
Штстйо С указ на президента 
на СФРЮ Йосип Броз 
Гито от 14 февру
ари 1975 г. Издател
ство „Братство" е удо
стоен с Орден братст
во и единство със сре
бърен венец за особе
ни заслуги в областта 
на информативната и 
графическа дейност и 
за принос в развити
ето на братството и 
единството между на

шите народи и наро
дности.

*РСкАТ>.и»РоаносТ;^а>^бгос1пТвияТТ

ГОДИНА XXII * БРОЙ 1007 * 22 МАЙ 1981 * ЦЕНА 3 ДИН.

С ТИТО В НАС, С ТИТОВИТЕ 

ВИЗИИ ПРЕД НАС
В по водагодините на 

славил месец май стана
социалистическа Юго- 

символ на не- 
на-

но да се подготвя за да продължи и 
по-нататък развива социалистическото са
моуправление и да защищава неговите 
основи. Защото самоуправителната систе
ма създава все по-добри условия за още 
по-активно участвуване на младите в об
ществения живот. Младите знаят, че те
хните. преокупации не могат да се осъ
ществят вън от самоуправлението, но са
мо в него. За това обаче е необходима 
непрекъсната борба на работническата 
класа и на Съюза на комунистите във все
ки етап на нашето развитие. В тази бор
ба младежта винаги трябва да се нами-

разривната свързаност между нашите
първия воин народи и народности и 

Революцията и визионер и строител на 
на великатасамоуправлението; символ 

любов на югославските пионери, девойки 
и младежи към своя идол и учител Ти- 
то; символ на дълбоката

град, в която между другото 
се казва:

девойки„Ние пионерите, 
и младежи, трудещи се, граж 
дани и числящи се към Юго
славската народна армия, съ 
брани днес в спортния 
тър „Парк" в Димитровград, 
по .повод тържественото из
пращане на Щафетата, която 
по река Нишава с каяк тръг 
на към Белград, Ви уверява
ме, че непоколебимо ще сле
дим Титовия път и линията 
на Съюза на югославските ко

ни преданност 
и лик,към неговото революционно дело 

към Титовския път' в бъдещето.
През май миналата година нашите на

роди и народности загубиха своя най-ве
лик син и вожд, нашата младеж — своя 
най-скъп другар и приятел. В дълбока 
тъга и болка, но с гордост, че го има-

цен-

ра в първите редове и да носи своята 
част ст отговорноста. Това тя прави и ще 
прави с чувство на високо морално за
дължение, понеже зад себе си има по- 
Дълг период на труд и живот в свобода

хме, че ни останаха неговите визии и 
поръки, ние достойно се простихме със 
своя маршал. И дадохме му клетва:

„Без Тебе пред нас, но с Тебе в 
нас, в сърцата на трудещите се и граж
даните на Твоя и наша Югославия, ние 
решително и крепко ще продължим Тво
ето дело".

Измина една година. Пак пристигна 
май. Младите на нашата страна се гот
вят достойно да посрещнат своя праз
ник 25 май — за втори път без Тито.

На 14 май, в предобедните 
часове, от Димитровтград трь 
гна Съюзната щафета на мла
достта, която до Белград ще 
пътува —

|Именно по този повод в 
комплекс „Парк",

и мир от всички предходни поколения, 
че бъдещето си изгражда на 
постижения в досегашното социалистиче
ско строителство.

Югославската младеж стои, и винаги 
ще стои, на стража на братството и един
ството на нашите народи, което е залог 
на всички наши досегашни и бъдещи ус
пехи. Това се потвърждава и сега,' кога-

големите мунисти.

Затова и ние, числящите се 
към българската народност, 
с другите народи и на
родности от Димитровград 
ско, Ви уверяваме, че осъж 
даме иредентистките и нацио 
налистически прояли в- брат
ската Покрайнина Косово, и 
че винаги ще следим магис
тралния път, чиито основи 
сложи другаря Тито."

по вода.

спортния 
край река Нишава, бе подгот
вено
ето до Председателството 
СФРЮ, Председателството на 
ЦК на СЮК и Председател
ството на ОК на ССМ на Юго 
славия бе изпратена поздрав
ителна телеграма, която про
чете Веселин Димитров, пред 
седател на ССМ в Димитров

тържество, от ко-
на

сеВ нашето развитие между два младе- то вътрешните и външните врагове
младежта, както и нашите опитаха, чрез раздухване на албанския на- 

остана послздова- ционализъм на Косово, да угрозят вътре- 
Титова шното устройство и социалистическото са

моуправление в нашата страна. Задачите 
ней- на младите в опазването на братството и 

единството и занапред са важни и слож- 
Ща- ни, защото врагът, служейки си с дема

гогски лозунги, настоява да завербува за

жки празника, 
народи и народности,

обета си. Тя си оставателна на
непоколебимо решима да про- 

на революцията, и I 
Това нейно определение се

младеж, 
дължи делото 
ните герои, 
потвърди в 
фетата на младостта и 
не символ на нашата

Т. Петров

единодушното решение
занапред да оста- 

любов и всеотдай- ДИМИТРОВГРАДмрачните си цели млади, като разчита на 
малодушие, бездействуване, небдителност. 
Затова е необходимо още повече да ' 
укрепва сплотеността на младежта в Съ
юза на социалистическата младеж и в 
обществото, за което огромно значение 
има помощта на СК и на младежите-ко-

и дело. Потвърди
и засмените лица 
младежи, девойки 

и войници, в чиито ръ-

към Титовия лик
се в крепките крачки
ност Започват „Майските срещи"на хилядите пионери 
млади работници 
це Щафетата измина десетки хиляди ки- * На 23 май в Димитровград започват „Майските сре 

щи" — изява на братството и единството между народа и
народностите в СР Сърбия;
* На Срещите ще участвуват всички наши народности 

от СР Сърбия.

по-цялата страна, навсякъде 
и изпращана с твърда решимост 

светлите придобивки на ре- 
бележки

лометра из мунисти.
С активния си принос към успешното 

развитие

срещана 
да се пазят 11обществено-икономическо

среди, към делото на социалисти
ческото самоуправление, към братството и 

нашите народи и народно- 
от бъл-

вположителнитеволюцията, в
ученическите и студентските 
културната самодейност, в ударния труд 
„а хиляди бригадири, във внушителните 

младите производители, ви- 
нашата народ-

вкнижки, своите

Утре (23 май) в 9 часа пре 
ди обед в Спортния център 
в Димитровград по най-тър- 
жествен начин ще 
традиционните

щи , които по дванадесети 
път се провеждат в град Ди
митровград.

единството на
сти, и девойките и младежите

в Югославия на делорезултати на 
соката “ТЗгарската народност 

потвърждават преданността си към соци
алистическите идеали на нашето обще- 

Титов лик и дело.

започнат 
„Майски сре-

боева готовност на
( На 10 стр.)пости-В спортнитена, младежка армия, 

жения-
Младежта на Югославия добре ство, към грандиознияТитова Кирил ГЕОРГИЕВо актив-най-свегцен дълг ЗАКЛЮЧЕНИЯ НА ЦК НА СЮКнеензнае, че

Необходима е пълна 

бдителност и мобилност
Централният комитет на Съ 

юза на югославските комуни 
сти на своето 20-то заседание 

7 май 1981 го

дачите на Съюза на комуни
стите в Югославия и всички 

социалистичес-организирани 
ки сили и във връзка с товапроведено на 

дина, имайки в предвид и ра 
зискванията, водени в ПК 
на СКС в Косово и ЦК на

прие следните:

ЗАКЛЮЧЕНИЯ

СКС, Председателството 
ЦК на СЮК и Председател
ството на СЮК и в други ор 
гани и организации на 
дерациита, САП Косово 
ОР Сърбия, обсъди 
ните и последиците от вра
жеската и комтрароволюциом 
мата дейност на Косово и за-

на
комитет наЦентралният 

СЮК прием» и оценките и 
становищата 
клада на
Председателството на 
в материалите, подготвени за 
заседанието.

съдържани в до 
председателя «а

СЮК и

Фо
и

причи-

(На 3 етр-1

Пионер



НАС |И УI П □ с В Е Т А
ОТ 15 МАЙ В ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА СФРЮ

ОТ ПРЕСКОНФЕРЕНЦИЯТА В СЪЮЗНИЯ 
СЕКРЕТАРИАТ ЗА ВЪНШНИ РАБОТИ С. Крайгер председател, 

П.Стамболич подпредседателГРУБА НАМЕСА НА АЛБАНИЯ ВЪВ 

ВЪТРЕШНИ РАБОТИ НА СФРЮ ена Председателствотовмесеца тел
Сергей Крайгер, а лодпред- 

Петър Стамболич.

,В средата на
СФРЮПредседателството на 

о изв'/,ршена редовна промя 
на на председател и подпред 

Според Правилника

вражеско дейност, коя
то представлява груба 
са във вътрешни работи 
СФРЮ. Тази дейност е 
тро противоречие с нормито, 
които
между незоиисими и суверенни 
страни, 
телното

рока седател
Нав'ьрши, вс7>1ЦНОст първа 

действуването
наме-Югославня е готова да продължи сътру

дничеството с Албания при последователно
независимост

на та година на 
на Председателството

шеф на държава-

содател.в ос катоПредседателството 
СФРЮ, от 15 май председа-

нанауважаване на принципите за 
и суверенитет, териториална цялост и нена
меса, но албанската страна трябва ясно да

колективен 
та. Без каквито и да е резер 

може да се каже, че

трябва да съществуват
нави

както и на задължи- се осъществяват кон- 
определения, 

се до Председател 
СФРЮ. Недвусмис

изрази готовност и задължение строго да 
уважава тези принципи в международните 
отношения.

ГГЬЛНО
поведение на чуждо 
дипломатически пред

утвърдени с
Виенската конвенция. Надя- 

НСР Албания най-

ституционните 
отнасящистранни 

сгавителсгва, ството на 
лено се' потвърди оправдател

НСР Албания оказа пълна 
подкрепа на вражеските ан- 
тиюгославски елементи, кои
то по време на известните съ
бития на Косово, от иреден- 
тистки позиции, посегнаха сре 
щу конституционното устрой
ство на СФРЮ, а което се 
изразява и в известните ста 
тии на „ЗЕРИ И ПОПУЛИТ". То

жески организации на албан
ските емигранти и 
вестници, от фашистко-рояли 
стки до таканаречени маркс- 
ленински, при което 
застъпват тезиса

ваме се, че 
сориозно ще поведе сметка

ността на Титовата идея 
колективно ръководство

за
втехните

за топа. страната.
През изтеклата 

Председателството успешно 
обезпечаваше пряк контрол и 
политическо насочаване на 
определени фактори на дър
жавната власт и нейното из
вършване и това особено в 
секторите на стратегическите 
въпроси на нашата външна 
политика и 
положение на

каза Калс-— Този съюз 
зич — разпространява измис
лици за стотици мъртои и хил

година
отделно

за таканаре 
чена Енвсровска Велика Алба
ния-

лди ранени в последните съ
бития на Косово, с цел да 
дезинформират световната об 

албанскатаОтговаряйки на въпрос във 
връзка с нелегалната дейност 
на албанското посолство 
Белград против интегритета 
на СФРЮ, Калезич каза:

щественост, и в 
народност, 
банците, 
щи в чужбина да създаДат аТ 
мосфера на несигурност, страх

отделно сред ал- 
временно работе-

за представлява вид на гру

ба намеса в 
работи и е насочено

в
наши вътрешни 

срещу международното 
Югославия,

след това в защитата 
конституционния порядък# в 
областта на народната отбра 
на и укрепването на съвмест 
ния живот въз основа 
югославския федерализъм. 

При всичко това доминираше 
колективното дейстзуване и 
ръководене като ценно Титово 
наследство.

и омраза. на

Остър югославски протест на Албания Разбира се, заяви Калезич, 
всичко това е насочено към 

Югосла-
Заместникът — съюзен секретар на външните ра 

боти Милорад Пешич връчи на посланика на НСР 
Албания в Белград Сократ Пляку ед мемоар на юго
славското правителство, отнасящ се до грубата на
меса на НСР Албания във вътрешни работи на 
СФР Югославия, която особено дойде до изява по 
време на неотдавнашните събития на Косово.

Заместникът—съюзен секретар, при това, из
рази остър протест поради недопустимото поведение 
на отговорните фактори на НСР Албания.

дискридитиране на 
вия, на нейното 
устройство и стабилност. Факт 
е обаче, както изнесоха ком-

на
вътрешно

органи на наша 
та страна и нашите средства 
за масова информация# че 
по време на последните Съби 
тия на Косово загинаха 9 ду

ши (осем демонстранти 
един числящ се к^м органи 
те по сигурността) и 202 ра
нени и повредени (75 демон
странти и 127 ог органите по 
сигурността).

петентните

От полови
ната на май 1980 
днес
СФРЮ проведе над 60 засе-

година до 
Председателството на

и

дания,
пъти през седмица, с цел да 
обсъжда някои текущи проб
леми в

понякога и повече— И по повод неотдавнаш
ните събития на Косово ал
банското посолство и албан
ският посланик разгърнаха ши

суверенитета и териториалната 
цялост на нашата страна — за 
яви МИРКО КАЛЕЗИЧ, пред
ставител на Съюзния секре- 
тарият по външните работи, 

неотдавна 
пресконференция в Белград.

страната или по ня
коя тема от международната 
активност наПетър Стамболич нашата страна.НАКРАТКОна проведената

ПРЕЗИДЕНТЪТ ХИЛА ЛИМАН НА ПОСЕЩЕНИЕ В НАШАТА 
СТРАНА

БЕЙРУТ: Кризата на Близкия Изток, която от 1967 година
Когато става дума за наша 

та политика, каза Калезич, из 
вестна е югославската пре- 
данност на принципите 
добросъседско сътрудничес
тво в отношенията ни с всич 
ки съседни страни, и това е 
трайно определение на наша 
та страна. Югославия, следо
вателно, остава отворена за 
сътрудничество с 'НСР Алба
ния при последователно ува 
жаване на принципите за не
зависимост и суверенитет, те
риториална цялост и ненаме
са. Обаче необходимо е да

представлява опасно огнище на конфронтации, напоследък 
става все по-опасна и по-сложна. Бейрут и цял 
място на ожесточени боеве ,на см7>рт и катастрофални ра
зорения, но и място на опасно изостряща се сирийско- 
израелска конфронтация, и конфронтация в по-широки ра
змери.
РИМ: Пет дни след опита за атентат срещу него, папата 
Йаон Павле II минал в 
меле",

Ливан са

Приятелство върху 

здрави основи
за

отделна част на болницата „Дже- 
където приел честитки по повод 61 рожден ден. По покана на Председател

ството на СФРЮ в началото 
на седмицата, на няколко
дневно официално приятелско 
посещение в нашата страна 
пристигна президентът на Ре
публика Гана д-р Хила Лиман. 
На аерогара Белград високи
ят гост от Гана бе посрещнат 
от председателя на Председа
телството на СФРЮ Сергей 
Крайгер, члена на Председа- 

Фадил
други високи юго-

жиха президентите Тито и 
Н"Крумах. Това 
каза тон, 
историческите контакти меж
ду великите водачи на необ- 
вързаността, Йосип Броз Ти
то и Квама Н"Крумах и на 
по-късните срещи на високо 
равнище между Гана и Юго
славия.

посещение, 
е продължение на

се извадят известни поуки, 
и албанската страна ясно да 
изрази готовност и задълже
ние, че последователно 
уважав^ тези принципи в от- 

йят* с Югославия- 
добросъседските 
ние

Д-р Хила Лиман зая
ви, че сътрудничеството меж
ду нашите две страни и по-

ще

телството на СФРЮ 
Ходжа и 
славски личности.

Вношен
нататък се развива, въпреки 
че загубихме нашите два зе-

отношения 
винаги виждахме жизне 

ните интереси на двете съсед 
ни страни и забележителен 
принос към мира и сигур
ността в тази част на света.

Посещението в Югославия . пики лидера.
е първото посещение на д-р 
Лиман в Въпреки различните обще

ствени системи, каза д-р Ли
ман, сътрудничеството между 
двете страни е успешно и по
лезно, а Гана има възмож

ност много да научи от бога

тия югославски опит. Той до
бави, че от посещението оча
ква по-нататъшно укрепване 
на приятелството и близкото 
сътрудничество.

нашата страна л пър
во негово посещение вън от 
африканския континент.Попитан да каже нещо по- 

конкретно за по-широките це 
ли на пролагандистка кампа
ния на НСР Албания, които 
проличават от статиите на „Зе 
ри и популит", Калезич за
яви, че измислиците от тези 
статии са заимствували вра-

папата непосредствено след

КАРАКАС: Недалече от столицата на Венецуела 
нференция на министерско равнище на „Групата 77 стра

на която ще се разисква върху сътрудничеството 
жду развиващите се страни. Югославската 
оглавЯва от члена на Съюзния изпълнителен 
Драгашевич.

атентата В КЪСОТО си
югославската 
след пристигането 
президентът Лиман с топли и- 
хубави думи евокира спомени 
за началото

изявление за
общественост, 

в Белград,
започнала

ко
ни , ме-

делегация се 
съвет . Вуко на югославско- 

ганските отношения и приятел 
ство, основите на които поло-
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Заключения на ЦК на СЮК гбтвя сб и договор за сЛвци 
ални мерки за осъществяване 

най-ускорено 
на САП Косово, чието приема 
не трябва да се ускори; Вей 
чко това изисква подготовка 
та и приемането на Обществе 
ния план на развитие на САП 
Косово за периода от 1981 —— 
1985 година със 
усилия на съответни органи 
на САП Косово, СР Сърбия 'И 
Федерацията,

на развитие

(От 1-ва стр.)
Тежището на идейно-поли на социалистическите 

чрез пряко ангажиране на 
работническата класа, труде
щите се и гражданите — в 
Социалистическия съюз, Съ
юза на синдикатите, Съюза 
на социалистическата младеж,

и работниците 'от албан 
във всички

сили ните
ската народност 
краища на Югославия, 
бива в никакъв вид да

тическата акция на Съюза на 
комунистите в Косово и дру
гите субективни сили трябва 
да бъде в решителната раз
плата с албанския национали
зъм и иредентизъм. За тази 
цел Съюзът на комунистите

Централният комитет кон
статира, че предприетите мер 
ки за уреждане на

Не съвместни
сеположе- 

в Косово бяха необхо- допуснат случаи на недоверие 
или националистически проя
ви към хора от албанския на-

нието 
дими.

