Пе

се22 крайно кон стр уктивп о, 
върху линията на нашите основни 
определения 'И съвместните интере 
ои ш всички народи :и 1на)роднос 

на Югославия и ще настояват и 
занапред да се обогатява сътрудни 
чеството с останалите субекти на 
всенародната отбрана и обществе
ната самозащита, така че 'непрекъ
снато да укрепват и задълбочават 
връзките на ЮНА и народа.

на всички изда-

ти
НовиВелко

сърбохърват-
* Извод от по-обширното 

жение на генерал-полковник Милан 
Далевич, помощник на съюзния се
кретар за народната отбрана, пред 
Седмото заседание на Комитета 
организацията на СЮК в ЮНА.

изло-

на



ШЩШШВЩвт ш - _ \ ..щт% ш • щ___ ж >ч.•ттт^ * .&' мшг&тж•* шшштШа: • *х щт
ПРОЛЕТНАТА СЕИТБА В БОСИЛЕГРАДСКА ПРИКЛЮЧИ СЪСТЕЗАНИЕТОВ БОСИЛЕГРАД 

„СРЕЩИ НА СЕЛАТА”
ОБЩИНА

УСПЕШНО НАЧАЛО Победител е Райчиловци
Пролетната сеитба в Бо- 

сил©градска община е 
пълен разгар. От 
>Н'Ите

но от специалисти от раз- 
-имашеляването навика ■—всичко ването на животновъдния 

да се чака от'пазара.
За реализиране на про

летната сеитба, както и 
за постигаме на запланува
ните добиви, ООСТ „На 
предък” от Босилеград е 
набавила известни количе
ства качествени семена; 9 
тона ечемик, 20 тона овес,
3 тона картофи и 500 кг 
царевица. Също така тази 
организация на производи
телите е обезпечила и 40
тона (изкуствени торове, есените култури селскосто 
от които 10 тона азотни, ланският инспектор под- 
Анастасов подчертава, че чертава, че те добре иа- 
азотният тор, необходим , пред ват- 
за подхранване на пролет
ните култури, все още не 

нуж-
липова и квания за засяване на въз 

МОЖ1НО по-голем1И площи 
в общината не получи под 
крепа от воички селскосто 
пански производители, гю- 
вечето всред тях обработ
ват вече и онези площи,

Юбилейната десета по
ред традиционна 
„Срещи на селата” в СР 
Сърбия, за разлика от до
сегашните, тази година .и 
в Босилеград се проведе 
организирано и по-съдържа 
телно,. Именно, на 9 април 
т.г. в препълната 
зала на 
та се състоя общинското 
състезание на тази не са-

области,
много трудна задача да 
провъзгласи победителя. 
Защото и трите отбора из 
вънредно добре се

акция4 личнив фонд.
Макар че само 10 на 

сто от площите се обра
ботват по съвременен на
чин Анастасов изтъква; че

целокуп- 
запланувани площи, 

които ще бъдат 
през засети

настоящата пролет 
(около 370 ха), 22 
бъдат засети

бяха
ха ще

™ с царевица,
130 е ечемик, 120, с овес, 
10 с ръж, а около 80 ха" 
ще оъдат под картофи. 
Васил Анастасов, селско-

а ^програматаподготвили,
им бе твърде добра и раз- 

голяма нообразна. Все пак след 
Дома на култура- всестранно сълбюдаване, 

с 68,2 точки на първо мя 
сто се класира село Рай- 
чиловци, което ще иредста 

Бооил ©градска об
щина на регионалното със

планът на пролетната се
итба ще бъде изпълнен. 
Още повече ако се има 
предвид, че същият през 
есенната сеитба бе преиз
пълнен, когато вместо 7 
ха с пшеница бяха засети 
15 ха. Когато се касае за

стопански 
Общинската 
ревицата да възлезе на 
Босилеград подчертава, че 
се очаква добивът от ца- 
1200 кг по един ха, от ече
мика 800, от овеса 700, от 
ръжта 900 и от картофи
те 1500 кг по ха.

Имайки

инспектор при 
скупщина в

мо културна, но поради 
разнообразната ои програ- влява 
ма, с която участвуваха 
състезателите, и общесфве тезание, което по тради- 
но-гголитическа манифес- ция се провежда през май 
тация. В състезанието уча 
ствуваха отбори на три се 
ла: Горна Листна, Горна 
Любата и Райчиловци.
Долно Тлъмино, което Съ- на. 
що така бе издигнало своя

в Лебане. На второ място 
с 66,4 точки се класира 
Горна Любата, а на трето 
с 56,8 точки Горна Лиси-

Още еди)н обаче факт 
заслужава вниманието. Ма 
кар че обществените изис-може да задоволи 

дите. При това 
около 5 тона ечемик.

От значение е и това, 
че тази организация е на
бавила и около 4 тона се
мена изкуствени треви, 
което ще бъде още една 
крачка напред в увелича- които с години не даваха

никаква полза. Едно От 
облекченията за селскосто

предвид площи
те. ксито ще бъдат засе
ти, както и добивите от 
тях, не може да се каже, 
че тези количества ще за
доволят нуждите. Сигур
но е обаче, че те.ще бъдаг 
от голяма полза за нама-

Да кажем и това, че в
поради не- изпълнение на програмата 

участвуваха (извън кон
куренция) и членове на 
самодейното КХД „Мла- . 
дост” С китка народни 

и съдържателни културно- сръбски танци. И тази ма 
забавни програми с пъстри нифестация показа, че в 
народни хора и песни от Босилеград ска община
Босилеградокия край, 1 рз- има талантливи самодей- 
злични шеги и музикални ци |на културното и народ 
изпълнения на. гайди, ке- но творчество и че подоб

ни програми трябва по-чес 
то да се организират.

кандидатура, 
познати причини не участ
вува в манифестацията.

Отборите на трите села 
настъпиха със свои богати

ДИМИТРОВГРАД ланските производители е 
и това, че за всеки засет 
парцел са освободени от 
заплащане на кадастралния 
му доход.

Недостиг на изкуствени 
торове и части менета, кавал.

След изпълнение 1на про
грамата журито, съставе-В. Б. М. Я.

Въпреки недостатъчни
те подготовки и почти 
двумесечното закъснение, 
пролетната сеитба в Дими
тровградска община е в 
пълен разгар и според пла 
на трябва да завърши през 
този месец.

Запланувано е тази про
лет да се засее на частния 

.сектор площ от 2500 хек
тара. От това 1450 хекта
ра с царевица, 500 с овес, 
а останалото със слънчо
глед и ечемик. Когато ста 
ва дум^ за овеса в „Коопе 
рант” има доста съмнения, 
че тази площ няма да бъ
де засета, имайки предвид 
миналогодишния опит, а и 
плана е нереален, понеже 
много от тези ниви са 
превърнати в ливади, а мно 
го изобщо не се обработ
ват- '

Общественият сектор Ще

засее площ от 202 хекта
ра. 'Най-голяма част от 'та
зи площ или около 88 хек
тара ще бъде засето с из 
куствени треви, а остана
лото с овес, ечемик, слън 
чоглед, фея и силажна ца
ревица.