Въз основа
трябва да се

на доклада, ма
териалите и всестранните ра
зисквания, Централният коми 
тет оцени, че целта (на вра
жеската

сеускорят, като при това 
използва опитът и> поуките от 

При то 
осо-

в рамките на целокупната на 
общес- 

система.

род. <
С оглед на сложността на по 

ложението на Университетите 
и средните училища >на Косо
во е необходимо да се напра 

на въз

трябва енергично да продъл
жи офанзивното действие и 

отвроен 
анализ на соб-

ша самоуправителна 
твено-икономическа 

С цел за 
осъществяване на 
бите на Конституцията на 
СФРЮ, Конституцията 
ОР Сърбия и Конституциите 

авто-

досегашния период, 
ва трябва да се отдели 
бено внимание на развитие-при същевременнен 

критически 
ствените слабости,

последователно 
разпоред-

и контререволюцион- 
ната акция на Косово бе раз 
рушаване на
ТО устройство, угрозяване 
цялостта и суверенитета 
СФРЮ,

то на производствените мощ 
ности, които възможно по-ско 
ро ще дадат доход и ще съз 
дадат възможност за 
яване на повече 
както и на въпроси от про
изводствено-деловото

върху доходна основа

които се ви критически анализ 
питателно-образователната си

конституционно- небдителността,изявиха
опортюнизма, колебанието и 
пасивността. Опитът във връз

в на
на

стема, кадровата политика, ка 
кто и учебниците, преди 
ко от идейно-политически и 

Про-

настан- 
работници,

на всична социалистическите 
номни покрайнини — Централ 

на СЮК счита 
за необходимо да се обсъ
ди опитът и проблемите 
осъществяването на съвместен 
живот върху 
граждане на 
ки самоуправителни 
ния, както и от становището 
на конституционните функции 

Федерацията, СР Сърбия, 
република и социалисти 

автономни покрай- 
са съставна част 

на СР Сърбия и конституивни 
на Федерацията.

разбиване на брат- 
и единството

ка със събитията на Косово 
налага на СК да направи кри
тически анализ на сериозните 
слабости в развитието на са
моуправлението, защото наци 
онанизмът възниква и върху 
нашите политически слабости 
и технобюрократичните явле

ството на рав
ноправните народи и народно 
сти и пряко нападение

педагогически аспект, 
дължавайки 

идейно-политическа работа с

ният комитет свърз-
интензивната ване

между организациите на сдру 
жения труд в покрайнината и 
организациите на сдружения 
труд в цялата страна.

Стабилизацията на обстоя
телствата на Косово не е въз

вър
ху социалистическото самоуп
равление и необвързаната

в
преподавателските кадри, сту 
дентите и учащата се 
деж, трябва 
мерки структурата на студен
тите и учениците да се съг
ласува с реалните обществе 
ни потреби, за да може 
успешно да се разрешава про 
блема по настаняването 
млади хора, завършили обра-

по- основата на из мла
да се вземат

литика, а следователно, 
ху основните

вър
придобивки от

социалистичес- 
отноше-

нашата социалистическа ре
волюция- Контрареволюцион- 
ните действия се водят от 
позициите на албанския на-

накоито интереситения,
своята организация на сдру 
жения труд и обществено-по 
литическата общност виждат

можна без напълно открито 
и революционно стълкновява- 
не с редица слабости в са- 

Съюз на комунистите.
изнесените 

оценки и ясната платформа, 
необходимо е да се продъл
жи със смело обсъждане и 
всестранен политически 
лиз на контрареволюционните 
събития и поведение на чле- 
ноевте на Съюза нт комунис 
тите при това положение и 
върху тази основа да се обез 
печи съответна кадрова

лона
като

ционализъм и иредентизъм. 
Врагът настоява по този на 
чин да дестабилизира СФРЮ 
и отслаби нейния авторитет 
в света. Тези действия са де 
ло на врага, който свързан 
с реакционните кръгове из
вън нашата страна, действу
ва на Косово.

С оглед на характера 
вражеската дейност Цен
тралният комитет и Предсе
дателството му и занапред 
трябва да следят положение 
то, задълбочават съзнанията 
и действуват активно и дъл 
госрочно към преодоляване 
на сегашното положение 
нормализиране на положение 
то на Косово.

За ефикасното действува- 
не трябва възможно по-ско
ро да се изгради платформа 
и акционна програма на ор 
ганизираните 
ки сили на

в собствения монопол, в 
варянето, в отбрана на части 

решаване- 
вме-

зат наческите 
нини, които

мия
Въз основа на

интереси,чните зованието си. 
Изхождайки отто в тесни кръгове 

сто пълна отговорност
свързване. Така ще 

идейно-политичес-

усложнено
положение

части
Националистките и иреденти 

лозунги „република"
то и сериозното 
на Косово, както и от факта, 
че врагът продължтва с

доходно 
укрепват 
кото и акционното единство и

ана-ските
Косово трябва решително да 

като нападка
но-

се разобличат
революционните при- 
— конституционното

на устройство на

контрареволю 
и субверзивна дей- 

необходимо е да се

ви видове на 
ционнасетези основи щевърху

върши диференциация на вси 
чки равнища, във всички об
ществено-политически и дру
ги самоуправителни

върху
добивки 
устройство 
СФРЮ, върху интересите на 
единството на народите и на 
родностите на Косово и СР 
Сърбия, в чийто състав
социалистическите 
покрайнини, 
митет подкрепя 
та отделно да 
ктиката на

на ност,
укрепва отбраната и обществе 

Службата 
трябва кад-

ната самозащита, 
по сигурността 
рово, организационно и тех
нически да подкрепим и да 
Я оспособим

по-
органи и литика.

Председателството на ЦК на 
СЮК, както и другите

организации.
са орга-

СЮК трябва критиче
Централният комитет отдел 

необходимостта
автономни още по-успеш

но да изълнява своите за
дачи; повече да се 
рат и по-ускорено да

комитетите по отбра
на и обществена самозащита 
на всички равнища, за да мо
же по този начин да укрепва 
общата бдителност и сигур
ност и в изпълнението на за

ни наизтъква
от критика и самокритика, за 
рад утвърждаване 
отговорност на 
ли на обществени 
отделно в ръководствата 
Съюза на комунистите, 
то със своята неотговорна ра 
бота, небдителността, 
тюнизма и по друг начин, да 
доха възможност за действу- 
ване на 
детистки и други антисоциали 
етически

но Централният ко ски да анализират съдържа- 
своятаинициатива

се обсъди пра
активизи- 

се под
и нието и методите на 

работа и по-бързо да се ос
вобождават от форумната за
твореност и другите 
ти. Тяхната ефикасност

условие на дей

на личната
ония носите- 

функции, досегашното осъ- 
разпоредбите

СФРЮ,

ГОТВЯТ
слабос-ществяване на 

на Конституцията на
Конституциите на 

Конституциите

на става
кои-

съществено 
ствуването на целокупната по 
литическа и делегатска 
ма. Последователно провежда

както и
СР Сърбия и 
на покрайнините, които се от
насят до конституционно-прав- 

покрайни-

опор- систесоциалистичес- 
Косово за по-на обществената само- 

наи-масо
дачи от 
защита и възможно 
во да се

не на принципа на демократи 
чески централизъм и

работа и отговорност е 
предпоставка 

работа на Съюза

ното положение на 
ните в СР Сърбия.

татъшно укрепване и разви- 
постиже- 

ико 
въз ос

националистки, пре включат колкото се колектив на досегашните
общественото и се хо 

особено мла-
повече трудещиосъществяване на 

по икономическа 
Косово, как- 

е не- 
помогне и

тивна 
основната 
ефикасната 
на комунистите.

Проявените слабости 
ог Съюза на комунистите и дру

обществено-политически

можеЗарад
политиката

ния на
номическото развитие 
нова на социалистическото са

и антисамоуправител зара и граждани, 
дежта.ни сили.

стабилизация на 
то и в цялата страна,От особено значение е от- 

на всички комуни 
борят 

в собст-

от станалите съ 
комитет

Като поука 
бития Централният

необходимостта

за успешно 
обществено- 

преодоляване 
слабости и при 

изпол-

моуправление и 
политическо и 
икономическо 
на настоящите 
чините, които врагът

вговорността 
сти в 
против национализма 
вената си среда.

обходимо да се 
отговорно да се отнасяме кЪмстраната, да се изтъква 

по-широко- 
ременно 
миране в 
тите
се постигне пълна 
на трудещите се и гражда-

нав-по-пълно
политическо инфор 

Съюза на комунис

нормалното развитие на про
изводството на Косово и с

гите
на съорганизации по време 

битията на Косово са поука и 
за целия Оь

мероприятия 
се насърчава 

и сред 
стопанство

икономически
повече да

Това ще облекчи провежда 
които стоят

зва. и обществеността, за да 
мобилност

предупреждение
на югославските комунисЦентралният комитет оцен- 

консолидация на 
Косово е не-

още
сдружаването на труд 

в косовското
със стопанството на другито 
републики и 
върху самоуправителни

ието на задачите,
Съюза на комунистите 103

ти, а предимно за Централни 
те и Покрайнинските

СК, та всеки в своята 
решителна

Ява, че за пред
в Косово в борбата против стваположението на 

обходима пълна бдителност и 
мобилност. Опазването на при 
добивните от нашата социали 

революция и 
цялост

комитените.национализъм и 
както и против

албанския 
иредентизъм» 
други

От по-дългосрочните зада- 
комунистите 

във връзка със 
ос-

следене 
положение-

САП Войводина ти на
чи на Съюза на 
в Югославия 
събитията на Косово, —

среда да води 
идейно-политическа акция про

осно
национализми.

те- ви. антисамоуправителните и 
тенден

комитет изтък-стическа политическата тивЦентралният
ва че събитията в едно ре- 

покрайнина

В идейната и 
дейност на Съюза на комуни- 

общостоо- 
организации 

както и в цялата

на антисоциалистическите
за по-нататъшно разви-

риториалната 
СФРЮ, изисква енергично и 
отговорно действуване

във всички инсти- 
нашата система, а

обществен о-поли-

организации ВЪВ

вен непрекъснатото
се развитието на

то, анализиране на състояние
последи- моуправление,

Цен- на политиката по икономичес

ции,
тие на социалистическото са-лублико

касоят до всички, 
боко се отразяват върху

страна.

или и другитестито
но-политически

на ко и че дъл-
осъществяването, на причините и 

ците от тези събития, 
тролният комитет изтъква зна 

развойни пробле- 
САП Косово. Приет е

мунистите 
туции на 
отделно в 
тическите 
всички среди, с ефикасни мер 

и изкоренява

но Косово,
е необходимо повечев цялаталожението 

Затуй органите 
комунистите в републиките и 
покрайнините носят

„е само за състояние 
собствената среда, и 

,на комунистите в 
или покрай 
Съюза на

страна, ка стабилизация, укрепване на 
единството на работ 

на Югосла-

на Съюза на изтъква и роално да 
общите резул 

и постигна

до се
се представят 
тати в развитието

ролята и 
ническата класа 
вия, братството и единството 
и социалистическият съвмес-

чителните
ми на
Общественият план 
славия и договор за полити
ката и насърчаването но

развитие на сто- 
1недостатъчно развити-

на Юго-както и солидор 
югославската общ

ки да попречи тия прогрес,ността 
то в 
пред
своята република 

но и пред

национали-всяко вражеско и 
етическо действуване.

ността но тен живот на народите и на
родностите и единството 
СЮК.

по-по-само- 
со.б-

Необходимо еСъюза ност.
критично да се съгледат

слабости в развойна

вускореното 
лански
те републики и най-ускоре- 
ното развитие на 1 
во, в който, съгласно 

политика,

комитет израз- 
че кому-

Централният 
Ява пълно доверие, 
кистите, трудещите 
жданите на

отвените Органите и организациите 
САП Косо- на Съюза на комунистите в 

Югославия трябва да пре- 
прак-

нина, 
комунистите в (в самоуправител 

свързване и сдружаване, 
на работата,

Югославия.се и гра та политика
всички народи и 

и р7,коеод- 
Косово, реши- 
борят за лрео-

под- нотокомитет вечеЦентралният 
чертава, че 
примера на 
сово
на комунистите

да разрешава

в организацията 
производителността,

мощностите,

опитът, и върхународности, както 
ните органи в 
телно ще се 
доляване на възникналото по 

уси-

разгледат досегашната 
тика и способност на всяка 

СК. като бой

заутвърдената 
най-ускорено 
САП Косово, 
по-големи средства за 
Косово в общите средства за 

развитие 
развитите ре-

използва 
трудо 

икономично- 
така ната-

Ко-събитията в развитие на 
са обезпечени 

САП
Съюзът нето на 

вата дисциплина,
работата и

организация на 
на организация на революци- 

подготвено дей
най-

потвъРАи» че
не може с 

сложните стта в 
1ЪК.

насочат
по-иататъшно-

онната акция, 
ствуване при всяко, и 
сложно положение.

ложеиие и ще 
лията си към
то обществено-икономическо

и всестраиио социалистическо
самоупрааително развитие на 
САП Косово.

успех
проблеми от развитието

око своята ПО.ЛИТИ-
осъЩвствЯва 

широкия фронт

но напо-ускороното 
недостатъчно 
публики и САП Косово. Под-

Трабва да се предприемат 
и пъл

на гражда-
за навременно (Танюг)страната, 

ческа акция не 
в рамките но

мерки 
но информироне
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ЙОСНП БРОЗ ТИТ1 - ВЕЛИШ НА БРАТСТВОТО И ЕДИНСТВОТО не се състои у 
се изя>я*а и»* есеииднее-нвс от резни лозунги, но 

„ня живот... Пазете братството и единството! Не поз
волявайте ияиой да ви го разруши! То ии коства 
скъпо и но позволете тези жертви да бъдат иапраз-

оиото си! То ии еНАШАТА ЕПОХА Да го пазим като зеницата на 
необходимо не само за днес, но 
бъде необходимо след 10 години, то ще бъде ие- 
обходимо с векове, докато съществуват нашите на
роди... Затуй изгонвайте от своите редици всеки, 
който иска да разстрои братството и единството! 
Осуетете такива хора, защото те ие са достойни да 
бъдат граждани на тази страна.

(5) ни.
и за утре. То ще

• В навечерието на исторически събития — 
въстания- • Големи успехи на партизанските части и неуспехи на неприя
телските
ляне на нападките на Информбюро и Сталин

вдигането на юлските

(ЙОСИП БРОЗ ТИТО, Тузла 1946 год.)
офанзиви ф Създаване на органи на народната власт • Отхоър-

план в Народ- 
скупщина на ФНРЮ В Белгрзд

октомври Тито нето на петгодишния 
ната

След нападението на фашистка Гер- Зива, най-тежката от започваното на 
мания на Югославия, в Загреб на 10 войната. Тито пряко ръководи с 
април Политбюро на ЦК на ЮКП прие- ните действия на партизанските вой- 
ма решение за продължение на съпро- ски. Главните сили на Народоосвободи- 
тивата против агресора, а ако бъде въ- телните войски взимат участие п раз- 

погрома, който громяваното на Четвъртата, 
започне

През септември и 
пребивава в Крайова в Румъния и в 
Съветския съюз.

ооен-
Тито говори за значението плана за. ии

От 24дустриализацията на страната.
В освободения Белград Тито про- юни до 8 септември изпълнява множе- 

27 октом-изнася първата си реч но 
ври, о на
то бива провъзгласен за народен ге
рой.

длъжностиство държавнически 
19 ноември съЩвта година Ти Блед, където води преговори с бъл

гарска делегация под рководство 
Г, Димитров. От 25 до 28 ноември е 
на посещение в България, където про 
изнася реч на голям митинг. От 6 до 
8 декември посещава Унгария, къде
то сключва договор за приятелство и 
сътрудничество. От 17 до 19 декем
ври е на официално посещение на Ру
мъния- Там -подписва договор за прия
телство и сътрудничество.

напо-късно
и на Петата неприятелска офанзива.

зможно, всъледствие, 
беше на хоризонта, да се 
трескава подговка за вдигане на въста на

Настават съдбовни дни. Борба
смърт. През пролетта на 1943 

разиграва Битката край Нот 
Йосип |Броз Тито. Политбюро про- ретва, известна в историята на войни-

битка за ранените, а сетне,

нание против окупаторите.
живот и 
година се През янУаРи иа 1945 година Тито 

издава Указ за създаването на Юго- 
армия- В Белград

Основава се Военен комитет наче

ло с
вежда заседание на 22 юни в Белград Те като
и във връзка с нападението на Хи- през лятото на същата година 
тлерова Германия срещу СССР обсъди Битката в каньона на Сутйеска. 
мерки, които трябва да предприеме 
Партията. Решено е ЦК на ЮКП и 
другите централни и покрайнински ко
митети да публикуват възвания, позо
вавайки народа на всенародно въста-

славската народна
на 7 март се създава първото прави
телство на Демократична федеративна 
Югославия начело с Маршал Тито, ко
йто е и министър за народна отбра
но. През април Тито е Москва склю
чва договор за приятелство с СССР.
По повод Деня на победата над фа
шизма на 9 май Маршал Тито обна- 1948 ГОДИНА 
родва послание до народите на Юго
славия. За първ път в освободения За 
греб Тито произнася реч на 23 май 
1945 година.

и

В тези кръвопролития, при големи 
жертви партизанските войски, команду- 
вани лично от Тито отнасят победи.

От 29 до 30 ноември в Яайце се 
провежда историческото Второ заседа- 

В Белград на 27 юни бива създа- ние на АВНОЮ, на което биват прие- 
ден Главен щаб на 
телните партизански отряди на 
славия. Тито бива назначен за комен- Народоосвободителната борба и меж

дународните събития“. Биват положе
ни основните на Нова Югославия. На 
Йосип Броз Тито бива присъдено зва
нието Маршал на Югославия.

ние.

Година 1948 е съЩо една от пре
ломните в историята на нашата страна 
под ръководство на Тито. Като лред-

ФНРЮ
мини-

народоосвободи- ти важни решения- На това заседание 
Юго- Тито изнася доклад за „Развитието на

седател на правителството на 
на 20дант. март Тито отговаря на 
стъра на външните работи на СССР 
Молотов като отхвърля 
ните забележки

ПРИЕМАНЕ НА ВАЖНИ РЕШЕНИЯ
1 неосновател-

във връзка с изтегля
нето на съветските специалисти от Юго 
славия. На 12 и 13

През месец август 1945 година на 
Първия конгрес на Народил фронт на 
Югославия Тито бива избран за негов 
председател. През 1946 година на 31 ь 
януари учредителното събрание прие
ма първата Конституция на ФНРЮ; 
Йосип Броз Тито получава 
съставяне на правителството. Ведно с 
това бива поставен и за Върховен ко- ’ 
мендант. на въоръжените сили и 
нистър на народната отбрана.

ЮЛСКИТЕ ВЪСТАНИЯ
На 25 май, на рождения Ден на 

.. Йооип Броз Тито, 1944 година герман- 
На 4 юли 1.941 година в Белград ските и домобранските сили започват 

се провежда историческо заседание на нападение на Дървар с намерение да 
Политбюро «а ЦК на ЮКП под ръко- заловят Тито, унищожат 
водство на Йосип Броз Тито на кое
то се взима решение от саботажи и

април ръководи
пленарното заседание на ЦК на

ЮКП, свикано във връзка с 
вателните обвинения и клевети, които 
правителството на 

33 СКП(б) отправят

неосно-

Върховния
щаб, а след това да обсадят и уни
щожат частите на Народоосвободител- 

диверсии да се мине към вдигане на ните войски в Западна Босна. Но и 
всенародно въстание.

СССР и ЦК намандат
по адрес на ръковод 

предложе- 
приема текста на от-

на ЮКП. По Титовоството 
ние ЦК на ЮКПтози път не успяват.

През юни Тито заминава в Вари, 
а сетне с една част от Върховния 

на щаб а след това да обсъдят и уни- 
Столице бождението на Югославия на освобо

дения остров Вие. По време на посе-

ми-
говора, който 
вмешателство аъв вътрешни работи на 
ФНРЮ.

отхвърля съветското
Тито и членовете на ЦК на ЮКП 

на 16 септември същата година се 
пренасят от Белград в Столице, 
освободената територия- 
се провежда на 26 септември военно
политическо съвещание, под ръковод
ство на Йосип Броз Туто, на което се 
набелязват по-нататъшните задачи във 
връзка с ръководеното на партизанското 
движение. През ноември Тито, ЦК ,на Казерта край Неапол с британския 
ЮКП и Върховният щаб на народоос- 
вободителните партизански отряди на 
Югославия ръководят от :Ужице, от 
освободената територия на Ужишката 
република. '

От 14 до 19 март се намира в 
приятелско посощение на Полша, къ
дето подписва договор 
ство. От 20 до 24 март 
на Чехословакия. Произнася

От 12 до 28 юни в Белград на Пе
тия конгрес на ЮКП изнася преглед 

развитието на работническото 
жение в Югославия и разобличава ин- 

Братислава. От 27 май формбюровските и Сталинови 
което Конгресът- му дава

В за приятел- 
е в посещение на 

реч на
дви-

щение на съюзническото командуване 
за Средиземноморието на 12 и 13 ав

густ Йосип Броз Тито се среща

голям митинг в 
до 10 юни е в приятелско посещение 
на Съветския съюз, където води раз
говори със Сталин и Молотов.

клевети, 
решителна 

подкрепа. ЮКП бива изключена от Ко 
минформ.

в
в

ми

нистър-председател Уинстън Чърчил и 
с д-р Иван Щубашич.

Започва усилена

на страната. На. 26 април при приема- бдвард Кардел приема представители
на Югославия в зона СТТ.

През 1950 година става крупно съ
битие. в 
По почин на

На 30 януари 1949 година заедно синдустриализация

развитието на нашата страна. 
Йосип Броз Тито двата 

Народната скупщина на
През януари на 1942 година Тито 

пристига във Фоча, в Босна, придру
жен от членовете на ЦК на ЮКП и 
Върховния щаб. Тук възникват извест
ните „фочански предписания". Под Ти
тово ръководство по-късно, през' ноем
ври, се създават първите дивизии 
корпуси, а народоосвободителните пар 
тизански отряди стават редовна Наро- 
доосвободителна войска на . Югосла
вия (НОВЮ),

съвета

ФНРЮ (Съюзния съвет и Съветът на 
народите) гласуват Закон

на

за управля
ване на трудовите колективи в държа
вните предприятия. На дело се осъ
ществява девизът: „Фабриките 
ботниците",

на ра-
с което настава нов етап 

в социалистическото развитие на Юго
славия, нова качествена крачка напред 

развитието на самоуправлението.
На 19 април 1951 година бива

и

в

опе
риран от камък в жлъчната кесийка.

На 25 май същата година пред Бе
лия дворец за пръв път приема ща
фетата, която оттогава 
онна.

На първото заседание на АВНОЮ 
в Бихач на 26 и 27 ноември Тито из
тъкна - характера и значението на създа 
ването на АВНОЮ като става традици-върховен цен
трален политически орган.

март 1952 година Тито из
нася експозе на съвместната сесия на 
двата съвета на Скупщината на СФРЮ 
във връзка с въпроса за Триест. Тито 
тогава подчертава, че не могат да се 
приемат никакви решения ,,без учас
тието и съгласието на Югославия".

— Следва —
Подготви: Матея Андонов

На 31

ОТ ПОБЕДА В ПОБЕДА

В началото на 1943 година се рази

грава Четвъртата неприятелска офан-
провъзгласяване Закона за работническите съвети
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Братска среща на сближение на 

сърби, македонци, албанци, черно 

горци, българи, турци и други
ТИТО КАЗА...

Имаме прекрасно младеж
Нашата страна има прекрасна младеж, която, 

миналото, е готова да се заеме и с най- 
трудната задача. На нея
както и в В десетата юбилейна сре

ща взеха участие над петде
сет хиляди участници 
ци от Народоосвободителната 
война, запасни военни коман
дири, младежи и граждани 
— от Македония, южните ча
сти на Сърбия и Косово. — 
Реч произнесе председателят 
па СУБНОР на Македония Ми 
це Димески. 
тени поздравителни 
ми до Председателството на 
СФРЮ и 
на ЦК на СЮК.

със сърби, черногорци, маке
донци, албанци, турци и бъл- 

бой- гари и други народности във
всекидневните битки през На
родоосвободителната 
се ковеше братството и един
ството, .на нашите народи и 
народности с проливането на 
кръвта на най-добрите 
нове и дъщери. Свободопюби 

Бяха изпра- вите Власина и Църна трава
телегра- станаха легендарни поприща

на борбата за свобода и 
Председателството единение. Падналите жертви

и героите от тези и други кра 
ища и днес и в бъдеще ще 

традиционна представляват подтик за из-
трайността ни в изграждането 
на братската общност на юго- 

в славските народи и народнос-
четиридесетгодишни- ти. Бойците, запасните коман-

ната на въоръженото въстание

тлт на такова развитие днес 
имаме огромно число образо
вателни, културни и научни 
институции навред из страна
та. В непрекъснатото револю
ционно развитие се възобно
вяваше, растеше и развиваше 
нашата социалистическа общ
ност във всички области на
стопанския и обществения жи 
вот, като ставаше от ден на 
ден все по-богата, свободна, 
щастлива, единна и крепка.

често и е жалко, че не мо- 
каквато ние водих-же да се докаже в такава борба, 

ме. Но и по-добре е 
Тази нейна готовност 
гаранция, ч® можем

такъв шанс не й се удаде, 
и способност

ако
войнапредставляват

спокойно да 'гледаме към бъ
дещето. Аз дълбоко вярвам в нашата младеж.

Ние сме длъжни да оставим на младото поко- 
по-добри дела като се бо

рим до последния си Дъх за по-щастлив 
нашия човек.

ление колкото се може си-
живот на

(Из отговора на тоста на Едвард Кардел на 
обеда във вила „Брионка", 1 май 1978 година; 
„Борба"!

Спирайки се върху контра- 
революционните и вражески 
явелния в Косово Мице Ди- 
мевски между другото каза:

— Тези дни, два месеца 
след първите опити, първите 
демонстрации на прищинския

ЩАСТЛИВ Е НАРОДЪТ, КОЙТО ИМА ТАКАВА 
МЛАДЕЖ Тазгодишната 

среща „Братство — единство'', 
състояла се на 17 май край 
Власинско езеро, премина 
знак на

Нека нашата младеж и занапред непрекъснато, 
със същия устрем и радост, какват.о 
тук, посреща всяка година Деня на младостта.

Ние, които вече доста дълги години сме на 
нашите постове, се радваме, че имаме такава мла
деж, каквсто е кашата. Аз съм уверен, че нашата мла 
енното изграждане на страната.

доживяваме

и народната революция 
укрепване на братството и 
единството и единението на 
югославските народи и народ 
ности. Десетата поредна сре
ща бе внушителен показ на 
единството на нашите народи 
и народности и решимостта 
им да живеят единни и спло
тени както ни завеща другарят 
Тито и както отговаря на на
шата самоуправителна система 
и необвързаната външна по
литика.

На величествената среща 
на братството и единството ме 
жду другите присъствуваха и 
Мита Димитриевски — предсе 
дател на организацията на 
СУБНОР на Югославия, Ду-

и

(Из приветствената реч по повод приемането 
на Щафетата с рожденденските частитки, 25 
май 1976 година, Белград)

ЧЕСТВУВАН ДЕНЯТ НА СИГУРНОСТТА

В ЗНАК НА ТРУДОВИ 

АКТИВНОСТИ
Мице Димевски говори на митинга на Власина

37-годишн ината 
Службата 

в Югославия,

з изпълняването на доверени
те задачи милиционерът по 

Иван Василев по-

По повод 
от създаването на 
по сигурността 
на 13 май т.г. на шир из 

Денят

дири, ЮНА, пионерите, мла- Университет, за съжаление, 
може да констатираме, че вра 
гът още не е мирен. Обаче, 
охрабрява фактът, че сме ре
шителни съвместно и единни

дежта и всички наши трудо- 
начелодвижението

ви хора и граждани 
със Съюза на комунистите ма-

шан Корач — председател на 
Съюза на сдруженията на за
пасните военни командири на 
Югославия, Жика Радойлович 

на РК на ССТН

лучи грамота, която му при
съди Републиканският секре- 

вътрешни работи, а 
заместник ко-

страната бе чествуван 
на сигурността. Навсякъде 
чувствуваше деловото и тър
жественото и навсякъде се из

нифестират нашата решител- 
и отбраним 

всички революционни зазое- 
и стойности, кезазиси- 

нашата необвьрза- 
на социалистическа Югосла- 

заяви на митинга Ми-

се гариат по 
Иван Иванчов,

всички в Югославия, без ог
лед на това от коя републи
ка всички в

ност да бран

— председател 
на Сърбия, Адем Зулфичари 

РК наССТН

мандир получи грамота, при
съдена от Регионалния секре- 

вътрешни работи в

Югославия, без 
оглед на това от коя репуб
лика или покрайнина 
вече заехме място за отбра-

вания 
мостта натъквеха предстоящите задачи 

и резултатите, 
жба осъществява, изпълнявай 

в Ти

— председател на 
на Македония, Михайло Зви

тариат по 
Лесковац.

които тази слу идват,

председател на ПК на вия
це Димески, председател на
СУБНОР на Македония-

цер
ССТН на Косово, Радисав Не-ки безупречно задачите си

Югославия- Успешната до
на на революционните тради
ции на Народоосвободителна
та борб а ...

От тържеството бяха изпра 
тени поздравителни телеграми 
до Председателствата 
СФРЮ и на ЦК на СЮК-.

На 13 май вСурдулица:това
сегашна работа всъщност 
е можала ни да изостане, по-

председател на
Благое

делкович
СУБНОР на Сърбия,

представителиприсъствие на 
на обществено-политическите 

от общината и

не
— Нашето най-ценно и най- 

светло богатство, 
във войната и 
— братството и единството — 
също така е Титово дело. —

Михайловски 
на Съюза на запасните 
ни командири на Македония,
Милан Ковачевич

председател 
воен-

организации 
Общинската 
връчени 
заслужили 
бата през 
похвални грамоти

командирът Зоран Дже- 
и Костадин Костич, член

огромен принос в ра
ботата И оказват всички гра- 

Тито ка-

спечеленонеже скупщина бяха 
на най-

революцията на
признания 
работници в Служ- 
изтеклата година. С

А не веднаж председа 
тел на Съюза на запасните 

командири на Сърбия, 
председател 

воен-

ждани. 
зваше, че най-сигурна е

защитава сами-
тази

След това смесеният хор 
„Борец" придружаван 
нен оркестър изпълни 
че песни и рецитации 
то и революцията, 
бълът на народни песни и хо
ра „Танец" изпълни песни и 
хора от всички републики и 
покрайнини.

страна, която 
ят народ.

военни
Тахир Ходжа
на Съюза на запасните 
ни командири на Косово

бяха отли- Говорейки за възможности

те, които нашето общество 
открива ■ и постоянно разши

рява за свободна афирмация 
и самоуправително развитие 
в сдружения труд се развиха 
всички творчески сили и в 
областта на образованието, 
науката и културата и художе 
ствоното творчество. В резул-

от вое- 
пове- 

за Ти-

чеинТазгодишно-Димитровград:
то чествуване Деня на сигур- 

25 ап-

лич
на запасния състав на мил и- 

двете похвални 
от Ре-

ността започна още на
' когото служащи от Слу- 

работи

а ансам-други.
В тези краища,цията — и населенирил,

жбата на вътрешните
грамоти са присъдени 
публиканския секретариат по 

работи. Бе връчено 
на Стани-

посетиха Цветния дом. в'ьтрешни 
и похвална грамотагодиниКакто и предишните

работниците от Служ- 
работи

Павлович, милиционер отмир
Сурдулица, присъдена от 
гионалния секретариат по въ
трешни работи.

и сега 
бата на 
взеха участие 
те спортни 
освен 
лиционери участие 
другарите им от 
Бела Паланка. 
Босилеград: 
почна на 
зи състезания/ 
гие взеха

Стоян СтанковРо-вътрешните
традиционни- 

в които
в

СУРДУЛИЦАсрещи,
ми-димитровградските

взеха Приключи с работа политическата 
школа

Бобушница 
бе че-

Ви Бабушиица:

Деня наРажань и сигурността

делово и тържестве

на 13 май в присъствие 
на обще- 

органи-

ствуванЧествуването за- 
12 май с шахмато- 

които учас- 
ЮНА,

БУДИМИР ВУНа 16 май тази година за
върши вторият випуск на По 
литическата школа 
щинската конференция 
ОКС в Сурдулица. 
работеше 6 месеца, по 
дни в
курсистите изнасяха известни 
обществено-политически дей
ци в общината. Школата с 
успех завърши 34 курсисти, 
които получиха дипломи и кни 
ги като награда.

Пред курсистите при завър

шването говори 
КАШИНОВИЧ, член на Предсе 

ЦК на СКС,

но.
представителинав

при Об дателството на 
който изтъкна значението на

идейно-политическо 
образование 

за всекиднев-

ствено-политическите

Общинската скупщи-
отборите на

навътрешнитеСекретариата на 
работи I 
образователен център- 
май трудещи се от

зации и Школата този вид 
и марксистко 
на комунистите

и Средношколският
На 13

но бе проведено тържество- 
на колектива на 
по вътрешните

два
седмицата. Сказки предно заседание 

Секретариата 
работи.

Службата
присъствие робота. Вукашинович го- 

деПносттп на комуни
ната 
вори за

впо сигурността,
обществено-политически

дейци от общината и гранича 
„Славче" зо- 

слмоен

на по икономи- 
и подго-

стите в акцията
стабилизация

предстояЩитв паР

празника бяха ор- 
и спортни състеза- 

взеха

По повод ческа
товката за 
тийни конгреси.

ри, на месностга 
садиха 88 дървчета в

ганизирани

в които участие 
Секретариата,ниЯ/

служащите от 
граждони

Б. К.на Тито.
За успешна дейност, дисци- 

безупречност
На всекидневна работаи младежи.
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РЕЗУЛТАТИ ОТ ПРЕБРОЯВАНЕТОПЪРЛИ___  .....
В БАБУШНИШКА ОБЩИНАСКС В НИШ ЗА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕТО НАКОНФЕРЕНЦИЯ НАМЕЖДУ ОБЩИНСКАТА

ИКОНОМИЧЕСКАТА СТАБИЛИЗАЦИЯ

Да променим отношението си нъм труда
обществено-политическите структури и сре
дствата за масова информация, които об
стойно информираха населението за значе
нисто на преброяването, както и в резултат 
„а големия отзив на трудещите се и граж
даните, обезпечено е добро качество на 
данните.