Въпреки дълготрайната 
суша специалистите счи
тат, че /самата сеитба ще 
бъде завършена в оптимал 
ния срок. Тревожи фактът, 
че няма достатъчно иокус 
твеви торове, особено азо 
тни. Ако се има предвид, 
че през есента също има
ше недостиг на някои ви
дове торове и някои хи ми 
чеоки вещества, които и 
сега н©достигат за заши-

ЗАБЕЛЕЖЕНО ВЪВ ВУЧИ ДЕЛ

Не напускат бащино огнище...
Във Бучи дел пристигнахме На за

лез слънце. Топлото априлско слънце 
препращаше последните си поздрави от 
възвишенията на запад от селото, а се 
прибираше по. гологлавите и тук-таме с 
белеещи се преспи склонове на Руй.

е тук,, на имота. Той и еупругата му 
Цвета са главни организатори на сел
скостопанско производство в нашето 
семейство.

— При нас (всеки си знае задълже
нията — казва Цанко. Аз се грижа глав 
но за говедата, еупругата ми Цвета за 
овцете и агнетата, снаха ми Лефта се 
грижи за готвенето и за други къщни 
работи. А всички заедно свършваме >и 
полската работа...

— Помагат и малките — намесва Се 
баба Дара. Ето, щом свърши учебната 
година — и Горан, и Добрин и Предраг 
помагат.... . .

— Селската работа търои много ръ
це — споделя Риста, който беше пона- 
стинал и не излизаше навън.

Ако по някакъв си случай се отбие
те във Бучи дел, и сами ще се запи
тате, защо това село есе още няма до
бър път, а инак във всичко отношение 
е между първите в Звонски район.

— С пътя някак не ни върви най- 
добре — казва Цанко Тасков — пред
седател на местната организация на 
Социалистическия съюз. Миналата годи
на нещо правихме, струвахме, но файда, 
та не е голяма. Пътят пак на места си' 
остана трудно проходим. Трудно се 
пътува при лошо време от Бучи дел 
до най-близкото село Ракита, а не само 
този път е проблем. Проблем са и мах
ленските пътища. Ако главният път се 
направи — ще има път до копоератив- 
ния магазин и до .махалите Валози, Стол 
•чанм и Село. Обаче нашата махала Ко
шари си остава откъ<оната. Но, както 
и да е... Неотдавна в Бабушница ни 
обещаха, че този дни.щял да излезе 
булдозера и1 да извърши поправка на 
'Критичните места —казва Тасков.

М. Андонов

I

та на растенията, тогава и 
очакваните добиви са под 
въпрос, н©достигат и 
кои резервни части.

ня-
з Изглед от Бучи дел

Топлото априлско слънце е измами
ло всичко живо навън. Овчарите са 
подкарали стада към Тума и Бакьов 
дол, а трудолюбивите вучиделцн и вучи 
делки засаждат лук или др. рано- 
реещи зеленчуци, други пък изорават 
нивите! за картофи.

— Макар че от нашето село имаме 
към стотина души, които са ша печал
ба или на 'временна работа в чужбина 
— не оставяме необработени имотите 
си — казва 72-годишният Ристо Милте- 
'НО(В, пенсиониран миньор-надзирател. — 
Почти цялата страна съм минал, бил 
съм (глевно по мините, но «никъде , не 
ми е по-приятно от Бучи дел. Ето тук 
ои . създадох и многолюдно семейство, 
воички си ж1ивеем в сговор. Двамата ми 
синове не се разделиха, а ме послуша
ха и си живеят заедно. По-младият е 
на временна работа в Ирак, ще се за
върне след две години. Другият, Цанко,

А. Т.

ДИМИТРОВГРАД

Износ на агнета
180 динара за тези над два 
десет килограма. Въпреки 
сравнително виооката де
на я тази година се пов
тарят случаите от по-рано 
сдружените селскосто,пан 
ски производители със 
„Сточар” да продават аг
нетата на друга изкупува
ни за минимална по-висо
ки деня, (въпреки задълже 
нията, които произтичат от 
сключените договори. Ма
кар че 
„Сточар” 'Има загуба (поне 
же е дал средства), той ни 
що не предприема за да 
осуети това.

И тази година, .както и 
миналата, старопланински 
те агнета и 'тези от 
райско, поле ще 
рят на чуждестранния 
зар. Бдна част от угово
рените 3500 агнета вече са 
отрапвени ,на чуждестран
ния пазар, а останалата 
част Ще ^е реаЛ'Изира до 
края «а този месец. На 
домашния паазр също ще 
бъдат реализирани 
3500 агнета, 
ната цена е 
килограм живо 
тези агнета, 
минават 17 'Килограма,

Бо
се наме-

ла-

аколо
Изкупувател-

200 динар3 за 
тегло за 

които не над:

по този начин

А. Т.а
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^етя»СТЕЗАв НИШКИЯ УНИВЕРСИТЕТНЕЗАВИДНА АКТИВНОСТ НА СЛЕДВАНЕТО

ИНДЕКС-ЗА ПОЛОВИН ТРУДОВ ВЕК най-добритеИзлъченишилите студеи'1111 ‘С'ЬЩ'0 I а‘ 
ка 1Н0 
(ни като

нишките Ф°-

на'сто повтарящи’’ • Студентите по медицина 
с най-висока средна бележка 7,56

Пред Скупщината на Нп- 
шкия университет тези 
днл, за трети път в 18-го- 

история на това
образователно вършва

об- дини, по през
студентите са го завършва 

за 8 години. Елс

може да сс окачтесг- 
.добъ!р- Иай-нисю- 

бслежка имат
силеградокото основно учи
лище. _

ГГо тоя начин отоорът на 
1844 точки

В неделя па Ю април в 
Босилеград сс. проведе оо 

състезание на те- 
Какию знаеш за дви 

жекието". В състезанието 
участие ученици от 

уорнолю 
долнолюбатско 

основни 
училища. Горнолисинокото 
основно училище (по тра 
диция), и и това състеза
ние не взе участие.

ка средна 
студентите “на
сини факул тет —1 

ои и най-мивка студентите 
■правния факултет —

За «цаката ефективност 
.нишките

медидин-
7,56, а щИ-НОКО тона училище с 

се класира на първо мяс- 
1600 точки

на ма:ват на факултетите 
до 3 години над редовно
то следване. Строителният 
факултет- например се зи- 

редовно за 4,5 то- 
1977 годиш

6,58. то, на второ с 
се класира отборът на гогр 

нолюбатското училище, 
144.3 точки до

ззеха 
Оаеилеградекото.на следването в
батокото,
|0 и бистърско

съществуват
анали-

дишната 
най-високо
•ведомство, се намери 
стоен анализ на следване
то във нишките факулте
ти. Онова, което овече дъл 
ги години беше съвсем из- но се завършва 
вестно, сега стана и офици дини, а завършилите през 

ефективно- 1981 година са го следвали 
по 8 години. Маши

факултети 
много причини, но 
тините изтъкнат на преден 

тях: първо,

на третото с 
лнолюбатското и наI чет- 

1414 точкивч.рто място с 
*се класира бистърското осплан две от 

въвли сродно 
ктронният факултет РОДОВ 

за 5 го-*
факултетите се затвне- 
миого ученици сЧхС за поено училище.