седател на Скупщината на 
междуобщинската регионална 
общност о Ниш подчерта, че 
не бива много да се очаква 

кои-

* И покрай затруднените условия на стопанисване — в
постигнати добри репървите три месеца на годината са 

зултатм.
* Физическият обем на производство нарастна със 7,6 про 

цента, производителността натруда — с 4,2.
* Общият доход с увели чен с 47,7 а вносът с 10,2

от стопанските мерки, с
облекчи положението до се 

то на ндкои стопански отрас* 
Замразяването на цонито 

организа-
ли.процента телите в центъра на община

та се увеличило 
сто. Освен в Бабушница, чис- 

е уве-

за много основни 
ции на сдружения труд — ко
за Игич

Според първите резултати 
от 1 до 15

72,4 насъс
но проводеното

1981 година преброявашение, недостатъчно сътруд- 
търпимост към ела

Посо !ените резултати 
постигнати при висока инфла 
ция и увеличение на цените, 
така че реалната им стойност 
поради това до известна сте 
пен е намалена. Именно поро
ди това пред Съюза на кому 
нистите и всички други субек 
тивни сили в Нишки регион 
стои трудната задача и занап 
ред да положат още по-го- 
леми усилия да 
положителните стопански про
цеси при постоянно премах
ване на съществуващите сла
бости. Само така може с ус
пех да се осъществяват зада то на организациите на сдру

жения труд със суровини и

са би означавало ни- април 
не на

жителите сеничество, 
бостите, дори и опортюнизъм 
в някои среди.

рентабилност, премчхва- 
довежди

лото нанаселението и жилища 
Бабуш- 
23 759

ска
нето. на кредитите 
до Г!,*да1 ане на складове з? 
готови изделия и така нататък.

село Бучи дел —личило и в 
от 391 на 415 или 6 на сто.

та, на територията на 
нишка община живеят 
жители или 18,2 на сто по-мол 

1971 го-

Именно това
налага, занапред да се изос
тря още повече отговорност
та при постоянна диферен
циация в Съюза на комунис- 

Това нещо е особено

вБроят на домакинствата 
общината възлиза на 
е по-малък с 1,1 на сто по 

1971 г.

7284 и----- В ПОСТОЯННОТО

на качествоч> на 
Трябва да се 

по ■». 1“0-

Изходьт О 
повишение 
продукцията, 
произве.кде повече и

ко по отношение на 
дина.

Основна причина за намаля
ване броя на населението, ка
кто се посочва в информа
цията, която неотдавна прие 
Общинската 
бушница, е рязката миграция 
на населението в градовете.

На временна работа в чуж 
бина се намират 238
от тази община, а с тях жи
веят и 111 членове на се
мействата им.

Най-гол я мо 
то в общината е Бабушница 
е 2877 жители. По отношение 
на преброяването от преди 
десет години, числото на жи-

отношение на
Интересно е, че 

на преброените жилища

тите.
необходимо сега в провежда 
нето на задачите от икономи

числото
заствено.

Божидар Йоцич, предсода- 
на Регионалната стопанска

ло-гол-постоянно живеене е 
ямо с 27,3 на сто от числото 
на домакинствата.
Бабушнишка 
9090 жилища за постоянно жи

продължат ческата стабилизация.
Отрицателни стопански про

цеси особено се изявяват в 
областта на цените, инфлаци
онните тенденции, снабдяване

скупщина в Ба-тол
камара в Ниш подчерта, че 
мерките по стабилизационна
та политика трябва да се ут
върждават диференцирано, в 
зависимост от положението

Именно, в
община има

веене и 188 жилища за почивжитела
ка и рекреация-

чите от икономическата
Според първите резултати 

на преброяването,
във всяка среда.

билизация. възпроизводствени материали животно- 
общината 

с 283 коне, 12 399 
29 393 овце, 9206 сви

Спирайки се върху задачите 
на членовете на Съюза на ко
мунистите в провеждането на 
политиката по стопанска ста
билизация Светомир Лалович, 
изпълнителен секретар в Пред 
седателството на ЦК на СКС 
изтъкна, че никакъв случай 
цехова не можем да ловиш ч-

въдният фонд внаселено мяс-
разполага 
говеда,
не и 76 183 домашни птици.

к; г.

БРИГАДИРСКО ЛЯТО '81
ваме чрез погазване на цени
те Несбход мо с — 

г» опни Обещават ударен трудПОСОЧИ

— д I мени « - »тно- 
ие «ето към РУДА 4 произ
водството. Ог съЩес.ува^и- 

да се
ичг^зе и д». с'. наело»*. в кръ 
га на висо? отчвитеге страни 
при настояще та структура на 
производството, със с.|-|б • сср 
тиА'ент и структура 
водство, ир* както често има- 
мб, дублиране на производ
ен! оки мощности и тсм подо
бни — подчерта Лалович.

’с 'оуднос• а ю можз ф През настоящото бригадирско лято 
младежката трудова бригада „Босилеград” 
ще работи във втората смяна на младежка
та трудова акция „Подринье — Колубара” 
в Лозница.

Младежката трудова бри
гада „Босилеград" е една от 
най-младите трудови брига
ди в Южноморавски регион.
Сформирана бе през 1979 го 
дина и за пръв път участвува ци. 
на МТА „Автомагистрала '79".
Макар че това им беше деб
ют, босилеградските брига
дири спечелиха всички при 
знания, които се присъждат 
на една младежка бригада.

Бригадата бе провъзгласена ят
за петкратно ударна, а 12
бригадира получиха ударниче 
ски значки.

Миналото лято босилеград 
ската младежка трудова бри 
гата участвува в първа смяна 
на СМТА „Металургичен ком 
бинат Смедерево “80". И 
преки че беше най-младата 
бригада в бригадирския

резултатите й бяха ре

<а п,»

С такива резултатикордни.
тя спечели всички признания 
на акцията — беше пет пъти 
ударна, а 14 бригадири бя
ха провъзгласени за ударни-

Част от делегатите на конференцията

и енергия; в снабдяването на 
населението със селскостопан

Това беше една от основни
М. А.те изводи на проведената на 

14 май Междуобщинска кон
ференция на Съюза на кому
нистите в НиШки регион, пред задачите по 
седателствувана от Саво Са- 

МОК

ски продукти и др. стоки.
За успешно провеждане на 

икономическата
Сега бригадирите и брига- 

дирките от Босилеградска об 
за успешно 

младежката

НА 18 МАЙ В ЛЕСКОВАЦ

необходимо 
също и още по-тясно свързва 
не на организациите на сдру-

стабилизация е щина се готвят 
участвуване на 
трудова акция „Подринье — 
Колубара "81Те ще работ-

ОТКРИТватич, председател на 
на СКС. В работата на кон
ференцията взе участие 
СВЕТОМИР ЛАЛОВИЧ, изпълни 
телен секретар в Председа
телството на ЦК на СКС. Увод 
но'изложение на конференци 
ята изнесе ЖИВОТА МАРКО- 
ВИЧ, изпълнителен секретар в 
Председателството на МОК. 
на СКС. Той изтъкна, че 
най-добри резултати са пос
тигнати в ония организации 
на сдружения труд, в които 
активността в осъществяване
то на политиката на икономи
ческа стабилизация е съсре
доточена изцяло върху ук
репването и внедряването на 
самоуправителните обществе 
но-икономически отношения. 
Недоразвитите самоуправител 
ни отношения почти по пра-’ 
вило, намаляват положителни-

жения труд, с оглед на пре
работвателния характер 
стопанството в региона.

Именно нередовното снаб
дяване с възпроизводствени 
материали и суровини зле- 
се отразява върху производ
ствения процес в Електронната 
промишленост в Ниш, „Тигър" 
(в Пирот, Димитровград и Ба 
бушница), в „Лужница" — Ба
бушница, на първо място. За
това за по-успешна работа за 
напред ще бъде необходима 
още по-пълна мобилизация на 
Съюза на комунистите най- 
напред по посока на непре
къснато изнамиране на вътре
шни ресурси, по-пълно изпол
зване работното време, спе
стяването на време и сурови
ни и др. Една от належащи
те бъдещи задачи е и пови
шението на износа и разши
ряване на икономическите 
връзки с чужбина при увели

чение на износа.

и

МЕЖДУНАРОДЕН
ТЕКСТИЛЕН

на
във втората смяна на та

зи акция в Лозница. Младе
жите и девойките с нетърпе
ние очакват момента, когато 
ще облекат бригадирските 
униформи и обещават, 
и от тази акция ще се завър 
нат с множество признания. 
Признанията, разбира се, ще 
заслужат с ударен труд.

ПАНАИР че

На 18 май т.г. в Лесковац 
бе открит 29 международен 
панаир на текстил и текстил
ни машини, на който излагат 
192 трудови организации от 
страната и 86 изложитела от 
9 страни.

въ-

Иван Борски,ла-
Босилегрзд

Панаира откри Стоян Мат- 
калиев, член на Съюзния из
пълнителен съвет. и предсе
дател ,на Съюзния комитет по 
енергетиката и промишленост
та, който изтъкна, че 
тилната промишленост има ва-

те стопански резултати.
текс-

ИМА СЛУЧАИ НА ПАСИВ-
ност жно място в създаването 

националния
на

доход, *с
на факта, че в този отрасъл 
работят 330 000 трудещи се, 
а 20 на сто от това число са

оглед

И покрай положителните 
стопански резултати през пър 
вите три месеца на годината 
в Нишки регион, все

ПО-КАЧЕСТВЕНО И ПОВЕЧЕ 
ПРОИЗВОДСТВО жени. I

пак,
Панаирът ще бъде открит 

до 22 май.Взимайки думататук—таме, са проявени и ре- 
слабости: пасивно

в разис
кванията Любиша Игич, пред-отно-дица
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Брой 1262 
Година XXXVIII 

22 май 1961 
Белград

Оправдани Поводиочаквания ТЕРИТОРИИ 

И ЕДИНЕНИЕ
в вото условие заъв всяко зло 

Дната 
•ниците в 

то заседание 
во започна

♦да се възстановят нормални 
разклатеното

има и добро — 
мъдрост, с която 

разискванията на

казва наро- 
и един от участ-

отношения и възвърне 
между албанската !доверие

народност и другите народи 
и народности в самото Косово.неотдавнашно- 

на ЦК на СК на Сърбия за Косо- 
своята реч. Тази ♦

мъдрост, без съм- 
исконния ОПТИМИЗЪМ И 

няма неволя, която
гАко се каже, че се засилват тенденциите 

на затваряне и разделяне, 
сътрудничеството

нение, изразява
дове- 

не може 
което не 
комунисти 

своята акция да 
толкова повече 

революционната

рие на човека, че 
Да се преодолее, 
може да 
имат

:че свързаността и 
републиките са не-между

достатъчни, или дори твърде слаби — най-нап 
ред трябва да

нито препятствие 
се победи. Югославските 

многократни причини в 
изхождат от

Показа се, че пътят от опортюнизма до кон 
трареволюцията не е много дълъг.♦

!се утвърди дали е действително 
така, защото е така и кой е отговорен 
Също така,

убеждение, 
опит на

такова иза това. реди само няколко месеца един републикан
ски партиен функционер в разговор, който 
,обикновено наричаме искрен, критически и 

откровен (в случая не и за обществеността), зая
ви как по-може критически да каже на функцио
нера на някоя друга партия или обществото 
какво не струва в неговата партия или общество,

защото досегашният 
борба го

не могат да останат без отговор ни
то въпросите за отношенията в Социалистичес
ка република Сърбия, 
както бе

потвърди.
за практиката, която — 

казано на заседанието на ЦК на СК 
на Сърбия, — остро противоречи 
словото на Конституцията на 
цията на СР Сърбия и 
помните покрайнини.

Подготовката за конгресите на Съюза на 
незаплануван подтиккомунистите получи един на духа и 

СФРЮ, Конститу 
конституциите на авто- 

Дали е

*и по същински начин 
телни

с открити и съдържа- 
разисквания, макар за съжаление, отколкото на своя партиен другар от някоя друга 

република или покрайнина. Тази 
безначителна забележка би била

че не
и с желания това така хповод или

— отговор не бе даден. А той не бива 
да изостане ако искаме

раздвижиха множество на пръв поглед 
почти и забра

вена, ако тези дни, тъкмо в най-висшите форуми 
не се чуха предупреждения за тази наша въздър
жаност, за „стесняването за процесите и явлени_ 
ята в другите среди, които не са добри, които 
влияят и върху състоянието в другите среди 
при другите, открито да се разговаря".

Трябва, за съжаление, да се случи такова нещо 
драматично и тъжно за да, по кой знае път, ви-

1не етвърде 
тическо развитие.

актуални въпроси на нашето социалис 
Ден след

налата седмица се състояха значителни 
заседанията на Покрайнинския 

СК на Косово, Централния комитет на СК ,на 
Сърбия и Централния комитет на СЮК — 
то, разисквайки

да имаме чисто про- 
| политическо действуване 
развитие на социализма и

ден през по-ми- 
срещи

странство за идейно и 
и за по-нататъшното |

♦♦
комитет ♦на самоуправлението, 

върдихме с Програмата на СЮК 
кументи на Съюза 
то. Трябва, също

върху основите, които ут- 
и другите до 

на комунистите и общество- Iкои-
по съЩия въпрос, постигнаха 

ни липсваха до- 
открити за обществе- 

сериозни пропуски, не 
имаше

и

така, да отговорим какво 
тези събития

следователността в прилагането 
демократичния

и определени качества, които 
сега. Заседанията бяха

в
светлината на всички ♦значи непо- ♦на принципа наността, което дим колко сме в тази наша социалистическа само- 

управителна общност
след

веднаж направени в това отношение ♦централизъм, което представ- упътени едни към други, 
до коя степен живеем в тясна заимна зависимост, 
колко ни трябва единението и колко липсата на

♦лява опасност, че Съюзът на комунистите да 
на слантанна-

положителен отзвук и влияние върху настрое- ♦НИ се явява като „представител" 
та изява на самоуправителните 
си, което го „освобождава"

нието и политическата ♦готовност на комунисти- 
и всички политически ангажирани хора. Да

дена бе пълна информация и квалификация на 
същността и характера на вражеската и

и други интере- ♦ единство, като основа на единението може да ни 
навреди. За щастие, макар и 
по повод на нея, мнозина си спомниха за някои, 
изглежда, неохотно споменавани понятия и думи, 
като изтъкнаха, че 
контрареволюция в САП Косово, но се касае за 
заплаха на основните революционни придобивки на 
всички югославски

те

:от отговорността за
класовия характер на социалистическото 
тие на

в тази неволя или
разви-

обществото и неговата политика.контра-
акция на албанските национали- хреволюционна 

сти и иредентисти в Косово, което на всякого 
даде възможности ясно идейно и политически

не се касае само за опит на
Закрачихме е периолд ма сеоитмк 

и обсъждания, с които вървим насреща на кон 
гресите. В тези разисквания няма място за яло
ва дума, фраза и словесен парад

ни трябват твърди становища, ясни прог-

За такава 
политиче-.

♦♦да се постави къ** врага.
народи и народности, за тях

ното единение и съдбовна свързаност. Ако севместо
Разговорите не можаха да се 

само върху това, но критически и самокрити- 
чески откриха съществения въпрс, как е мо- 
жало всичко това да се случи, кои наши слабо
сти и непоследователности е 
гът за да ни нанесе такъв удар. Това е въп

рос който се днес поставя 
акценти

сред работниците, в народа, 
внимание

задържат тава днес контрареволюцията в Косово, или утре в ня
кой друг край на нашата страна, тогава е товарами, широки и 

ориентация съществува благоприятно 
ско

решителни акции.
пряко застрашаване на сигурността на живота 
ЦЯла Югославия- И по-нататък, 
всяка част

на
настроение, предизвикано 

и от събитията в Косово. Но
ако опазването на 

на Югославия е конституционно право 
и дълг на всеки югославянин, ако за сигурността 
на всяка педя на нашата страна е отговорен все
ки югославянин, ако впрочем своя живот дава в 
отбраната на всяка, която и да било част на 
страната, тогава е призван и отговорен по всяко 
време да укаже на застрашаването на сигурност
та на страната си където и да се появи то.

По този начин стигаме първо до въпроса мо 
же ли, има ли право и дълг, всеки гражданин на 
страната ни, било да е политически функционер

♦между другото 
за отговорността 

вече не може да се говори принципно и обоб

използвал вра-

открито и с ясни 
СК, щено. Отговорността е конкретна 

касае за ръководствата и отделните хора в тях. 
Ето, драстично сме предупредени, че вече не

и когато сев щ,рвичните организации на

Затова всички с

следеха какво се гово-напрегнато
реше и кой какво ще каже на последните за- 

партийните форуми на Косово, Сър

е възможно на една страна да държим речи 
за единството и единението, а на друга 
постъпваме по начин, който

Даседания на 
бия и Югославия- Членовете на Съюза на ко- това единство и

единение нарушава. Трябва окончателно 
знае кой за какво се

всички прогресивни самоуправител 
голямо удоволствие и надежда поз-

да семунистите и 
ни сили с

или не, навременно да реагира срещу явленията< 
които застрашават основните стойности на общес
твото ни, било да се касае за неговата република, 
покрайнина, община или някои други среди. С 
посочването и борбата срещу явленията, които 
разяждат, — а в най-новия случай в Косово — и 
застрашават обществената система, не застрашава

застъпва, какво говори и 
що прави. Работата на всекиго за трудовите хо-напоказаното единство и решимост

без колебание да се отбран-
дравиха

ра и гражданите, за най-широката обществе

ност трябва да бъде открита; следователно и 
възможността да влияят върху него. Това о 
осъществимо единствено чрез последователно 
провеждано на принципа за публичността на 
работата като основно условие за проверка кой 
за какво се бори, колко кой знае 
Като комунисти и марксисти ние трябва да зна

ем да даваме оценка какво в съответния 
мент е главното, а що е второстепенното, за 
да можем да използуваме своите сили и насо

чим акцията там където трябва.

всички заседания 
яват завоеванията на революцията в разплатата

с врага, обаче в обществеността не останаха 
незабелязани 
оценки на причините довели до нахлуването на 
национализма в Косово, както и 
доизказани неща за въпросите, които този път 
бяха поставени на дневен ред. Затова се очак- 

обс'/,ждането на лоставени-

различните акценти в п'/,рвите ме самостоятелността и автономията на отделни 
части на Югославия, докато с толерирането 
такива явления, както правехме в случая с Ко
сово, застрашаваме съществуването на нашата об
ществена система.

Тези дни твърде често слушахме въпроси: 
Защо в Косово са толерирани националистическо- 
иредентистките явления, които са били очевидни 
и преди избухването на демонстрациите? Но, мно
зина за

на
известните не-

и колко може.