ват
домолителен или добър ус- 
цех в средното учил и* не, и 
второ, в нишките факул- 

годшпио се записват 
нъзмож-

Най-добрите в индивид у 
ЗОРАНКакто и досега, и този 

• състезанието се иро- алното класиране: 
СТОИЧКОВ, БОЯН МИЛА 
НОВ ЛЮБЕН РАНГЕЛОВ, 
ХРИСТО АЛЕКСАНДРОВ, 
ПЕТЪР ДИМИТРОВ, МИ- 
КИ АНАСТАСОВ от боси 

ОСНОВНО учи- 
ТИМЧА ТРАЙКОВ

ална оценка: 
стта на следването е на 

низко равнище.
IIVI,»еде в три 1Д*ла: писмена 
творба и 
творба и състезания на по 

всестранно 
на всички

средно
нният факултет е още по- 
драстичен пример. Машин 

обществени ните инженери,
рали през 1981 година са 
следвали сродно по 8 годп- 

5 месеца. Подобно е

Т0Т11 
4500 студенти, а изобразителнатвърде

При наличните икОнолшче на университета 
записване на

ноститеДШ1ЛОЛШ- лигон. Следски и други 
ТРУДНОСТИ
звучи тревожно. Защото 
в разгара на борбата 
преодоляване на труднос
тите стотици
млади хора със завидна тет- 
работоспособност и образо 
йание излишно остават из- дентите 
вън трудовия процес. От 
друга страна пък, средст
вата за школуването 
един студент са твърде ви 
соки, така че „професиона 
лните” студенти са големи 
„непокрити обществени и 
семейни инвестиции”.

позволяват 
3000 нови студенти. Затова 

чувству- 
1КОИ

•намаляват
следването. Сле

тази оценка съблюдаване 
елементи, за оценка 
първо място на състезани 
ето -на полигона с 246 от 

250 точки 
ЗОРАН СТОИЧ-

леградското 
лище,
от долнолюбатското и 
АНГЕЛ АНАСТАСОВ от

нав обучението се 
ват големи трудности, 
то значително

за ни и
положението и на икономи 

или хиляди ческия и правния факул- севъзможни 
класира 
КОВ, на второ с 244 точ 

ЛЮБЕН РАНГЕЛОВ, 
236 точки

успеха на 
дователно, политиката по 
записване на студенти в 
Нишкия университет те 
била израз на обществени 
те погреби.

горнолюбагското основно 
училище, ще представля
ват отбора па основното 
училище „Георги Димит
ров” ст Босилеград на реги 
оналното състезание, кое
то най-вероятно ще се про 
веде във Владичин хан 
или във Вранска баня. И 
този път организатор на 
състезанието бе Съвета по

И дооО на сто от сту- 
се записват по 

два и повече пъти в един 
същ курс. В това отноше- 

на ‘ ние неславни рекордьори 
са студентите на икономи 
ческия факултет. Невесе
лата мозайка се допълва 
с още един факт: от 22 до 
42 на сто студенти канди- 

За .неблагоприятната об- датствуват, а не полагат 
. ща оценка на следването изпитите. При 

в Нишкия университет на изпити само 50 на сто 
аналитиците имаха доста- от студентите получават 
тъчно аргументи. Общо положителна бележка, 
взето студентите прекар-

кие
а па трето с 
А НАНИ ЙОРДАНОВ, вси- 

от босилег-чките трима 
радското основно учили
ще.

Според 
аналитиците, изходът тря
бва да се търси преди вси
чко в обезпечаване усло
вия за по-непосредствен 
контакт между преподава
телите и студентите, уве
личение на помещенията 
за работа, правилно насоч
ване на средношколците 
при записването 1и в по- 
сполучливо 
ние на учебния материал 
по курсовете. К. Георгиев

мнението на

За най-добра 
творба на тема „Безопас

на движението”, коми

писмена

ност
сията провъзгласи творба- 

НАТАША СТОЙКО-
безопасност на движение
то при Общинската скуп
щина, а на най-добрите бя

полагането
та на
ВИЧ, а занай-добра изоб
разителна творба на съща 
та тема бе провъзгласена 
творбата на ПЕТЪР ДИ
МИТРОВ, и двамата от ®о

ха връчени различни гра
моти и признания-

Средният успех на завър разпределе-

М. Я.В ОСНОВНОТО УЧИЛИЩЕ „ГЕОРГИ ДИМИТРОВ” 
В БОСИЛЕГРАД

ОСНОВНОТО УЧИЛИЩЕ „ХРИСТО БОТЕВ” В ДОЛНА ЛЮБАТАНО 0Р9ЕВТА НА ПРАВИЛНИКА 

-ЧЕТВЪРТИ ПЪТ
В

Поддържане на народното творчество
вената самодейност в об
щината.

Както ни осведоми диш* 
кторът на училището Ев
тим Миленов, в долнолю
батското основно учили
ще дейно работи: драмати- 
чне-рецитатороката сек

ция, в която участвуват 
около 25 ученика, която 
ведно е най-дейна и много 
числени а. Не по-малко са 
дейни членовете на мла
дите танцьори, членовете 
на литературната секция, 
спортната и другите сек
ции, които от *време на 
време се изявяват и пред
ставят в учил!И1щето и се
лото.

Освен секциите, дейно 
работи и кържокът та мла 
дите историци, а като в 
потвърждение на това е фа 
ктът, че всяка година уче 
в ници от това училище уча 
егвуват на традиционното 
състезание „Тито — рево 
люция — мир”, където ре 
довно постигат сравнител
но добри резултати. Дей
но ‘работи .и кържокът на

В подведомственото ос 
новно училище „Христо Бо 
тев” в Долна Любата, на
ред с редовната образо
вате лн очвъзггитате л I за дей
ност, от година яза година, 
свободните активности, 

като форма на възпитател

тържества, учениците, ор
ганизирани от страна на 
преподавателите, се пред- 
ставяват с различни купту 
рно-забаони програми ' и 
по тоя начин поддържат 
богатите традиции на на-

След трите неуспели про 
екта на правилника за раз 
пределение на средствата 
за лични доходи в обедине 
ното основно училище 
орги Димитров” в Босиле
град, на 6 април т.г. на 
общ събор на трудещите 
се в Босилеград на тази 
новосъздадена 
ция по основно образова
ние и възпитание, дадоха 
съгласие за четвъртия по
реден проект на този ва
жен сам ©управителен до
кумент- Наистина и сега 
на четвъртия проект на 
правилника отделни лица 
съблюдавайки в него преди 
всичко себе ои, даваха ра 
ЗЛ0ЧНИ забележки, разби
ра: се, в своя полза. И ма
да Ди - и този щеше да по
лучи „зелена улица”, ако 
на събора присъствуващи- 
те- представители от Педа 
гогичния институт от Вра
ня и обществено-политиче
ските организации от об 
щината, не, дадоха извест 
ни пояснения и посочиха 
примери как подобни пра
вилници се прилагат в ня
кои други училища.

Обща, оценка от събора

е, че почти всички, конто 
взеха участие в разисква
нията ,виждат само мате
риалната страна, докато 
съвсем слабо изтъкваха ре 
зултатите на труда, като 
основен и изходен момент, 
от който трябва да се из
хожда при разпределение
то на средствата за лич
ни доходи.

Все пак, е приетите за
бележки проекта на пра
вилника бе приет и на 
22 април т-г- за същия ще 
трябва да се повторно 
произнесат заетите в това 
просветно ведомство чрез 
референдум.

Безсъмнение, че рефе
рендумът е още един из
пит преди всичко на кому 
нистите в тази организация 
да покажат овоята органи 
зац йонна и акционна спосо 
бност, а те са около 50 на 
сто от общия брой заети 
тук лица. Ако този доку
мент се наблюдава цялост 
но наистина предлага ре
дица прогресивни решения 
и за възнаграждаване-го, 
но и за по-добра работа на 
организацията като цяло.

М. Я.

„Ге-

оргаииза-

Рецитаторската секция е най дейна
но-образомателнйя процес родното творчество 

това босилеградоко село. 
Орве.н това, те редовно 
участвуват 'и на всички 
културни манифестации 

от общински характер, ка 
то дават пълен принос в 
развитието на художест-

ни чрез различни секции 
са обучението, организира 
ни чрез различни секции 
и 1кърл<юцй, са традицион
но богати и съдържател
ни. Почти за всеки държа 
вей празник или други

младите техници и матема 
тическият кържок.

М. Я.
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Младежка трибуна * '-'•I

Младежки творчески 

награден конкурс 

на списание „Мост”

към 35 ГОДИШНИНАТА ОТ ДОБРОВОЛНИЯ МЛАДЕЖКИ ТРУД

На 51 съюзни 

акции — над 

60 хиляди 

младежи и 

девойки

С ЦЕЛ Д& н асърчи и 1Подхшсне
в сРеДните училища, организациите 

зпярпри! 0111151 висшите и полувисши учебни
™'„'КаКТ° и,°т сето' «Жейео да ое замима- 

1 рческа раоота в областта на литературата, 
пуолицистиката и записването на. народни умотворе- 
нил слисани» „Мост", но повод Деня на младостта и 

(Нишния значителен юбилей — 40тодишнината 
от провеждането 1на Второто заседание на АВНОЮ

талантливи мла-

т«ВМЕСй
ногейшгв
В«ВТ5ТУЙ.-1*

' Преди 35 години е нача- 
започнаха' ОБЯВАВА ТВОРЧЕСКИ НАГРАДЕН КОНКУРС 

ЗА СЛЕДНИТЕ ВИДОВЕ И ЖАНРОВЕ:

© СТИХОТВОРЕНИЕ ^ РАЗКАЗ
Първа награда 550 дин. Първа награда 1100 
Втора награда 450 „ Втора награда
Трета награда 350 „ Т,рета' награда

I лото на април 
I работите та най-гсл ямата 
| младежка трудова акция 
; — автомобилният път »Бра 
I, тство-единство".дин. 

900 „ 
700 „ Идеята за изграждане

то 1На автомобилния път4 е 
дал другарят Тито още 
през декември 1945 годи
на. Титовия призив млади
те от Югославия веднага 
приемат с въодушевление. 
След двегодишни подпот01В 
ки на 1 април 1948 година 
на трасето ,на автомобил-

НОВЕЛА ЕСЕ
Първа награда 1.100 дин. Първа награда 1100 дин. 
Втора награда 900 „_ . „ Втора награда
1'Рета награда 700 ,, Трета награда

900 • „ 
700 „

^ ЗАПИСАНИ ИЗВОРНИ НАРОДНИ ПЕСНИ, ПРИ- 
КАЗКИ, ЛЕГЕНДИ (най-малко .до пет)

Първа награда (две) 650 дин.
Втора награда (две) 550 „
Трета награда (две) 450 ,,

<§> ЗАПИСАНИ НАРОДНИ ОБИЧАИ
Първа награда 1.100 дин.
Втора награда 800 „
Трета награда 600 „

ния път пристигат първите 
бригадири. Задача е голя
ма и отговорна. Трябва девойки навред от страна 

Над 60 хиляди младежи и 
та ще участвуват на 51

1 Най-голям брой акции 
през настоящата година ще 
се организират © Хърват
ско — 16, в Сърбия — 15, 
в Босна и Херцеговина — 
5, в Македония и Войводи 
на по три, на Косово —• 2

да се построи път, дълъг 
382 километра. На 15 юли 
1950 година тази част от 
автомобилния път е завър-

съюзни трудови акции 
•на 40 с републикатекснпо 
краинински характер тру
дови акции. На съюзните 
акции през лятото <ще уча 
ствуват и около 1500 де
ца на наши -работници на 

работа в чуж-

и

шепа, а в изграждането 
й участвуват около 320 хи 
ляди девойки и

УСЛОВИЯ НА КОНКУРСА:
младежи 

от всички краища на наша 
т?- страна. <

Тазгодишното бригадире 
ко лято ще оъде рекордно.

и в Черна Гора една съю 
зна младежка трудова ак
ция. От тях 6 се органи
зират за пръв път тази го 
дин§.

1. Право на участие на Младежкия творчески 
награден конкурс имат само младежи и девойки, 
граждани на СФРЮ — ученици от средните учили
ща, студенти от висшите и полувисши учебни заве
дения, от организациите на сдружения труд и от 
село. Възрастни нямат право да участвуват на този

временна 
би на.

БОСИЛЕГРАД СКИТЕ БРИГАДИРИ НА ПРЕДСТОЯЩЕТО БРИГАДИРСКО ЛЯТОконкурс.
2. Творбите требва да бъдат написали на бъл- 

ло възможност на пишеща машина, Голям интерес и обстойни подготовкигарски език
■или четливо на ръка и да бъдат обозначени с обозна
чение (шифър). На редакцията трябва да се изпра
щат по тРИ екземпляра а листчето е името на ав
тора и точния му адрес да бъде сложено св затворен 
плик, който авторите трябва да изпратят заедно с 
предложените творби за награда.

3. Изборът на темите е свободен. Препоръчва се 
да се изпращат творби, на теми от живота и дей
ността на младите, за младежките трудови акции за 
.дружбата между тях 'и подобно.

-4. -При .записването на народни обичаи, автори
те трябва точно и подробно да опишат даден обичай, 
който оа избрали, в кое село или край съществува, 
какво о народното вярване за него и какви са ха
рактеристиките му. Особено интересно ще бъде за
писването на народни обичаи, които вече се нами
рат иа изчезване. Трябва да запишат и имената на 
хората ;на колко години са и от кое соло оа, 1 които 
са им разказали записаните обичаи.

5. Записването на народни пести, приказки и ле
генди трябва да се прави точно иа народния говор 
(диалект) в даден край, в който е записана народна
та творба. Творбата трябва да бъде изворна 
сана както хората |я пеят или разказват, а да не се 
взима от книга. Трябва точно да се напише името 
на лицето, от което творбата е записана, от къде е 
и на колко години.

Преписани творби от книги няма да се взимат 
под внимание.

6. Изпратените творби за (конкурса ще бъдат пре
гледани от жури, а. резултатите ще бъдат съобщени 
в навечерието на Деня иа младостта.

7. Срокът за приемане на творби за награди е 
10 май 1983 година. Творбите трябва да се изпращат 
на следния ад/рее: Издателство „Братство" — Редак
ция »Мост” за Младежкия награден конкурс на 
„Мост”, Кей 29 декември 8, 18 000 Ниш.