мо-ва продължение на 
те и открити въп{^ 
новища по тях, като 
пешна политическа акция-

взимане на ясни ста-оси и
необходимо условие за ус

югославските политически рамки повдиг
аха и значителния въпрос — защо републикан
ското и югославското ръководство се страхуваха и 
стесняваха да посочат !на предишните вражески 
нарушения. Трябва да се каже, че факта дето те
зи въпроси никой не е повдигал, пък и че преди 
не говорехме за това, не е последица на свобода
та или несвободата, на демократичността 
демократичността в нашия политически 
щинският отговор можахме да чуем на минали
те заседания на най-висшите партийни форуми:

(На 2 стр.)

Разискванията са в разгар. Не бива да поз

волим, че в продължение, приближавайки се 
към конгресите, да секнат в интензитета и от

кровеността си. Отговори и решения трябва да 
търсим съвместно. А опитът ни учи — винаги 
когато искахме, и в най-тежките моменти, ние 
ги и намирахме.

албанските кому- 
честни хора от

Знаем много добре, че

всички прогресивни инисти, 
албанската народност в Косово ще имат пълна

работническата 
на нашата страна, 

без колебания, решително да

кла-подкрепа на комунистите, 
са и трудовите хора 
с право очакват 
св разграничат и разплатят с националистите и

Това е пър

или не- 
живот. Съ-

които

Своо Кьржпопцв своята народност.иредеитистите



2 Комунист

Светът не го забравя
Благодарност на необвързаните

титоРАВНОПРАВНИ НАРОДИ" —
„МИР1.Т Е ВЪЗМОЖЕН САМО МЕЖДУ СВОБОДНИ И

милионите хора от всички мер-почетнокоито чан от 
идиани.

литв великани, между
заемаше нашият президент, ка- 

най-итзъкнатите фигури на

неговото име.започна и завърши сБРАНКА СТАНИШИЧ
МЯСТОЗа Тито и основателите на движението 

„освободители, то една от 
международното работническо и »<ому- 
нистическо движение, дър>каоник 1

който успя дя намери нов път 
на своята страна и

ВДЪХНОВЕНИЕ НА ХУДОЖНИЦИТЕсе говореше като за 
чиито имена

Народите на света с уважение го 
изпратиха, обаче със същото чувство 
се връщат към неговото дело. На 
Тито, държавник, политик и хуманист 
бяха отдавани почести и признания и 
постхумно миналата година.

и пример вечно ще се 
ООН Курт

и ко-
Значението, което Титовата револю

ционна дейност и мисъл имат за све- 
и трайните художе- 

които се създа- 
него. Така, на

помнят". Секретарят на 
Валдхайм нарече Тито и Неру визио- 

най-знйчитол-

мунист, 
на развитие со-

та потвърждават 
ствени произведения,

нери, които предприеха 
ната крачка в световната история слод 
формирането на ОН и започване 
процеса на деколонизацията.

и да допринесе за уста- 
отношения между 

застъпвайки

циализма, но 
иовявоне на новина ват с вдъхновението от 

пример, симфоничното дело на изтък~ 
Малколм Вилиямсон

държавите, 
се винаги за равноправие,
партиито и

На първата си сесия след Титовата 
смърт Общото събрание на ОН отдаде

независи- 
а изтъквайки 
отговорността

натия композитор 
на текстове

Волт Уитмен „Йосип Броз Тито"

мост и самостоятелност, 
като основен принцип

собствената партия и народ.

ИЗТЪКНАТА ЛИЧНОСТ НА КОМУНИСТИ 
РАБОТНИЧЕСКОТО ДВИ-

от известния американскиоще един път последна .почит на чо
века, който прокарваше сигурни пъ- ЧЕСКОТО И 
тища на световния мир. Лидер на не
обвързаните, последен от творците на-

поет
пред почит чрез музика, 

иачало-
ЖЕНИЕ — отдаване на 

представено с много успех в 
то на миналия месец 
стихосбирката 
шведския поет

Покрай високите държавни и меж- 
почести и признания,В началото на тази година участни 

ците в симпозиума за необвързването 
и актуалните проблеми на движение
то в Коломбо отдадоха пр|
Тито като „борец за достойнството на 

време", 
пионерска 

зарежда

Лондон илиосо- впусна световната сцена със специал
но признание на необвързаните, кое-

дународни 
бено са скъпи и значителни онези, ко за Тито и Югославия ог 

и художник Гест Ва
на миналата то

то му присъди конференцията на ше
фовете на държавите или 
ствата на необвързаните страни, със
тояла се в Хавана 1979 г. С това му 
бе отдадена дълбоко благодарност „за изтъквайки, че

на работа за

народите от различните страни на 
света, чиято борба за
ционална независимост Тито подкрел- 

и в най-трудните моменти

ито
изнанио на свобода и на-правител- дал, издаден в края

Тито вдъхновява художниците идина.
човека, исполин на нашето 

„неговата 
необвързването

му, дават 
на човешката

спои те, на крилете на делото 
най-хубави приложения

обаче Тито, който обичаше и*

ваше,
танно изразяват по различни

му трайно да отбе- 
изразят своята благо-

начини
приноса му във формулирането 
принципите и целите на необвързане- движението с жизнена сила, а света с 
ти, за. неуморните му усилия в опаз- вЯРа 
ването и укрепването единството и со
лидарността на необвързаните 
и за личния му принос към установя
ване на по-равноправен, справедлив и 
мирен ред в света". Свързаността си парламент в

желанието делото 
лежат и да му 
дарност.
ние на пощите в 
Корея са пуснати мерки, а в Гърция 
златници с Титовия

красота,
разбираше изкуството им посочва и на 

по-добър животдостойнството на човека". Така в Световното сдруже- 
Стокхолм и в НДР

пътя на залагане за 
и , по-хуманен 
в това. 
товна
на Тито Шеринг 
който с концерта си 
товия фонд", а в чест на него, показа 
че разбира същността на неговия ху-

Парламентите в света започваха щ,р 
страни вите си сесии с отдаване почит и по

чести на президента Тито. Така Инди- 
ра Ганди на сесията на

по-дълга реч Ваяви, че

свят. Те го 
Изтъкнатият цигулар със све-

последват.

образ. В Перу известност, почитател и приятел 
не е единственият, 

в полза на „Ти-

индийския един випуск на дипломирани студенти 
на Университета в Лима взе неговото 
име; в Бразилия една от най-дългите 
работнически авении в Сан Паоло 
нарича Йосип Броз Тито; в град 
монинака искат на площада с Титовото 

бюст. Такива

за онази част от делото му, която 
представлява основната тъкан, от коя
то е

„народите ,на света ще продължат да 
се вдъхновяват с духа на отпор и 

създадено движението, необвър- непримиримостта", които президентът 
заните отново потвърдиха на министер- Тито символизира ,, с елеганция .и ре- 
ската конференция през февруари та- шителност". 
зи година в Ню Делхиг Тържествено
то заседание, посветено на 20-годиш- 
нината

се
Ка- манизъм.

МИЛИОННИ ТИРАЖИ НА КНИГИ 
ЗА ТИТО

име да поставят негов 
„дребни" 
плащане има

Конгресите на 
партии миналата и 

конференция чваха с отдаване

знаци на признание и от- 
много. Общото им е да 

показват, че Тито бе и остана оби-

комунистическите 
тази година запо- 

на почит на почина-на Белградската Най-голям е, обаче, интересът 
Титовите съчинения и 
него. Произведенията на почетния до
ктор на науките на осем университе
ти в чужбина, маршала Йосип Броз 
Тито, печатани са от 1944 г; до днес 

50 страни на 37 езици. До
сега са издадени повече от 300 кни-

за
трудовете за

ТЕРИТОРИИ И ЕДИНЕНИЕ*

в около
(От 1 С1 р.)

съществувал е опортюнизъм, можеше да се чуе, 
стесняване да се говори за това. Захванала ни бе 
вълната на конформизъм и опортюнизъм, който 
твърде много способствува на затвореността 
републиките, покрайнините, общините и подхран- 
ява автаркичността, статистическите маниери със 
заграждане да се създадат пространства, в които 
всеки ще има свое неприкосновено влияние. Ето 
защо бе възможно — както бе казано на съвме 
стното заседание на Председателството на ЦК на 
СК на Сърбия и на Председателството на СР Сър
бия от 28 април, — че връзките на културните уч
реждения на албанската народност в Косово да 
бъДат по-развити със съответните учреждения в 
Тирана, отколкото с тези в Любляна, Белград, За
греб, Нови Сад или някои други. Затова и всеки 
опит нещо да се проговори за това е провъзгла
сяван за застрашаване на самостоятелността 
автономията, „намеса в техните вътрешни работи". 

ч Следователно, безспорно е че всеки в своята сре- 
.да поема най-голяма част от отговорността за 
онова, което става там. Обаче, ако се касае, на 
пример за Съюза на комунистите, както бе каза
но на последното заседание на ЦК на СЮК, „не 
може със Статута дадената самостоятелност на 
републиканските и покрайнинските организации на 
СК да се разбере като замрещение комунистите 
от другите среди да могат да износят критически 
забележки върху това, което не струва при дру
гите ".

стрелка в печата за (не)намеситз не даваше ка
ртина за действителното състояние на нещата. Ето 
защо трябва да си поставим въпроса: колко таки
ва престрелки и отношения, каквито 
принасят към териториалната 
трашаването на единството на Югославия, опира
що се върху единението на всички равноправни 
народи и народности.

И въпросът за отношенията в СР Сърбия

ги в тираж от няколко милиона ек
земпляра, от които 20 само миналата 
година. В света голям брой автори, 
изтъкнати публицисти, историци, по^и- 

изключителна

имахме, до-
на затвореност и зас-

тици пишат за Титовата 
личност. В много страни печатането на 
Титовите съчинения и изборите от не
говите трудове са в подготовка. Така 
в ГФРкато цялост, на пример, през изтеклите години 

бе табу тема. Всеки опит, колкото срамежлив и 
освен бе да се нещо проговори върху тема 
биваше съпътствуван с етикетиране, с което се 
закриваше необходимото и конструктивно обсъ
ждане. Не провеждайки конституционните реше
ния» трябва да се признае, че през изтеклите го
дини в практиката имаше повече проблеми в из
граждането на тъкмо тези отношения на репуб
ликата и покрайнините, каквито са предвидени с 
Конституцията. Както бе казано на съвместното за
седание на Председателството на ЦК на СК на 
Сърбия и на Председателството на СР Сърбия 
(28 април) на дело бяха тенденциите за напълно от 
деляне на покрайнините от републиката. И 
татък, бе казано на споменатото заседание, „ни
що от онова, което трябва да бъде 
според Конституцията, не е до край дефинирано 
или е дефинирано съвсем формално, така че на 
практика няма съвместна работа1'. А на заседани 
ето на ЦК на СК на Сърбия можа да се чуе, че 
® съществувало много по-добро

в предстоящите пет години ще 
бъдат публикувани пет томове Титови 
съчинения в научна обработка на Ин
ститута за съвременна история в Бел
град. В Китай ще излезнат четири кни
ги с избор от 110 Титови съчинения, 
създадени от август 1926 до септем
ври 1979 г. В много страни се обя-
вяват рецензии и статии в списанията. 
Освен това, в миналата година на Ти- 
то бяха посветени и специални еми
сии по телевизията, а 
много и писа за него.

и

пресата често

по-на-
дълбоко и всестрано съглеждане на 
Титовите теоретически трудове и него-

съвместно,
вата държавническа роля у нас и 
света имат превъзходно значение. Ми
слител и политик, който не отстъп
вайки от основните принципи на марк
сизма-ленинизма,

в

! успя
оригинален принос чрез поставяне ос
новите на самосвойствен и самостоя
телен път към социализма, съответ- 
ствуващ на нашите условия и потре
би, ще бъде съвсем сигурно, внима-

да им даде
сътрудничество

на СР Сърбия и другите републики отколкото 
тре в самата република. За тези 
е разговаряно, обаче — както заяви някой

Очевидно е, че „намесата във вътрешните ра-
квалифицират въ-боти на другите", с което някои 

всяко добронамерно, разлики поправоискрено, открито, комунис- 
виждане на проблемите в друга среда, 

не е същото, което е и унитаризмът и хегемониз- 
мът. Такива, загрижени,

тическо
главно се оставало при това, дори „се укрепвали 
позициите".

Като на комунисти революционери не би мог
ло да ни бъде простено и 
тически да мълчим и да чакаме

пазители на автономията 
м самостоятелността във всяка дума за единение
то като

телно изучаван и от делото му ще се 
вдъхновяват не само нашите, но и бъ
дещите поколения и целия свят.

по-нататък опортюнис-източник на единството виждат унитари- 
зъ'м и хегемонизъм. Поправо, заради конформис- 
тическото спокойствие и

ново драстично
предупреждение за да видим потребността щото
във всеки момент да различаваме самостоятелно
стта и етатистическата затвореност, 
единението от хегемонизма

опортюнистическото пове
дение почти се страхувахме да размисляме върху 
тази тема. А ако тук таме имаше и по някое зърн- 
це в откритото размисляне за тези отнршения, Съ 
щото тогава бе завито в рухото на езопския език, 
с поръки които по-лесно можеха да се прочатат 
между редовете, а не и в съдържанието на текс
та. Още ло-лош бе онзи вариант, който

Тито е първият чужденец, кому
то Социалистическата партия на 
Чили, в ноември миналата година, 
присъди в знак на най-голямо при
знание отличието „Салвадор Алиен- 
де", което се дава на „борците за 
делото на пролетариата, мира и 
прогреса."

единството и
и унитаризма,

тюнизма от комунистическа откровеност и 
дователност? Поуките са твърде тежки за да си 
позволим и в бъдеще да

опор-
после-

се държим както не
Рядко това правехме досега.

чрез пре



Комунист 3Глоговац тези дни

_Ш|0 СЛОЖИХМЕ ШИ И ЩИП, Е ТЕ НСШ ДА НИ Г» ВЗЕМАТ
ОТГОВОР НА ИСТИНСКИТЕ РАБОТНИЦИ Ди' че и Дем°нстрациите 
’ ;— не са могли

МЛАДЕН ШИПКА от 2 април ни първите основни организации 
предотвратят ако кооператорите. Тук са

те и други обекти. Селото 
на себе си от

на
да се и мини ферми- 

не прилича 
преди само няколко 

години: за това красноречиво говорят 
и 600-те трактори.

имаше повече бдителностНа гл между ко-В оговашкитетази
някакъв вид лична 
тогава в 
да кажем: Центърът 

на тридесетина

момент ако бихме улици учениците мунистите в 
в пазарен Още на 1

правили 
карта на Глоговац, 

няколко думи бихме

средношколския център, 
април вечерта в средно

школския Център е твърдено, а меж- 
ДУ „убеждаващите" бива и

на 2 април, около 10 
Ден (разчитайки разбира 
ва) извел един такъв преподавател — 
студент. Това не трябва да бъде ха
рактеристика, но

часа
се и на то-могли 

се на-на селото една пре
подавателка, член на комитета на СК, 
че за 2

мира

Прищина. Общината г 
развитите в Покрайнината 
ниЯт доход възлиза на 5500 
глава на

километра от
е значителна подроб

ност, както е и подробността 
подавателите, които

ПРЕМЪЛЧАНО ПЕТНОе една от най-не- 
(национал-

април не са потребни някои 
отделни мерки, че няма индииции, че 
утре ден „нещо може да се случи“.

че пре-
искали да спрат 

по тяхно собствено
Глоговац, такъв 

ме ние, само е една от 
Косово тези дни. Следите на 
страциите не се виждат. Вижда 
мо понякой лозунг, 
ръка.

динара по 
са към

ДОХОД
«ъм четири хиля-

учениците в къквато го видях- 
картините в 

демон- 
се са- 

писан на бърза

тованаселението) а 
две хиляди работници (личният 
на заетите възлиза

заети твърдение не успяли. Това 
чната е достатъ- 

занемаренатаилюстрация на 
възпитателна работа. ПРЕДСТОИ ИСТИНСКА 

на 2 ДИФЕРЬНЦИЯЦИЯ
Ди динара средно).

Защо в момента на интензивна За това, което се случило 
април, няма да говорим обширно, 
неже 
добна 
щини в
бруталността на 
ли стъкла, автомобили, 
зунги. В Глоговац, пак 
зват: преди няколко години 
тически не би

по
ло-

картината достатъчно била по
литическа акция в цялата покрайнина, 
Сърбия и Югославия в борба срещу 
последиците от 
лация на албанския 
иредентизъм в Косово избрахме 
мо тази община?

Две неща вече споменахме,

Обаче, следите сеА когато 
когато трябвало 
гична 
к а в

чувствуват: вдемонстрациите минали, огорчеността на хората заради онова, 
което се е

на онези от някои други об- 
Косово. Учудваща била

демонстрантите: чупи- 
извиквали ло-

да се тръгне в енер- 
разплата, същата преподава гел- 

средношколския център 
В цяло Косово

неотдавнашната еска- 
национализъм и 

тък-

случило, но и в решимост-само
та то да не се повтори вече.

мълчала, 
казват: Мълчанието ни 

картинно, ка- е най-малко потребно. На
Трудно може да се даде по-чове- 

чна характерна картина на онези, кои
то посегнаха срещу всичко, което има-

два стола 
— както на заседанието на Покрайнин 
ския комитет

за тре
тото тези дни в Косово се разговаря 

Именно, говори
се, че политическата акция против 
ционализма е била 
особено в онези общини, 
вее

тук прак-
имали какво заяви Фадил Ходжа — 

не може да се седи. Тази 
вателка е изключена

и да чу
пят. Характерен е още един детайл: 
очевидци твърдят, че водачът

ме и което съвместно създадохме, от 
тази която образно и хубаво

изключително много.
препода- в две

Общинския думи даДе един стар селянин, алба
нец от Доброшевац: „А бе, тъкмо ни 
поставиха хляба на масата,, а тези ис-

на-
не задоволителна, 

в които жи-

на де
монстрантите всеки час променял об
леклото, наи-много е бил

от
СК. От Съюз

в работни- пистите са изключени и 
Центъра и

комитет и от на кому- 
директорът на

тамошната ' КйТ да ни го вземат".
изключително една народност. А 

Глоговац тъкмо 
от общото 40522

ческо . .. секретарят на
Истинските работници, обаче не ус- първична организация

по това е характерен: 
жители на тази об

щина в последното преброяване, за
вършено преди двадесетина дни, 40443 
или 99,8 на 
ниха като албанци.

на СК, Тази картина задвама-
пяли да привлекат. Когато’ дошли при та членове на Общинската конферен- 
работниците от Строителната трудова ЦИЯ на СК. От Съюза на комунистите 
организация „Напредък" („Ндертимта- °тишъл и един „писач на лозунги" 
ри") подстрекателите на демонстраци- основното

подстрекателите
стига тези дни и в най-затънтените 

в най-отдалечените

училище в Орлат. Първич- ^ ПрИСТИ™а ” Д° Ратниците, рабо- 
ите получили същинския урок. На ната организация на СК с дотогаваш- теЩи ВЪ” от Косово' а ТУК прекараха
предложението да не работят вече ните 104 членове е разформирана (ме първомайските празници, пристигнала и

за „три хиляди динара", да търгнат *ДУ членовете били 45 работници й М0ЖДУ ЖеНИТе' “аЙКИ ("НИМа ДвЦаТа
на борба за „албанската партия на 59 учоници). Оценено е, че такава орй зГТеМ"■,,,ГПеДаМе “ Д“ ЧуПЯТ Пр°'
труда", един работник (името му, за ганизация в сегашните РЦ >
съжаление, не узнахме), вдигнал-лиз- 
гар. Демонстрантът повече не е могъл 
да остане на улицата — заминал на 
домашно гледане".

ма- 
домакинства.хали

сто от жителите се изяс-

БЛАГОНАДЕЖНОСТ — КАКВО Е ТОВА!

условия никак 
не отговаря на изискванията, които се 
поставят пред нея- Работната 
на Общинския 
ва работата около

— Трябва да си признаем 
Ферат Имери, председател на Общин
ската конференция на Съюза на ко
мунистите в Глоговац — че тъкмо то
зи състав на

казва Косово днес живее за утре, горчиво 
^поучено от цялата трагика на март и 
април 1981.

Това би трябвало да бъде край на 
нашата приказка. Излезе, за съжале
ние, че нямаме право, че демонстра
циите в Глоговац имали още един бе
лег. Вражеската активност стигала чак

група
комитет тъкмо приключ

повторното учредя- 
ра- вана на първичната организация, обаче 

че това е в настоящия момент най-важното 
техен „Рамиз Садику" (комбинат в се оспособи училището 

има около 11 хиляди работа. Тук обучението 
е например, работници). Това е млада организация дни по-късно, отколкото в

с най-низък среден личен доход в училища в Покрайнината, понеже би- 
национа- общината, пък и този детайл илю- ло оценено, че до 20 април още не

на били

населението и нашето 1 За „Напредък", който има
ненвдяване и тук да се появзт зара- ботници в Глоговац казват, 
зителите на национализма много пове-

280

е да 
за нормална 

започна дваче затъпиха нашата политическа акция Прищина, който 
в някои среди, каквато 
в Средношколският център, в онези 
моменти когато албанският

останалите до там, че на сградата на средношкол
ския център надписът с името на 
Иосип Броз Тито, още преди 2 април 

узряли условията за безспрепя- бил 
същинските работници. Това „същич- тствена работа. Деветмина 
ски" отделно подчертаваме, защото веднага били 

Когато пък говорят за Обрззовател глоговашките демонстранти главно би-
в Глоговац тогава често ли повтарящи в училището и как го Щинската скупщина

дура суспендирала директора и 
управителните органи и завела

лизъм в някои други обшини в По
крайнината ескалираше с цялата 
жестокост и бруталност.

стрира действителното настроение свален и заместен с името на
'•и професори човека, който не е негативна личност 

шестима на албанската история, обаче с чието 
центъра, а Об- име се служили и италианските фаши- 

по спешна проце- сти по времето на окупацията. Това 
само- сведение, разбира се, съвсем другоя- 

прину- че осветлява боевата готовност и по- 
дителни мерки. Това било най-необхо
димото

суспендирани, 
ученици изключени от

ния център 
картинно казват, че 
ки университет 
условията в 
условна картина: това е с#ьЩинска ис~

това е глоговаш- 
и най-висша школа. За 

тази община това е само

тук наричат уличници.

Този детайл сега показва на акти
вистите на терена същинската карти
на на участниците 
За участниците се говори съвсем кон
кретно, активистите „показват" техния 
личен паспорт, но и тяхната „полити
ческа
сто; демонстрантите и подстрекателите и 
можали

литическия реф
обучението -особено най-отговорните, и 

продължи по-нататък без- делие в Глоговац в момента, когато ко- 
препятствено. Същинската идейно-поли мунистите в Косово със цялата си си- 
тическа диференциация във всичките ла се борят за същинската истина на 
си суптилни облици тепърва предстои; събитията в март и април, не ни бе 

това не само в средношколския съобщено.

леке на комунистите, 
това све-в този момент:в демонстрациите.

трябвало датина.
В този център се школуват повече 

от 38 глогова- 
и от още някои села и 

с'ьседните общини.

от две хиляди ученици 
шки села, но 
махали от

биография". Това е малко мя-

център.
ГплРЛв» с Там к'ЬДвто комунистите владеели

Ц се о ръща към своето ут- с обстановката, не позволили на вра-
слоктиви пй» отдавна видените пер- га да заръмжи а да ,не кажем да за- 

на споктиои. Пред очите на глоговчани лае. д , Глоговац нито така ясен си- 
никне един от на,[-големите обекти в гнал 6ил достатъчен да съ6ере

всички сили и да направят онова, ко
ето положението търсело от тях.

С добрите резултати в енергично
то разчистване с непосредствените 
участници във вражеската активност, 
с техните подстрекатели и помагачи и 

ко- последиците на събитията, е изпълне

на само една част от работата. Вто

рата, която с това прави единствена

относителноВ Центъра, обаче, мартовско-алрил-
демонстрации, за съжаление, се идентифицират. Знае се: между учас- 

специфичен тниците били членове но семейства, 
чиито бащи са изявени врагове 
това общество, хора с познато „поли
тическа биография", която нити един Покрайнината, 
момент не е била върху линията на 
Съюза на комунистите и самоуправло-

лесно да се

ските
показаха по-изключително

нещо което 
неразвити

рисува още 
е белег на изразително

начин и
инак
те общини в сянката на големия град. 
Обучението в насоченото образование 
тук провеждат само

когато бъде завършен 
рудникът и леярната „Фероникъл" ще 
има 1700 работници. В това изгражда- 

нието, лентяи, които по глоговашките не е видим сегашният творчески 
и други кръчми „бистрят политиката", рив на тази община, на нейните ко- 
Да не забравим и следното: от сред- мунисти и работници, 
ношколския център в демонстрациите строи Югославия в малко. Сега 
участвували почти изключително учени- 400 работници, сред тях 150 са 
ци от първи и втори клас. Мнозина мунисти, организирани в четири п*ьр- 
от учениците, когато подстрекателите вични 
ги повикали да излезнат на улицата — ство 
избягали в къщи.

След 2 април в Глоговац не е има-

38 на сто квали-
и освен оне- по-фицирани преподаватели, 

зи бенефиции, които общината пред

лага на „Фероникъл", 
има

преподавателите за така наре- 
дефицитни предмети. Две хи-чените

ляди динара на месеца, колкото като 
отделна добав7,чна получават препода

ло математика, физика, организации. В пробно производ- 
ще бъде пуснат в 1982 година.

хи-вателите
мия, и още някои предмети, тук ни- 

пара. Да добавим още 
четири пъти на ден училищ

на линията Гло-

зацялост,, също е толкова важна,Второто свое стратегическо опреде
ление, преди твърде занемарено, Гло- преодоляване на състоянието в Косо- 

ло нито едно открито вражеско нару- говац търси в изключителните възмож- во. Другата част от работата подраз- 
шение, както не е имало и преди 11 ности, които тук предлага развитието 

Глоговац, нито в Орлат, на селскостопанското производство.
със завършването

ом- на водосистемата „Ибър — Лепенац". отговорните, за всичко онова, 
раза към постиженията на самоупра- Колко са това нови шансове, говори станало и в Глоговаш. За потребата 
вителна необвързана Югославия. По- и следното сведение: водата, която 
стигнато е това — казва Ферат Име- излиза от леярната, ще загрява бт.де- 
ри — благодарение ,на изключителната щите оранжерии. Близко до Глоговац 
акция на всички субективни сили.

Никой, обаче, не може до ни убо-

как не е малка 
и това:
ният автобус върви

— Прищина, превозвайки пре- 
подавателите, които преподават е Гло- март нито в
говац а живеит в Прищина, още едно място, което демонстранти- Нов етап започва

те избрали за ескалация на своята

бира изключителна самокритичност на
най-

говац

комунистите, на първо място на
което о

когато с разши-В такива условия, 
рени ръце са се приемали и, студен
ти от втори и трети курс от лрищин- 
ския факултет, трудно е било и до 
се говори и за квалифицироността а 
да не говорим за моралио-политичес- 
ката благонадежност.

обачесамокритика е много говорено, 
очевидно е че е потребно още

Глоговашкият пример ясно показ-

пове-

се строи птицеферма, с капацитет 2,5 че. 
милиона пилета. Вече са конструира- ва това.



4 Комунист

тмШмшш въстдни - пиши зш
бъде въпрос на ционална независимост и свобода. 
слосво и всич- Задача на комунистите на Черна по- 

съществено ра е да мобилизират черногорския 
Майското съвещание, род против италианските окупатори, 

въз основа на това основно заключе- да водят борба против

ние, на Съвещанието '“ “"^иГиа свободолюбивия черногорски народ, 
задачите на комунистическит Р борба против федералисти-
Словения и Хърватско и « покрай- да °°™\геи?и на италианските импе-

и неговитевъпреки окупаторското раз- против окупатора
сътрудници трябва да

ство и чеФАБИЯН ТЪРГО
късване на Югославия
ла да действува като единствена об- най-широките народни

на Югославия,

е продължи-
иа ■

Само петнадесетина дена след рез ки народи 
е заключение на

на щоюгославска политическа сила на те- 
май риторията на цялата страна, във всич-

грома на Кралството Югославия,
Титова инициатива, в началото на 
1941 год. в Загреб се състоя Съвеща- ки национални среди, 

,на ЮКП

опитите за
някаква династия на

На Съвещанието е извършен 
лиз на историческото положение, на
станало с априлската катастрофа — раз 

цията и предприемане на непосред- грома на Кралството на Югославия- 
ствени политически и организационни Анализът на причините за такъв бърз 
подготовки за въоръжена освободител- разгром на буржоазната дъражоа и 
на война. Това беше логично продъл- нейната войска показа, че те преди

всичко; се намират в политиката на 
националното угнетявано ' и 
експлоатация, която повече от 
дини е водила владеещата класа, ка
то и във външната политика на режи
ма, който е давал наредби да се 

на стреля в демонстрантите, когато
предвождани от комунистите — съзна-

ана-ние на ръководещия 
зарад разработка на своята политичес
ка платформа в условията на окупа-

актив

нийските организации на водят борба против ог- 
бедния черногорски иа-

0/10- риалисти, да 
рабването на 
род.

„Комунистическата партия но
себе си има важнавения сега пред 

задача. Да се организира слове с я Задача на далматинските комунис-
народ аъв всички окупирани краища, ^ ^ да св поставят начело на освобо- 

социална "а и “ °не:,и' |<оито “ изминолата им' дителната борба на далматинския иа- 
20 го- периалистическа воина бяха отвзети а против поробителите, да водят

Словения, в борба против окупатора и борба прогив изродите иа хърватския 
окупаторските зверства. Комунистите в народ таканаречените франковци в 
Словения трябва да дадат ясна пер- Да/] които са агенти на итали-

в него- ^ „ „ „„ _империализъм, да работят вър-
облекчи страшната

жение в осъществяването на полити
ката на Партията — чиито основи бяха 
поставени още на Петата национална 
конференция на ЮКП през 1940 го
дина
бовните дни на фашистката 
изразени на заседанието на ЦК 
ЮКП, проведено на 10 април 1941 
докато априлското въстание беше 
ход
оръжена съпротива срещу агресорите, 
без оглед на съдбата на Кралството на 
Югославия.

нейната решителност в съд-
агресия

те спектива на словенския народ
освободителна борба, те трябва

анския
вата
да разобличават пред народа преда- 
телска реакционна 
Словения, която се

ху това за да се- 
беда и глад на далматинския народ.в телни за опасността, която им се за

канва от страна на фашистката агре
сия
мерки в интерес на отбраната на не
зависимостта на народите 
вия" Покрай анализът на причини
те за поражението 
държава
война, на Майското съвещание 
съдено състоянието 
ствие окупацията, чиято основна хара
ктеристика беше насилие и терор,

буржоазия 
постави в служба 

онази която се
английските въведоха прав страх, 

де не е така

нада се продължи и развие въ- В Босна грабят таканаречените хър- 
В тази покрайнина

Може би никъ-
сърбите 

мЮ-

тетърсеха ,,да се предприемат ватски усташи
на окупатора, както и 
постави под защита на 
империалисти.

на Югосла- хаика срещу
насъскват 

и хърватите срещу сърби- 
омраза,

в Босна. Франковците
ЗАЩО ТАКА БЪРЗО ПАДНА 
КРАЛСТВОТО НА ЮГОСЛАВИЯ

Пред Комунистическата партия на 
велика и честна 
и води най-ре-

на югославската сюлманите
те, раздухва се националната

тежки последици за
в краткотрайната априлска Хърватско предстои 

е об- задача да организира
шителна борба против разпалването на 

сърбите,

която ще има 
народите в Босна ако 
спречи. Преодолеяването на раздухва
нето на тази омраза, разобличаването

На историческото Майско съвеща
ние на ЮКП 1941 год. участвуваха чле
нове на Политбюро на ЦК на ЮКП 

централните, 
комитети

т ова не сенастанало вслед-
националната омраза между 
хърватите и словенците и 
да работят за укрепването 
ството и слогата между хърватския

неуморимо 
на брат-

ко-
и ръководещи лица на 
относно покрайнински

ито вършат „четирите империалистиче- 
на ски разбойници (нацистка Германия,

■Словения, Хърватско, Сърбия, Черна фашистка Италия, Хортиева Унгария и сърбски народ, да обединява тези на-
Гора, Босна и Херцеговина и Войво- царска България — бел. Ф. Т.) и въ- Р°ЯИ в борбата против окупатора
дина. Представителят на Далмация по- трешния народен неприятел". Оцене- шепа от узурпатори, които днес кър-

но бе, че поради бруталните постъп-

на франковашките предатели пред на- 
И рода в Босна, борбата против узурпа

торите и окупаторите в Босна, борбата 
за братството на народите сега е пър
вата задача на комунистите в Босна..."

изтък-ваво терорират и угнетяват не само 
сърбския но и хърватския народ.

Комунистите на Сърбия пред себе

ради трудности в прехвърлянето не 
можа на време да пристигне в Загреб, ки

На Съвещанието отделно е
фактът че стра- 

по-
и насилието, нараства и антифаши- нато заключението, 

ната е „разпокъсана и разделена
ПКдокато тогавашният секретар на 

на ЮКП за Македония Методи Шато- 
ров не искал да се отзове на пока
ната за участие на съвещанието.

сткото разположение на широките на
родни маси, което бе съществено ус- си 
ловие за повдигане на въоръжена ос
вободителна борба.

имат велика и неотложна задача: 
да събират сърбския народ за борба 
против империалистическите завеовате-

Цел на Майското съвещание, как- ли' да се поставят начело на нацио-
то това формулира другарят Тито беше УТОЧНЯВАНЕ НА ЗАДАЧИТЕ НА КО- нално-освободителната борба на сърб-
„най-напред Партията бързо организа- МУНИСТИТЕ ПРЕД НАЧАЛОТО НА СКИЯ народ, да дадат на народа ясна
ционно да се приспособи към новите ВЪОРЪЖЕНАТА БОРБА перспектива на неговата борба, да, ра-
условия; второ, да се извлекат поуки зобличават пред народа
и заключения от изтеклите събития; и

между няколко империалистически за
воеватели ... не може да бъде ника-

по-нататъшното един- 
Югославската 
че „това не 

съвместна

ква пречка за 
ственно действуване на 
комунистическа партия", 
може да бъде пречка за
борба на югославските народи за те- 

целокупната г *
хнатз независимост и свооода ... за 

тази капиталистическа клика, която е ^ -
- съвместна борба на народите от всич-

виновна за тази трагедия на сърбския „
ки покрайнини против окупатора и не
говите агенти в страната."