• Младежката трудова бригада „Босилеград" сериозни и обстойни под
ет Босилеград, тази година ще участвува в първата готовки за тазгодишното 
смяна на съюзната младежка трудоваV акция „Ясе бригадироко лято. Според 
исвац 83 . - плана, босилеградската

бригада тази година ще 
участвува на 
младежка трудова - адеция 
„Ясеновац 83", където за-

I

От оня момент преди че
тири годни, когато младо- оперите 
жи и девойки от -Босиле
град ока
път участвуваха както са 
•мостоятелша бригада на

тересът на младежта и пи 
от Босилеград, 

към доброволния младеж- 
община за пръв ки труд от година на го- • 

дина е все по-гол ям. По 
настоящелг Общинската 

съюзната младежка трудо- конференция на Съюза на 
©а акция „Автопът Брат- социалистическата мла- 
ство и единство' 79", ин- , деж в Босилеград върши

съюзната

едно с други младежки 
бригади ще участвува 1В из 
граждането на комунално- 
битови .обекти и -в -ренови- 
-рането на паметник—лаге
ра в Ясеновац.

Поради настанала грешка и непублиг- 
куване на текста на конкурса и във ве- те условия, кандидатите трябва да из- * 

стник \„Братст©о", конкурсът за води 
тел младши сътрудник иа ТВ журнала 
за българската народност — Стажант, 
се възобновява с • валидност от 

8 дни от публикуването му във вестник 
„Братство-” и аз. „Народие новине”.

Кандидатите, които вече са подали 
молби на предишния конкурс не трябва ..доставяне пред камара, 
отново да иоднаояг, понеже с настоящо 
то му публикуване е конкурсът се с-ПИ- 
4а с предишния' обнародван конкурс.

КОНКУРС ЗА

— -Покрай със закона предписани-

пълняват и овделни условия:
— склонност и способност за жур-

н алнстическо-еодителока р абота;
— -виеше образование; х
— отлично знание на сърбохърват

ския и българския литературен език;
' — способност за професионално прц-

запи-

Мюлбата кандидатите доставят дока-.
зателства ,за изпълняване условията на 
конкурса (доказателство за образоватсл 
.•шия ценз).

Непълни (Документи не ще се взи
мат за разглеждане.

Молбите се изпращат на адрес:
РТБ — ООУР РАДИО НИШ, Ниш, Лола 
Рибар 7-а.

ЖУРНАЛИСТ—ВОДИТЕЛ, МЛАДШИ 
СЪТРУДНИК ЗА ТВ—ЖУРНАЛА НА 
БЪЛГАРСКИ ЕЗИК — СТАЖАНТ ЗА 
НЕОПРЕДЕЛЕНО ВРЕМЕ

РЕДАКЦИЯ „МОСТ”
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пл МЕДИЦИНСКИ ТЕМИ
Прехраната на детето и 

възможните болести,
пр.днз.и«аикот«пра.»»-ата

АЛЕКСАНДЪР СТОЯНЧОВ, доктор 
ските науки

Затруднения, вследствие изкуствената 
прехрана

Доколкото .изкуствената *ран® ^^Г^гето 
сс шася. ««ри рнотенсто и развитието на детето се она я, н 1разл,ичн11 затруднения- «Де но-

ОФИЦЕР от ДИМИТРОВГРАДПЪРВАТА ДЕВОЙКА — ЗАПАСЕН

[ чувство и отмии ием*?
„сова физическо напреже- 
и тис с все пак трудно 
девойки. Но моето убеж
дение е, чо тош е онова 
истинското, което искам 
да следвам, бс от решава 

'значение. Това лотаър 
ждаиа 'П 
■11 все 
райе на 
та на 1

След четири месеца >и ио Народоосообоцитвл-наги 
лошша обучение, сред за- рба. Особено сс 'В« У« « 
песните командири и Дими зяпах от дас
тровградока община ще се шп-е—участнички в борба 
нареди и една девойка - — По тона дреме бях в
първа «в общинат». Това е 
и БАНКА ГьРГОВА.

по медици н-
за

що
сегашният момент 

по-голямото апгажи- 
женито *в облаот- 

чзсенародната отбра-

Както вече е известно, 
интересът за отбиване на 
военната повинност оред- 

п девойките от 
общи- 
ГОЛЯМ-

може да сс
сочим онези, конто, са и наи-чести.

Едно от затрудненията е когато 
е добре тцршютвехю. Когато кравето

се .разрежда, о-ткоякото това < се -разр д , ирокалШН количества .
недостатъчно разредено мляко, 

коли-

жените
Димитровградска 
на, е сравнително 
След добре проведените 
подготовки обадиха се 

тридесет. През 
месец през настоящата го 
дина в институциите 
зармите на Югославската 
народна армия ще замижат 
двадесет девойки. За това 

всички не-

мл якото «е 
мляко по- 

е необходи-
на.

— Сигурно имате опре
делен опит и предстоящи
те обучения, няма да пред 
ставляват особено затру 
днепне?

— Разбира сс. По време 
на школуването ои бях ,на 
двумесечно 

през лятото л едномесечно 
през зимата. Тогава се 
обучавахме да ръкуваме е 
оръжие в определени вре
менни условия, а провежда 
Химе п бройни тактически 
учения. Също се запознах 
ме и с колективния войни 
шки живот, отношението 
.па командирите към нас 
и какво трябва да бъде 
нашето към тях. Значи 
обученията, които ми пред 
стоят Ще бъдат само ут
върждаване на досега на 
ученото.

—1 Как се чувствате пре 
ди заминаването?

— Съвсем обикновено. 
Но желанието ми е моят 
пример да последват и 
други девойки от Димит
ровград, с което нашият 
принос в системата на все 
народната отбрана и об
ществена самозащита да 
ТМК1ГО.1-0И 8Шо 8НЛ210 Д. Т.

вече
,мо, или когато се 
неразредоно 
а при това ако 
чество захар, може 
Това се манифестира на
цо-кратко тш ло-д-ьлго иреме (след като детето 
(добре с напредвало.) то загубва апетит- иъР ' 
-майката забелязва, че детето ио-слаоо взима 
млякото, в такива случаи тя го принуждава да 

което детето понякога довръ-

юли илинад
не се добавя определено

да дойде до недохраненост. 
следния начин: след

и ка-

лагарувапе

са проведени 
обходими подготовки, ме 

четирижду кОию и 
и половина месечно обу- 

завършилите фа-
го взима, поради 
ща течно или съсирено мляко, в зависимост от

след яденето. Лечение на това колко време е изминало
бледо, защото дохажда до анемия, из 

неспокойно, тромаво. Често плаче и 
има газове,

култбта за всенародна от
брана, което започна на 8 
април в Сараево. Между 
тях е и Иванка Гъргова, 
първата девойка от Дими 
тровград, завършила 
ва виеше училище. На мал 
кото тържество преди да 
замине за Сараево, използ
вахме момента да попита
ме другарката Гъргова: 
кой е бил основният мо
тив да се определи

тото е
съхнало,
лошо спи. Стомахът му е подут, 
изметът му е твърд с бял цвят и не се залеп
ва за пелените, а .мирише на загоряла маст- 
Ако това продължи така, детето загубва в тег
лото ои ,бързо дохажда до повреда на черния 
дроб и на други органи.