Изхождайки от целокупния анализ
трето, да се утвърдят задачи, които 

ЮКП в условия
на историческия момент, ръководният 
актив на ЮКП дойде до съзнание заса предстояли пред 

на окупацията". Тито тогава на Съве- необходимото сваляне на буржоазията 
щанието оцени, че един от най-круп
ните успехи на ЮКП през последните 
събития е този

Комунистите на Войводина имат та- 
велика задача да работят върху 

събирането на всички народности в 
борба против злото, 
войната >и окупацията,

от историческата сцена и за стъпване- зи 
то на сцена на работническата класа 

„че Партията остана с нейния авангард ЮКП, чието влия-

РЕШЕНО Е НЕПОСРЕДСТВЕНИТЕ ВОЕН
НИ ПОДГОТОВКИ ДА ЗАПОЧНАТ

което предизвика ОЩЕ ВЕДНАГА
цяла, че запази кадрите си 
трудни моменти, че остана континуите- 
та в работата на Партията през тече
ние

в тези ние всред народните маси все повече 
укрепваше тъкмо поради 
единствено в нейната политика бяха водина, да водят съвместна борба про-

империалистическите насилници

да укрепват 
факта, че братството между народите във Вой- На Съвещанието са взети решения

за непосредствените военни подготов- 
и ки: за формиране на военни комитетиотразени най-жизнените интереси

всички народи и народности на Юго- окупатори, да работят за братско спо- 
продължавайки работата славия. На Съвещанието бе заключе- разумяване и равноправие на (народите

във Войводина,

на цялото време, че тя в този 
хаос и бъркотия единствено остана 
неразбита, I
си ... Провеждането на съвещанието 
на ЮКП във време на това

на тив

или комисии при всички партийни ко
митети със задача да събират оръжие, 
за формиране на ударни групи, да 
се оспособяват хора да ръкуват с оръ
жие, да организират разузнавателна

за съществено реша-въоръжена
кърваво освободителна борба против окупатора ване на националния въпрос чрез сво- 

вилнеене на терора също така е до- и неговите слуги, която е тесно свър- бодно определяне на народите.. . 
•казателство, че 'Партията не е напраз- зана и с борбата за социално освобо- 
но губила времето си през последните ждение е
години, подготвяйки се за тези съби- освобождение", както това стои в Ти- 
тия". Съвещанието потвърди, че ЮКП

но, че организирането на

Задача на македонските
„национално и социално е да събират народните

комунисти служба и т.н; 
маси в борба Така през май 1941 година кому

нистите на Югославия с Тито начело, 
когато в поробена Европа бе завла-

против насилното присъединяване и 
товата статия в „Пролетер" — превъз- разделяне на Македония, а за свобо- 
ходна задача на Партията. Борбата бодно национално определение на ма-е запазила организационното си един-

дяла деморализация, малодушност, и 
чувство на безсилие са се готвили за 
решителна битка 
окупатора и неговите домашни сътруд
ници, която трябва да бъде задача 
на най-широките народни слоеве и 
на всички народи на Югославия- Осъ
ществявайки подчертаните на Съвеща
нието политически и военни подго
товки, разобличавайки окупаторската 
политика, енергично се съпротивопоста- 
вявайки на безогледното на разпалва
нето на националната омраза, която 
водеше към братоубийствена война, 
Партията в народа придоби огромен 
авторитет и разшири влиянието си. 

Благодарей
ние и действуване във основа на за
ключенията от Майското съвещание, 
Партията беше в състояние да раздви
жи и организира всенародно въста
ние, когато за това се бяха стекли 
условия — с нападението на Германия 
на СССР, с което настана коренен пре
лом в международната военна и поли
тическа обстановка.

за борба противКомунист
Председател на Издателския съвет на НИРО „Ко

мунист": Доброслав Чулафич. Адрес на редакцията: БЕЛГРАД, Площад Маркс и 
Енгелс 11, телефонн: централа 335-061, секретариат 
320-184, НОВИ БЕЛГРАД, Буловар Ленина 6, Телефон 
627-793.

Издава: Издателска трудова организация „Кому
нист".

На Издателския съвет (редакциония отбор) на 
всички издания на вестник „Комунист": д-р Антон 
Вратуша.

Директор и главен и отговорен редактор на всич
ки издания на „Комунист": Велко Миладинович.

Редакция на изданието на „Комунист" за Сърбия: 
Саао Кържавац (главен и отговорен редактор), д-р 
Живорад Джорджевич (заместник главен и отговорен 
редактор), Бояна Антунович, Велимир Филипович, Рас- 
тко Йоветич, Слободан Клякич, Михайло Ковач, Об
ред Кович, Ново Мвркович, Зорица Станимирович и 
Милентие Вуксанович.

Печата се на сърбохърватски, относно хърватско- 
сръбски (кирилица и латиница), на словенски, 
донски и албански и в съкратени издания на българ
ски, унгарски, словашки, румънски и русински

Излиза в петък.

маке-
ки на такова определе-

език.

С указ на президента на Републиката от 22 декем
ври «964 година. „Комунист" е отличен с Орден на 
родно освобождение, е 
с орден братство н единство

Председател на Издателския смет на Изданията 
на „Комунист" за СР Сърби* Мари* Тодорович. 

Секретар на редакцията: Споманка Топалович.
с указ от 22 декамврн 1974

със златен ванец.



НАШИ СЕЛА: СЛИВНИЦА

ИЗ ДЕЙНОСТТА НА ВЕТЕРИНАРНАТА 
СТАНЦИЯ В БОСИЛЕГРАДСЕЛО ЗА ПРИМЕР ДОБРИ РЕЗУЛТАТИЕдно от най-малките села в ков: „НашетоДимитровградска община 

Сливница. То се
село вече от-е Давна забрави ф В края на първото тримесечие дело-сироматдията,намира ка 5 защото във всякакилометра от Димитровград, 

от лявата страна на пътя, кой 
то свързва Невля с центъра 
на комуната. Наброява 
сетина жители, живеещи 
двадесетина къщи.

Главният

витекъща свири резултати положителни ф Всред до-
радио, в повечето блещят те машните животни няма заразителни боле

сти ф По изкуствен начин годишно селевизори, обедите се пригот осе-овляват на електрически печ- меняват към 350 кравипеде- ки, яденето се пази в хладил
в ници..." Ветеринарната станция в преглеждане на месо в кла-

Естественно, Босилеград, в която са заетиче миграцията ницата в Босилеград.поминък на насе
7 души, от които двама лека-не пощади ни сливничани През течениепението иотглеждането 

добитък и обработването 
земята.

Ето това

на първотона Тъкмо заради това в Сливни ри, един техник и три бол- тримесечие на настоящата го-на ца днес живеят само ничари, вече с години наред дина Ветеринарната станциявъзраст
ни хора, които със своята ак дейносттауспешно развива е осъществила общ доходе най-късия „ли- от

си. При това, осъществявайки 
дохода от собствени средства

тивност дават пример и 
по-големите села. Когато

към 415 хиляди динара, из-начен паспорт" на село Слив
ница. На първ поглед „пас
порт", който не

Йордан Станковказ
има

разходваните средства възли
зат над 99 хиляди, а доходът 
над 315 хиляди динара. От 
чистия доход, който възлиза 
към 264 хиляди, за личен до
ход са отделени 247 хиляди

ваме това, преди всичко 
ме на предвид 
ството, че сливничани

тя исказва положителни де- 
резултатй. Общите ре

зултати, произтичащи из дей- 
ността й са още по-значител-

е Цялостен цялото обществог:ите наобстоятел- лови
и, ОТ КОЙТО трудно може да сливничани са засеяли далеч 

повече площи с пшеница, ече 
в мик, царевица и други сел

скостопански

сами
си прокараха водопровода, та 
ка че днес всяка 
селото притежава 
чешма. Когато 
водопровода не можем, 
да не споменем, че в Сливни

се узнае нещо повече. А 
Сливница има

за
какво да се ка ни ако се има предвид, че на 

култури. Тъкмо територията на общината та-
заради това не учудва и фак- зи организация успешно се

а та, че председателят на мест занимава с

къща 
собствена 

споменаваме

же. Така например, въпреки, 
причислява към най- 

Сливница ве- 
че отдавна има електрически 
ток, водопровод, шосе... 

Впрочем ето какво

динара, а във фондовете са
мо 11 хиляди динара. Сред-- 
ният личен доход по трудещ 
се, за разлика от. същия ми
налогодишен период когато 
възлизаше 5800 динара, сега 
а 7500

че се 
малобройните.

инжектиране и
ната общност Стефан Миле предпазване на домашните жи
нов тези дни от заразителни болес-ца съществуват 3—4 извора, 

от които 
питейна вода в общината. 

Тази година в унисон с це-

вотни

ти, с изкуствено осеменяване 
на крави, с преглед и леку

ване.'на добитъка, както и с

е купил елек- 
единстветрическа мелница 

на в този край

ни каза извира най-хубавата
председателят на ССТН в Сли 
вница,

динара.
Имайки предвид, че орга

низацията стопанисва с по-

другарят Йордан Стан
Т. Петров

ложителни делови 
все пак

резултати 
тук изтъкват, че 

не са доволни от постигнато
то. Едно от условията, 
е влияело и влияе върху ра
ботата им и което не им да
ва- възможност да 
по-широка дейност е причи
ната, че в общината броят на 
добитъка всекидневно 
лява.

НАШ РЕПОРТАЖ

ПРЕКРАСНА ВЕЧЕР което

ЛЕБАНЕ развива?

Топла и приятна, съботна майска 
привечер. В питомгта долина на Ябла
ница, в която се е приютило младото 
и красиво градче Лебане леко падат 
първите сенки на вечерния мрак. Воа
лите на настъпващата майската вечер 
милват светлите фасади на многоетаж
ните обществени постройки, на хубави
те частни жилища, оазположили се 
по леко наклонените подножия на ни
зките зелени хълмове от двете страни 
на Ябланица. Лек ветрец подухва над 
кротуващата река, тихият ромон на 
нейните вълни заглъхва в чистите ули
чки на градчето, по околните долове...

От главната улица на градчето на
далеч се разнася^ меки тонове на кла- 
ринет, рязко извиващ звук на тръба, 
ритмичен тътен на тъпани, леят се 
приятни звуци на акордеони . .. Изви
ват гайди, пригласят им кеменета... 
Отзвънват весели викове, смях, подви
квания, подсвирквания. Музика и весе
ло настроение изп7,лват простора на 
градчето и котловинната.

жде, край Враня символично откриват 
програмата: „От Овчара и Каблара ов
чарка проговаря":

„Между великаните . на междунаро
дното работническо 
само между тях, между великаните на 
II световна война, и не само между 
тях, между великаните на движението 
на необвързаните, и не само 
тях, между онези, които със слуха си 
за интересите на своя

на нашата общност, но и изява на до
броволния труд ' на селяните. Бурните 
аплодисменти са само скромна награ
да за това трудолюбие.

На сцената стъпва богатството на 
народния фолклор. Прекрасни жътвар- 
ски песни, игриви хора на гайди, ке- 
мене и тъпан, пленяват зрителите и 
измамват силни аплодисменти. Група 
възрастни мъже и жени от Тибужде 
играят хора на своята младост. Въ
преки годините те ловко се слагат 
с челата си удрят по дъските, да по
кажат, че пипер се кълца „овакой, 
баш такой". Разнасят се хубавите ду-

нама-

— Щоч се касае до пред
пазването На домашните жи
вотни от заразителни болести, 
нямаме
ният лекар Славко Станоевич- 
— изразителни трудности. 
Чрез планираното инжектира
не същите спречаваме. При 
свинете, се и явява черве- 

и ният вятър, но имайки пред
вид, че тази болест не пред
ставлява значителен проблем 
в лекуването, то заразителни
те болести в общината всъщ
ност не се забелязват.

Няма случай, изтъкват във 
Ветеринарната станция, да не 
се спречи някаква болест или 
да не се излекува повреда, 
разбира се ако е възможно 
да се лекува и ако селскосто
панският производител потър
си навреме помощ. Наистина 
при оказването на помощ по- 
трудно върви в по-отдалече- 
ните и безпътни села. В този

движение, и не
казва ветеринар-

между

народ и за 
стремежите на прогресивното човече
ство обозначиха века и епохата се на
мира Титовата личност".

Спонтанно и съгласно, зрителите ста
ват от местата си, мирно застават и 
представителите на Тибужде .Радовни- 
ца, Долна Любета, Ладовица и Руйко- 
вац и искрено и хармонично пеят 
„Другарю Тито, ний ти се кълнем" — 
нашия обет на нашия велик водж и 
учител Тито.

„Срещите на селата" официално 
са състезание, но всъщност са много 
повече. Представителите на тринаде
сетте общини в Южноморавски регион 
тук са дошли да изнесат на показ сво
ите успехи в социалистическото стро
ителство, но и да се запознаят с тру
довите постижения на хората ог оста
налите общини, до предадат част от. 
богатото народно творчество 1на своя
та среда, но и до се любуват но фол- 

• клора на многобройнито поколения от 
другите места. Няма ривалство. Вме
сто него тържествува атмосфера на 
приятелство, сплотеност, взаимно ува
жение, братство и единство, искрено 
другарство.

ми и тонове на старовранскатв' песен 
„Алтъно, мори кадъно", Крепка ста
рица на 85 години от Радовница пре
дизвиква въодушевление със звънкия
си глас .изпълнявайки стара моминска 
песен. Млади моми и ергени _от това

представят с игривото „Маросело се
дилиндаро” хоро.

Аплодисментите не стихват. Зад ми 
крофона о Добри Янков. Хумористич
ното съдържание на песента „Баба с
колье врати запиняла" 
бурен смях и ръкопляскания- Дъските 
мърдат под динамичните „селската" и слУча» и цените за УслУгите 
„ръченицата" на фолклорния състав от 
Долна Любета. И пионерският отбор 
пленява с „Гугутка гука" и „Мори ба
бо гърбава". Редят 
бави

Пред новото и внушително сдание 
на Културния дом — пъстра картина. 
Несъбрали са' се много хора — лебан- 

балкони-

предизвиква

са различни 
не в

всяко лекува- 
Босилеград струва най- 

много до ^300 динара ,а в се
лата и към 1000 динара. Раз
бира се тази цена е в зави
симост от болестта, лекар
ствата които се дават, далечи
ната, превоза, времето... Це
ните за инжектирането са ед
ни и същи и в Босилеград и 
в селата.

Тази трудова организация 
върши услуги и в изкуствено
то осеменяване на крави. Го
дишно по този начин се оп
лодят към 350 крави. Цената 
за тази услуга понастоящем 

динара, от които 150

чани са на тротоарите, на 
те, на прозорците, а на площада пред 
дома се вият до три хора: босилеград 
ска „селска", търговищка „шестица", 
врански „чочек". Вити и пъстри хоро.

се след това ху- 
и интересни песни и фолклорни 

изпълнения на ладовичани от Власоти- 
нашка община и руйковчани от Мед- 
воджа. Песен, игра .аплодисменти —

Танцьорите, пременени в тържествени
стройно 

музиката, Л/,- 
ело-

старовремски народни носии 
се лулеят под такта на 
скат се казмирни саи и сърмени 
чета, поклаща се висок калпак, въРТЯТ 
се в кръг червено-черни фути, поглед

елеци,

до сред нощ;. -
Градчето е потънало в нощта. От 

озтогарата тръгват пет рейса в пет ра
злични посоки. Вътре е 

Поема

К'/,сите приказки за селата са при- 
години на безспирен весело, нито 

се път към
казки за д/,лгиженски 

антерии, 
бетонната ллоща-

пада върху шарените 
развяват се м'\,жки 
сякаше не докосват 
дка... Хората след 
и се пренасят в Културния Дом 
б инага в голямата зала.

Втора вечер на регионалното състе
зание „Срещи на селата'.

след от умора, 
родните села — с незабравими

труд на усърдните селски труженици, 
за внушителните им резултати. Коопера 
тивни домове, училища, библиотеки, 
здрвни станции, поящ, ученически домо

селски

краката
спо

мени и изключително хубави впечатле
ния от „Срещите".

смесваттова се
на

Приключи състезанието, но победе
ни нямаше. Победители бяха 
участници, техният труд и богатството 
на народния фолклор, победи приятел 
ството и дружелюбието...

ве, селски сгради, километри 
пътища, водопроводи, електрификация, 
но стойност от десетки милиона ди- 

хубова дей-

о 250
всички дава селскостопанският произ

водител, а 100 динара Общмн 
ската скупщина от фонда 
развитие на

— това е техната занара
ствителност и залог за по-хубаво утро.Вдига се завесата. Бурии аплодис-

зала. 
от Тибу-

животновъдство.
В. Б.отекват в преизпълнената 

Г рупа младежи и девойки
менти Това са резултатите на солидарността К. Г.
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Юре КАЩЕЛАН 1ОТ ЗАСЕДАНИЕТО НА СКУПШТИНА1А О! ЗАСЬДпАИП^новио ОВрАЗОВАНИЕ и
НА СОИ ВЪЗПИТАНИЕ В БОСИЛЕГРАД Песен за ТитоПриет финансовия план В ТАЗИ страна живее човек и другар и вожд

Йосин Броз Тихо.
И всички, които свободата ооичат 
обичат него.
И всички, които за правда се оорят — 
името му знаят.
В тази страна живее човек, и усмивка 
пс слиза от неговото лице, 
че той в бъдещето гледа.
ЖИВЕЕ и работи и свещта в стаята му 
често зората угася.
И всички, които на щастието се радва! 
знаят за него.
За него нее 
и пастир в планината 
и безименният поет.
ТОЙ е наш другар, а другарят е: всичко.

териолни разходи, а 3620 хил
яди динара за останали нуж
ди но възпитателно-образова-

телното дело.

През настоящата година петте основ- 
Босилеградска община щени училища в 

разполагат с над 27 696 хиляди динара !
общ-тази Самоуправитолна 

ност за нуждите
Делегатите на Скупщината 

на Общинската СОИ по основ
На заседанието делегатите 

обсъдиха 
кон по

на петте ос-
новия проектоза- 

образование и възпи- 
- който занапред 

внимание се обръ-

обезпеминовни училища ще
27 696 хиляди динара.

но образование и възпитание
неотдавна в над ♦

на проведеното 
Босилеград заседание :тание, според 

по-голимо I..
обсъ- ' СъЩите по отношение на ми- 

са увеличени 
884

налата година 
с 15 на сто и от тях 21

динара ще бъдат из- 
за лични доходи

:и приеха тазгодишния 
план, както и ня-

даиха 
финансов

по-нататъшното про-ща към 
фесионално 
но на
Именно, според проектозако 

просветен работник 
е дч.л-

усъвършвнетвува 
просветните работници. ♦хиляди 

разходвани 
на трудещите в 
то, 1098 хиляди динара

във връзка с 
процес

в -основните училища. Имен
но, през настоящата година

кои въпроси 
учебно-възпитателния *образование- 

за ма ♦на всеки
слод всеки пет години

да държи допълнителен 
Делегатите дадоха

♦♦жен 
изпит.
подкрепа на същия и 
решение 
да бъде обсъден в училищни 
те колективи.