В такива случаи трябва да се преразгледа 
.как се приготвя кравето .мляко и ако има гре
шка трябва да се отстрани. След това на ня
колко дни се намалява необходимото количе
ство мляко за една трета и в него до нормални 
количества се увеличава захарта. Без внасянето

да се из.мени,

Иванка Гъргова
то- средно училище и много 

се говореше и пишеше за4 
пълноценно участие на 
жените във всенародната 
отбрана и обществена са
мозащита.

— За да се решите да 
33 следвате факултета за 

професия, която все още всенародна отбрана, да ли 
се счита за „мъжка”? са имали и влияние ваши 

— Струва ми се, че има те родители, другари, про 
много .мотиви. Обичам оръ фесори? 
жието, красивата унифор
ма. Още като ученичка 
изпитвах особена възбу
да, когато четех книги от ето спореха за това мое

на захар това положение няма 
защото трудностите са настанали не толкова 
поради увеличеното внасяне на .млякото, но по
ради недостатъчното количество захар. Но не 
трябва да се дават и прекалено големи количе
ства захар, защото по този начин дохажда до 
диария- Съотношението между .млякото и захар
та трябва да е такова, че изметът да бъде мек 
и жълт 'И да се залепва за пелените. Ако така

— Искрено казано, ни
кой не бецге въодушевен 
от това. Основното, е ко-

ЕДИН ПОЖАР СЕ БЕШЕ ЗАКАНИЛ ДА ОПУСТОШИ ЮЖНИТЕ СКЛОНОВЕ НА 
ЦЪРНООК, НО...

се направи за няколко 
подобрява.

Затруднение може да настане, ако в прех
раната се дават прекалени количества брашно, 
преди всичко поради прекаденото хранене с ра
злични каши от брашно, особено ако се приго
твят във вода. Тогава детето е пълничко, добре 
е угоено, защото брашното събира по-големи 
количества вода и детето просто набъбне от 
нея. Но, детето е бледо, „прозрачно”, не е ед
ро. При тези деца теглото1 често се увеличава 
неравномерно бързо. Доколкото навреме не се 
прекъсне с прекалени те количества на тази\ 
храна, телесното тегло започва да нямалява. Де
тето става тромаво, по-късно се явява и диария, 
защото нееммлаемата сцсробяла дразни червата. 
Ако няма диария, изметът е кафяв, мек. Ус
тойчивостта към инфекциите при тези деца е 
по-малка и те често заболяват от различни бо
лести.

положението седни

Хората бяха готови за борба
Достатъчно е нечие не

внимание и огнени пламъ-
„Присоето”. За кратко вре я забелязват: не затуй- че 

пожарът свети, та книга 
може да се чете дори 
отсрещна „Мрътвица”. Те 
все повече укрепват защи 
тния обръч. По това вре
ме в Бистър пристигат 
Към Тлъмино продължават 
два рейса от Босилеград, 
само стари и деца. Остана 
лите поемат път към „При 
соето". Борбата срещу огъ 
ня става по-ефикасна. На
ближава полунощ, победа
та ша защитниците вече 
става 'известна, но всички 
безспорно действуват. За 
щото не се йнае къде още 
може да пламне. Т 1 часа 
след полунощ обаче сти
хията е принудена да '„при 
знае”, че е победена. От
нети са й всички възмож
ности да унищожава.

Уморени, но доволни от 
победата, защитниците оти 
ват по домовете си, а ос
тават само неколцина да 
осуетят всеки евентуален 
опит на огъня. Бдителни 
пазачи стоят през 
следващи ден и нощ.

Така хората от този 
край победиха едно голямо 
зло. И издържаха 
чна бележка изпит по об
ществена самозащита.

К. Георгиев

ме се създава организира 
на отбрана по принципите 
на обществената самоза-

ци заиграват злокобно хо
ро по обрасналото с дъбо
ва гори присое между се щита. От две страни дей- 
лата Бистър мЯрешник.
За непълен час4 огнената другите две ярешничани. 
стихия открива фронтово Усилено и бързо се прави 
унищожително • действие 
и зад себе си оставя черна 
пустош. Голям съюзник са 
й големите количества су
хи листа и клони, и топло
то и сухо време, а жертви 
— дългогетни храстове, 
търнаци, млади борови го

в

ствуват бистърчани, от

празно пространство ме
жду огъня и останалата 
част на гората. На място
то пристигат и милиционе 
рите от станцията в Дол
но Тлъмино 1И започват да 
координират
на защитниците. Ежемину- 

ри и всичко, което се на- тно се увеличава числото 
мира там. При 
ални условия огънят „знае”

действията
Както и при всяко затруднение, 

бва да се пр©контролира прехраната 
отстрани грешката. Доколкото има диария тря
бва да ое потърси мляко 
защото то е и най-смидяемо. Ако такова 
няма, препоръчва се лактадид. Ако няма и та
кова, дава се кисело мляко ю добавени витами
ни. Ако детето е на по-малка възраст млякото 
трябва да се разреди и да му се добавя захар. 
Когато се почувствува, че детето по-добре взи
ма храната, додава му се и друга храна, което 
зависи от възрастта му. Покрай това необходи
ма е и съвършенна хигиена еа 
с нея 1се осуетяват инфекциите.

Ако на детето не се дава жълтък, което 
[Съдържа големи количества желязо, зеленчуци 
и овоцдия дохажда до анемия- И витамините, 
ако н есе дават винаги и навреме, особено на 
витамин Д появява се рахитис и различни за
труднения във формирането на системата 
стите. За. правилното развитие са необходими • 
и други витамини и минерали, които трябва да 
се внасят с храната. (КРАЙ)

и тук тря- 
и да сетакива иде на пунковете, на които по 

жарат остава без възмож- от друга кърмачка,
МЛЯКО

да гори с дни и нощи и ност да се разширява, 
безмилостно да унищожава Стихията обаче връхлита 
до ненаоита. Голяма бе- със страхотна оила и бър

зина. Изпраща искри и 
пламъци там, където храб
рите защитници 'Имат по- 
малко възможности да се 
борят- Пламва дъбов лис 
тник и купчина окладира- 

дърва. Огънят захваща 
гъста млада борова гора. 
С помощта на моторни 
триони хората и тук съз
дават празно пространст
во, но опасността от раз
ширяване на нови

да надвисва над няколко 
села в южните 
на Църноок. .

склонове

За щастие злополуката 
бива забелязана навреме. 
„Пожар в Присоето” — та 
зи кратка вест със светка 
вична скорост 
по долината на Ярешничка 
река. И нищо повече 
нужно за активирането на 
хората. С мотики, 
секири и други опомагател 
ни средства, стари и мла-

детето, защотони
се разнеся

целияне е

лопати,
пожа е отли- на кори е голяма. А . денят ои 

отива иди, мъже и жени, с при
бързан ход вървят

над местността 
се спуска нощ. Хората не•към
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ОРГАНИЗАЦИИТЕ НА СДРУЖЕНИЯСПОРТЪТ В 
ТРУДФизическа култура ($^0^) Турнир на малки врата&

■ аБОСИЛЕГРАД • В ООСТ „ТИГЪР—ДИМИТРОВГРАД’’ ЗАВъР 
Т1Ш ТРАДИЦИОННИЯТ ТУРНИР ;ПО ФУТБОЛ НА- 

МАЛКИ ВРАТА МЕЖДУ ТРУДОВИТЕ ЕДИНИЦФК „Железннчар"-ФК „Младост" 2:1 (2:1)
В .неделя 10 април т-г- 

във Вранска баня, по слън
чево и приятно време за 
игра, в четвъртия кръг на

ра отбора „Обувки и фо- 
отбораКакто предишните, та

ка 1И тази година, в начало 
то 1на април ССМ и ПО на 
синдикатите при ООСТ 
„Тигър—Димитровград ор 
г-анизира турнир по футбол 
на малка врата, 'който пре 

II дизвика голям интерес оред 
,от трудещите се в тази сто- 

павока организация- Тур- 
' вирът продължи три ДНИ 

и изобилствува с интерес
ни срещи. От общо 8 отбо
ра 'най-добър успех пости 

отбора „Метален цех”, 
а на второ място се 'клаои

За отбелязване е, че бо- ядения и към едната, 'И към 
другата врата. И 
зрителите очакваха, че пър 
вото полувреме ще завър 
ши без победител,' от ед- 

акция

ли и’, а на трето ^ 
„Технически стоки .

За най-добър вратар е 
провъзгласен вратарят от 
отбора „Технически 
ки” Никола Гюров, дока- 
то брат му Драган Гюров 
ОТ 'Отбора „Платна и фо- 
лии” е провъзгласен 
най-добрия голмайстор.

След приключването 
финалната ореща, бяха раз 

подходящи 1йагра-

силеградокмте футболис
ти първи успяха да реали 
зират, едно ют повече 
то свои голови положе
ния. Голмайстор бе В. Та
сев, който в тази среща 
игра на мястото на лявото 
крило. Обаче, радостта на 
гостуващия отбор и . малка 
та група привърженици не
бе дълга. След 5—6 мину- Футболистите на 
ти, -след едно добро пода- „Младост" изграха в след-

състав: Д. Младенов,

когато

съ стезанията във' в р ан ока 
та Мелодуобщинска футбо 
лна дивизия — група „А", 
футболистите на ФК „Же
лезничар” от Враиока ба
ня се наложиха

сто
на не така опасна 
домашният ютбор успя пов
торно да улучи целта 
2:1 за футболистите 
Вранска баня.

за
срещу фу

тболния отбор „Младост” 
от Босилеград с резултат 
от 2:1. В равноправна и. 
спортменска борба и при 
очевидно пристрастно - съ
дене на съдията от Вранс
ка баня за домашния от
бор, всичките 
бяха постигнати през пър 
вето полувреме.

на
ФК

дадени 
ди и дипломи.на деен ото крило,ване ния

Б. Иванов, С. Янимав, Ь. 
Тасев, 3. Младенов, Л. За-

гна Д. Ставровцентралният нападател
със силен удар от далечи
на успя да вкара топката хариев, Р. Венков, Д. Зла- 
в мрежата на Д. Младе- ткеиз, В. Чипев, Ж. Евти

мов и В. Тасев.
три гола

Тъжен поменнов и 'изравни резултата. 
След това се редят напа- М. я.

На 22 април 1983 година се навършаватОУТБОЛ

ТЪЖНИ дниВажна точка за „А. Балкански“
от трагичната смърт на нашия непрежалим син, 
брат, съпруг, бащаФК „12 ФЕВРУАР” — ФК „АСЕН БАЛКАНСКИ” 0:0

Ниш, 10 април 1983 го- Йованович 7, (Драган Дон- И този мач - показа, че 
дина. Игрището на „12 фе чев —), Кръста Кръстев 7 с дисциплинирана, колек- 
бруар”, теренът твърди не и Новица Алексов 6. тивна и боева игра лесно
равен. Времето слънчево и След слабата игра мина- може да се постигне цел- 
топло. Зрители около 100 лата неделя, футболистите - та. Този мач потвърди съ- 
души. Жълти картони: на „Ас. Балкански” опече що така, че между-млади- 
Драган Величков от „А. лиха твърде важна точка те има достойно попълне- 
Балкански” и Радиша Пет в борбата за запазване на мие и замяна на по-нъзра- 
рович от „12 фебруар”. място в групата, в която стните и че Димитровград 
Съдия Милорад Мандич от се състезават, на последна не'бива особено да се тРе 
Соко баня, та среща в неделя, 10‘ ап- вожи за футболното бъде-

„А. Балкански”: Милко рил; Доминираха със си- ще на града. С тази точ- 
Сокслов 7, Драган Велич- гурна игра, особено в за- 
ков 6, Новица Тодоров 6, щитата и на средата на те- що 11 точки.
Милован Тодорович 8, Ду- ч рена. Бяха създадени и ня 
шан Мемич 7, Златан Мар- колко добри голови поло- 
ков 8, Синиша Иванов 6 
(Будимир Ранчич —), Бо
рислав Мандов 7, Петар

Т
— работник от 
„Градня” —

ка, „А. Балкански” има об-

В дванадесетия кръг фут 
болистите на „А. Балкан
ски” ч посрещат 
Княжевац.

вечния 
и ще

На тоя ден в 15 часа ще посетим 
му дом, ще залеем гроба му със сълзи 
положим цветя* '

Каним близки и познати да присъствуват

ИМТ ОТжения, но вратарят на два 
пъти спаси сигурни голо-

С. Д. наве.
помена.

Опечалени:
Баща Станко, майка Йерса, съпруга 
Ружица, син Жика, дъщеря Снежана, 
брат Светомир, сестра Брана и ос
танали роднини ._______

СУРДУЛИЦА: ИЗ ДЕЙНОСТТА НА СОИ ПО ФИЗИЧЕСКА КУЛТУРА

Разнообразни задачи
делят оредства в размер 
от Ю хиляди динара.

Дейността па физическа 
та 'култура е местните об
щности ще протича главно 
чрез 'дейнос тта на - друже
ствата за физическа жул-

дели и върху развитието 
на 'обществените организа
ции за физическа култура, 
което е съществена пред
поставка за по-организира 
на работа в тази област- 

Покрай масовост и осъ
ществяване на програмите 
на спортни състезания от
интерес за Сурдулишка об пийски игри. Раоотата на 
щииа, повече внимание ще дружествата ще се финан 
се отдели .и .«а .развитието сира със сума, увеличена 
на върховното спортно за 8 на сто в сравнение с . 
творчество, както и на усъ предишната година. Пове- 
вършенствуванего на про- че внимание ще бъде по- 
фейианалната работа във оцетено на спортно-рокре- 
физичеоката култура и а-гивната дейност на граж- 
обезпечаване на професио- даните чрез часове по тим 
нални кадри. настичеспи ' упражнения,

чрез акцията „Гръсим наи- 
Самоуправителната об- добрата местна общността 

шност на интересите по спортната рекреация , обу 
Физическа .култура ггрез чението на незиавиите да 
1983 година ще ооигури плуват .в акцията „Да нау- 
оредства за рекреативна чим да плуваме и Селски 
пемност ма работниците те олимпийски «гри. 
през свободното време, за Може да сезаключи, че 
здравословната защита на тази година СОИ тю фши- 
щ спортната ческа жултруа със своята

рйботд. и . с финансовите

Физическата 
представял в а обл аст, 
ято по 
начин

култура 
в ко-

-н ай ^непосредств е н 
се реализира инте- 

младите. С оглед
Тъжен помен

ресът на 
на многослойността на не
посредствените лични и оо 

потребности, които ра
ботниците, децата, младеж 
та и гражданите, изявяват 
във физическата култура, 
необходимо е те 
реализира в различни сре- 

. Изхождайки пък от У бе 
ждението, че физкултура
та е самоуправително пра- 

работниците *и раоо- 
тещите, както 
стигнатата степен 'на раз 
вити е и д ейств ител н ите м а 
териали възможности, тхрез 
настоящата година тази са 
моуправителна общност 
иитереоите ще реализира 
разнообразни програмни

На 30 април т-г. в 11 часа на димитровград

ските гробища ще изнесем ГОДИШЕН ПОМЕНтура, както и чрез орга
низиране на селски олим- наЩИ

Зорнца
Г.

Пецева

да се

Ди

во на
и от ло

на

задачи.
Поканваме близки и роднини да присъству

ват на помена.Насоките на развитие на 
физическата 'Култура
вестни: по-задълбочено раз 
витие на физкултурата 11 
организациите на одруже- 

местиитс обши о 
под.

участниците в

ва^зГорганширана профе- средства ще подкрепя ма- 
ои^ална работа в'тази об- совостта в развитието «а 
ласт Според 'изчисленията, физическата култура, как 

емартнорекреатиина то -и наистина солидните 
дейност на работниците и спортни постижения, 
трудовите хора ще се от-

оа из Опечалени:
майка Цена, баща Георги, есе
тра Тодорка, братя: Тодор и 
Златко, зет Рангел и снахи: Ги

на и Данания труд.
сти, училищата и 
През настоящата година 
повече внимание ще се от

за
Ст. Н.
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изостанах, а той ста-
НАШЕНСКИ ИСТОРИЙКИ !7>Г.<жпа после малко 

на голям човек.
Подпиши, другарю тук. 

па те пикахме.

(Подписът 

на Куката
Зато-

иамврил „наНо сега Куката се 
пиано". Как да са подпише когато е преиузнеграмотен.

Поканил един лукавчаншн Тодор
пое

маЗастанал от другата страна 
масата и
предвидено за подпис-

Присъствувещите се ©погледнали 
въпросително., а Куката без много да 
изчаква, казал:

Куката от Долна Невля дв му 
видетелствува, че е свършил основно 

■: училище. Без стеснение Куката при
ел поканата. Влязъл при завеждащия 
в Общинската скупщина, където тряб 

да се оформи удостоверението

„ударил палеца' па мястото,

Одавна не бео по Бусилеград и вече реши 
рабуши оди тай край. 

писмо оди бая Вене.да врлям анджарът за 
Ама тупа оня дан ми стижевало

и започнал още от вратата: кажем како на-Манчо, брат ми, чу ти 
ши ге шовсрйе иремузуят, а ти да ми кажеш за
що. У неделя у 5 часо качи с® на автобусо за 
Белград. Голем късмет сам си имал що си изт 
вади карта, оти около автобусо се сора цел со*' 
бор без карти. Рейсо пойде, па застана. Янко од 

седище узвика вадете доманджаните е

— А бе хора, «какво се чудите ■ 
Аз така ю правя по навик в съда, 
инак съм грамотен, още как...

— Как да не, моля ви се? С дру 
гаря Н.Н. бяхме три години съучетн- 

... Заедно и свършихме осми клас,пи

задшото
реЬията да му дадеме да ливне може да го е 
заболяла мешинка. Море дай да си пивнеме ние 
и да се молиме по-брже да пойде — предлага 
Станко ПлочНи. А бре не заносете се човеци, 
дай да викаме меаничар. Дедо ти си пушаш вил- 

найдеш меаничар. Но да ви-

Пиин мъж се опитва да 
влезе в телефонна кабина, 
в която вече е влязъл чо
век.

— Не виждате ли, че е 
заето? — протестира тон.

— Как заето? — Асан
сьорът е за четирима ду
ши ...

Един .мъж се втурва към
аптеката и казва:

— Дайте ми 
грама арсеник!

— За какво ви е — пи
та аптекарят- 

— За жена .ми.
— Покажете ми рецеп

тата.

два кило-
мове, дека са че 
каме хитна помощ из болницата — паметуе ед
но детище. Проидова 15 минути и мене вана 
да ме не държи местото. Детишаро ме смируе, 
дедо чувай си нервите за от чувай боже. 
дедин од овова чувай боже на овая жега има ли 
по-голема мука. Улезова шоверйете и обясния- 
Имало некои без карти, да се симнат па че пой- 
деме. Шоверйе си седат, никой се 
едно милицайче каже не .може преко места, ка-

— Защо вашата диета 
трае само три . дни? — 
т.а пациент лекаря.

— Затова, защото никой 
не може да 
вечеотговаря

пи-

Амаиздържи по- 
той-

— Защо рецептата. Най- 
добре да ви покажа сни.м- 

— Преди един месец ви ката й- 
дадох «на заем 5 000 дина- 
ра и ти каза, че ще ми ♦

. ги върнеш след два дни!

— Вярно е, обаче след ♦ 
два дни от тях не ми ос
тана нито динар.

— Утре ще празнувам 
25-тия си рожден ден.

— Най-после ... не сима.

ко овия що си осуаят и тия без карти да се си 
мнат. Шоверйете си излезная, а ние се свари- 
ме на жегата. Един ръмлалия одвънка си лади 
муката. Е, вие сте си вече у Сурдулица, но ние 
закасаме. А друг из рейсо се увърте около ме
не. Дедо ти от коджа работи разбираш, а я 
сам понел малко бобок, да извадим некойе 
зрънце белйи че видиш ка че пойдеме.

Мъдростта през вековете♦
♦

I
♦

ф Който е работил «а слънце, може спо
койно да спи на сянка.

АФРИКАНСКА
Ф Който иска да почива трябва да работи.

ИТАЛИАНСКА
ф Сей всеки ден и винаги ще бъдеш сит-

АРАБСКА
ф Работи сине! Старостта ще те пита къде 

е била младостта ти.

След саат и половина шоверйете се сети
те како требе да направе. Сви до един доле. 
После како овци на премуз един по един нале 
зоме и пойдоме. Цел собор остана у Бусилег
рад, друг у Лисина, трет у Божица, а тия тран- 
спортлиите све си вият нема пари.

Е, бая—Вене, само вие умейете да измис-
си щом су

ви измузли само живците. Вашите шовери умею 
да премузую Несиюту и на путниците и на ор 
ганизациюту — с багашът. Повлечеш торбе и 
врече, дадеш му силне илядарче, а налепницу и 
не видиш. Крета пара без капку пот.

+
Без свой автомобил в 

този скоростен век труд
но се стига любовта. СРЪБСКА

Ф Не се страхувай от тежък труд, стра
хувай се от леки разговорни лите теквую стабилизации). Но мълчи

КИТАЙСКА
Ф Трудът е баща на щастието..

ФРАНКЛИН
ф Цялата история не е нищо друго освен 

създаване на човека от човешкия труд.
МАРКС

Ф Вода, която тече, сама си намира пътя.
ТАТАРСКА

Към тъпите погледи оби 
кновено « вървят острите 
зъби-

У

> I 41.»
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