:НАКЪДЕ СЛЕД СРЕДНОТО ОБРАЗОВАНИЕ? взеха 
той; най-обстойно ♦и БОРЕЦ и победител. И строител, 

и ВОЙНИК.
И в минната яма. И па кормилото в лодка. 
Навсякъде, където живее човекът 

бъде още.

С различни желания ♦♦♦Делегатите също така раз
движиха) инициатива, според 

се в учи-
и където ще
В тази страна живее човек и другар и вожд. ^ 
И дето е той — тук е щастие, 

свободният човек се радва.
► И дето е той — тук е победата, 

че истината само побеждава.

♦
За учениците от трети и четвърти курс 

на средното профилирано училище приклю
чи обучението в учебните стаи. В ход е 
практическото им обучение в съответсгву- 
ващите на специалностите им организации 
на сдружения труд. Към 240 девойки и 
дежи от Образователния център „Иван Ка
раиванов” -в Босилеград се намират пред 
жизнения си кръстопът: накъде след сред
ното образование? Два пъта водят към бъ
дещето: да постъпят в сдружения труд ка
то млади квалифицирани работници 
пък да се запишат на полувисшите и вис
шите учебни заведения. По кой път ще 

зависи от желанията им, но и 
обществените възможно-

трудещите 
най-обстойно да се

която 
лищата
включат в изготвянето на сре 
дносрочните развойни програ 
ми. на училищата си.

♦♦чс само ♦
:

мла- м. я.

Нови учебници на български език
или

От предвидените според из 
дателския план и програма 
учебници за училищата на 
български език за I, II, III, IV 
V и VI клзе са излезли всич 
ките учебници.

За VII клас са предвидени 
шестнадесет учебника, от 
които досега са излезли от 
печат 14 заглавия, а един се 
намира под печат (Читанка). 
Очаква се този учебник да 
излезе до края на месеца. 
Граматика по сърбохърватски 
език за VII и VIII клас още 
не е подготвена, така че ще 
бъде издадена зз началото нз 
идната учебна 1981/1982 годи 
на. За VIII клас са предвиде 
ни петнадесет учебника и на 
ръчника. По-рано са излезли 
от печат две ззглавия: Първа 
помощ и защита за VII и 
VIII клас и История (преве
дено по-рано). Към 
учебник са добавени и изда 
дени и допълнителни уроци, 
отнасящи се до историята на 
българите и на българската 
народност у нас (два урока), 
които са отпечатани на коакс 
и вече са доставени на Са- 
моуправителните общности 
за основно образование в Ди 
митровград, Бабушница, Бо
силеград и Сурдулица. Ос
таналите заглавия са в про
цес на подготовка.

Ютпечатани са Физика, Био 
логия, Историческа читанка, 
Географска читанка и Сбор
ник от задачи по математика. 
Под печат се намират: Мате 
матика, Химия и Основи на 
техниката. Останалите три 
учебника са в следващите фа 
зи на изработка. Така Читан 
ка е на дообработка при ре 
дактора, Сърбохърватски ка 
то немайчин език във фаза 
на илюстриране и подбор на 
илюстрации. География е на 
техническа обработка.

учебна програма 
(История с елементи на 
горически атлас за 
рия с елемнти на историчес 

II клас, Христома 
ма

за I и II

1981 нителнатаС издателския план за 
година е предвидено и преве ис-

I, Исто-ждане и напечатване на след 
Наръчник

тръгнат 
от личните им и наръчници:

за изобразително възпитание 
-за IV клас, Наръчник за изоб 
разително изкуство за V клас,
Наръчник за VI клас, Наръч-

за изобразително възпи- учебниците, които се превеж 
тание за VII клас и Наръчник дат два още не са преведени

(Изкуство за I клас и Христо- 
избрани изворни ма 

за I и II

ните
ки атлас за
тия от избрани изворни 
териали по история 
клас и Изкуство за I клас). От

сти . . .

АРСО ЗАРЕВ, ученик от тре 
мета

дности. Разчитам и на студен 
тски кредит. ник

ти курс, специалност — 
лоработник: — Надявам 
че класа ще завърша с добър 
успех, че успешно ще завър 
ша и практическото 
ние и след отбиването на воен 
ната повинност ще се опитам 
да намеря работа като мета
лик. Къде — не зная, но то
ва сега не е ни важно. Ва
жно е, че имам желанието да 
бъда добър млад работник— 
металик в някой производс
твен цех.

се,
по изобразително възпитание 
за VIII клас. Наръчникът 
музикално възпитание за IV— 
VI клас,

по матия от
териали по история 
клас). Един учебник е на лек- 
тура (История с исторически 
атлас за 1клас) два са на тех 

уреждане )Физичес

обуче-
Наръчник по музи 

кално възпитание за VIII клас; 
Наръчник по физическо и

VII издравно възпитание за 
VIII клас. За всички наръчни-

ническо
зако и здравно възпитание 

Iи II клас и История с исто
рически атлас зт II клас), един 
е на ревизия при автора (Ос 
нови на марксизма и социа- 

самоуправление

ци по изобразително изкус
тво са предвидени с плана и 
програмата и допълнителни 
материали от областта на изо 
бразителното изкуство при 
българите, относно българска
та народност у нас.

листическото 
за I клас). Същият трябва да 
излезе от печат до края

ВРОСА ВАСЕВА, ученичка от 
трети курс, специалност — 
продавач: — Все още не съм 
се определила, но ако завър 
ша с успех училището, най- 
напред ще потърся работа. 
Док-олиото ми е известно, въ 
зможностите за това са мал
ки, понеже на списъците 
Самоуправителната общност 
по заемане на работа има 
доста безработни млади х 
ра от моята специалност. За 
това най-вероятно ще след
вам на Полувисшето търгов
ско училище във Враня- Раз 
бира се, ако успея да се за
пиша.

тозина
месеца, а Социалистическо са 
моуправление за II клас вечеЩо се отнася до наръчни 

ците по музикално възпитание 
те ще бъдат допълнени с ма 
териали, обхващащи музикал 
ното творчество на българите 
и българската народност 
нашата република, а където 
бъде необходимо ще бъде 
извършена адаптация на съ
ществуващите учебници. Вси 
чки заглавия по изобразител
но възпитание и музикално 
възпитание са дадени на пре 
зеждане. Наръчниците по фи 
зическо и здравно възпитание 
за V, VI VII и VIII клас са под 
печат и ще бъдат готови до 
средата на годината.

В издателския план на За
вода за учебници и учебни 
помагала са намерили свое- 
място и учебници, предназна 
чени за учениците от I и II 
курс на общите основи на на
сочено образование. От 16 
заглавия, девет са изворни, 
седем се превеждат, в чети 
ри от които са внесени мате 
риали, предвидени с допъл

излезе от печат.

От 9 изворни учебника, за 
които беше обявен конкурс, 
пристигнаха само три ръкопи
са: Читанка с теория на лите 
ратурата за I клас; Сърбохър
ватски като немайчин език за 
I клас и Сърбохърватски ка
то немайчин език за II клас.
И трите ръкописа са дадени 
на рецензиране. Останалите 
шест (Български като немайчин 
език за I клас, Основи по ис
тория на българската литера
тура и литературата на остана 
лите югославски народи и на
родности за 1 и II клас, Ези
кът и културата на говора за 
I и II клас, Граматика по сър
бохърватски език като немай
чин език за I и II клас, Читан 
ка с теория на литературата 
за II клас и Български език ка 
то немайчин език за II клас), 
на срещата в Ниш са предло 
жени авторски състави, които 
да изработят тези учебници.

в

М. Ананиев

МИТКО АНАКИЕВ, ученик 
от четвърти курс, специал
ност — техник по труда и 

Желание-труд оотношения 
то ми е да се запиша на 
юридическия факултет в Ско
пие. С отличния си успех из 
пълнявам условията за запис 
ване и считам, че този успех 
е добра предпоставка за ус
пешно следване. Що се от
нася ДО материалните ми въз

вероятно няма даможности, 
се срещам с по-сериозни тру Драгутин РАНКОВИЧ
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Младежка трибуна * Младежка трибуна «
ГОВОРЯТ титови СТИПЕНДИАНТИ
Л БОСИЛЕГРАД ;

С ЧУВСТВОТО за ВИСОК ДЪЛГ N ОТГОВОРНОСТ в Я°БРИ 3*^IН,,,I" ПОДГОТВЕНОСТ
По повод 25 май — Деня 

на младостта и 40-годишнина- 
та от Революцията, на 15 май 
в Босилеград се проведе об 
щинско състезание по стрел
ба с въздушна пушка и оказ
ване на

Във всички рад, а третото с 329 точки — 
отборът на основно училище 
„Христо Ботев" от Долна Лю 
бата. . „

'Най-успешни по 
на първа помощ бяха 
зателите на 
нолюбатското 
Ще. Те спечелиха 203. точки

то дело „а Титов^ фон" °6ЩНО"
ди работници и

хуманно- 
мла-за стипендиране на 

деца от работнически семейства 
резултати. Благодарение 

трудещите се и 
сдружения труд, 

равителните общности, 
талантливи и

дава все по-големи
на солидарните средства на 

гтнизациите на
оказване

гражданите, ор- 
местните и

състе 
отбора от дол-първа помощ. В съ- 

отбо
самоуп- 

във фонда, повече 
и девойки получа-

внесени
примерни младежи 

ват условия за успешно 
висшите и висшите учебни 
на изява на способностите

стезанието участвуваха 
ри на основните училища, съ 
ставени

основно учили

школуване в от ученици от осми и сигурно се класираха 
първото място. Отборът 
босилеградското

средните, полу- 
за всестран

на
клас.заведения — наВ състезанието по стрелба 
с въздушна пушка, на първо 
място, с 430 точки, 
ра отборът 
лище „Велко Влахович" от Би

им. основно учи 
лище спечели 185 точки и

Какво за тези млади 
представлява Титовата 
Дия?

се класи- второто място, а на трето мя 
сто се

хора
стипен-

Все пак за това какво 
представлява тя, въ

ми на основно учи- класира отборът 
бистърското основно 
ще. Победителите

напреки че 
го чувствувам, не мога точно 
да кажа. Просто 
значи. Като

учили- 
Ягода Сто 

именова, Владе Васев, Вера 
Костадинова, Винко Иванов, 
Ягода Николова и Минко Сто-

стър в състав: .Славица Бог
данова, Иван Гогев, Миряна 
Митева, Раде

КАТАРИНА АНДОНОВА, 
Димитровград, студент 
хология в Ниш:

— Безспорно, основно

от много 
първо, със запла 
ми от 4500 до 

петчленното

ми
по пси

СтойковК Андонова ита на татко
динара, в

семейство, в което се 
ват и сестрата и брата 
съм имала възможност да дой 
да тук и да следвам. Но се- 

-1 вече когато

Банко Спасов. Този отбор ще 
представлява общината на ре
гионалното състезание, което 
ще се проведе в Копашница 
край Лесковац. Второто мяс 
то с 395 точки спечели отбо
рът на основно училище „Ге 
орги Димитров" от Босилег-

усло 5000
вие за следване, понеже роди 
телите ми
обезпечат необходимите фи
нансови средства. Но това 
пак не е най-важното. Титова га 
та стипендия за

именов ще участвуват, като 
представители на Босилеград 
ска община, на регионалното 
състезание, което също 
се проведе в Копашница.

школу 
ми нетрудно могат да

щевсе

имах щастие 
ко-мене е гол

ямо признание, което аз зае 
лужих с отличния успех и 
примерната си

да получа стипендията и 
гато тези 3000 М. Янев

динара 
представляват основни РАЗКАЗИ ЗА ТИТОматери 

средства, пред себе сиактивност в ални
младежката 
в самодейността. Никога оба
че нямаше да подам молба 
за стипендия от 
фонд, ако не бях напълно си 
гурна, твърдо убедена, 
съм я заслужила.

В гъшия момент, когато по 
чуетвувах радостта, че 
дава това голямо признание 
и чест, аз осъзнах и висока 
та отговорност, която поемам 
с влизането си в голямото се 
мейство на Титовите стипен
дианти. Този момент е само 
миг, но миг с голямо душев 
но богатство, което 
се изказва с думи, миг—който 
преминава в трайно чувство 
на високо морално задълже
ние и гордост. В този 
аз на себе си дадох обеща-

КИГМ № ВИЖДАТЕ. ЧЕ ГО НЯМА...организация имам задължение да оправ
дая доверието като 
ант

стипенди
на Титовия фонд. Съвсем 

съм убедена.Титовия
1928 година в Загреб станаха 

Комитетът все повече раз- 
дейност.

че ще го оп- 
досега

успехи в школуването 
в редовете на мла

дежта и СЮК, чиито Съм 
давам принос в осъществява 
нето на Титовата

През лятото на 
големи демонстрации, 
гръщаше политическа

равдая ако продължа 
шните Д. Милановаче
си и ако

Една вечер в синдикалните помещения бе ус
троен пленум на Независимите синдикати. Около 
часа вечерта Йосип Броз

чл зн
осемсз

стана и каза:
Момчета, да тръгнем всички на Йелачичев

политика.

А чевърсто съм убедена, че 
Това го правя, и че и занап
ред това няма дз изостане. 
Разбира се, желанието 
да стана добър лекар, 
на Титовия фонд, с което ма 
кар и минимално да се от- 

ако това въобще е

площад!

Секретарят на комитета 
ви. На улиците имаше много работници 
които викаха:

знаеше какво се гот- 
и младежи,е

член
— Долу убийците! Долу кралят!

Полицията нападна демонстрантите. Обаче ра
ботниците със

трудно

светкавична бързина построиха бари
кади. Тогава жандармите тръгнаха в друга посока. 
Имаше

дължа —
ВЪЗМОЖНО.

и мрътви, И ранени...МИРЯНА ДОЙЧИНОВА, уче 
ничка от четвърти клас в Об- 

цент7,р „Иван

миг Демонстрацииите траяха

Тези дни полицията търсеше неуморно Йосип 
Броз, който заради това мина в нелегалност. Посто
янно променяше мястото за свиждане. Спеше ту при

три дни.
разователния 
Караиванов" в Босилеград:

— Вече три години съм сти
ние, че с резултати ще оправ 
дая даденото ми доверие.

Гордостта, че съ** стипенди 
ант на фонда с името на Ти 
то, нашия най-скъп другар, 
вожд и учител насърчава ме 
усърдно да се подготвям за 
испитите си и да б7,да акти- 

на СЮК. Желание 
то ми е да стана добър леи 
холог, да помагам на млади

и §§|%^#й-ш
пендиант на фонда, който но- М' Д0,*чииова
си името на обичания от вси
чки ни Тито и задължение да

пендиант на Титовия фонд един, ту при друг приятел. От 
отбиваше

време на време се
в помещенията на Съюза на металоработ- 

ниците. Тук един път го завари полицай със заповед
да го арестува.

Жандармът влезе и

Тук ли е Йосип Броз! 
Броз пристъпи 

Ръце и каза:

козирува:
можности не ми дават гаран 
ции за следване. Мисля 
следвам но факултет по от
брана и защита и покрай от
личния ми успех надявам се, 
че известни точки що спечеля 
и като стипендиант на Тито- 
вия фонд. Струпа 
чко това ще ос|>щостпя и още 
сега се чувствувам много по- 
щастлива. Отговорността и за- 
Л7,лжениято ми като студент 
— стипендиант сигурно няма 
да заглъхнат пред щастието.

К.Г, — В. Б.

вен член към него и уж учуден, разширидане се изложа в успеха, и по- 
Но успях да из- 

като младеж и ка
ведението. 
държа и 
то ученик. Всъщност за това 
свидетелствува 
досега
то на Училищната конференция

Нима не виждате, че го няма! 
Полицаят отмери присъствуващите, 

към Броз, козирува и 
Всички

да преодоляват ФРУС 
ПО П7,ТЯ/

те хора
трациите, да вървят 
по който се става доброс7>- 

и трудолюбив
на Титова Югославия

обърна се
си излезе.

ОТЛИЧНИЯ МИ
се изсмяха радостно и се удивлявахауспех и предложониеграж- на тази находчивост.сестен

данин
Така

се че вси

Подир няколко дни, една привечер, полицията 
нахлу в синдикалните помещения. ТЯ се надяваше, 
че тук ще залови Йосип Броз. В този момент той 
се намираше край вратата 
Оттам влезе 
първия етаж скочи на

на младежта за приеманото 
ми в редовете но

най-успешно ще се от- 
другаря Тито, 

на нашето общество. 
ДРАГАНКА МИЛАНОВА, от Бо 

ПО мвдици-

СЮКиплатя и на
много по-СтипендиЯта ми

Намерението ми е 
понеже

въз-

и се оттегли в коридора. 
“ друго помещение и от балкона камогна. 

пак да я потърся,
семейните материални

силеград, студент 
на в Ниш:

— Не съвсем случайно по
от Титовия

покрива на съседната къща. 
Наскоро секретарят на комитета 

улицата с останалите минувачи и изчезна 
тна посока.

се смеси на 
в неизвес-

НА ПОСЕЩЕНИЕ В ЦВЕТНИЯ ДОНлучих стипендията 
фонд. Готвих се аза това, Полицията го диреше напразно.

Агентите обикаляха по-големите предприятия 
и работническите квартали: и те вече знаеха, че Броз 
е най-често между работниците.

Един ден го забелязаха на Трешневка — ра
ботнически квартал. Гонеха го

главно 
упорит 

и отлич

ми и 
беше моят

единственото
сип Броз Тито". След като ми 
нахо край гроба на другаря 
Тито, отдавайки му своята по 
чиг и уважение към него,

оръжие Учениците от втори клас за 
насочено образование и въз
питание при Образователния

труд в школуването
който постигах/ 

получавам
НИЯТ успех 
Сега за пръв 
гази стипендия и тъкмо сега 
разбрах какво аС'ьЩност пред 

живота и рабо-

по улицата. Корато 
стигнаха до една нива с царевица, Броз извади пис
толет и гръмна. Агентите се разбягаха. На своите 
началници те занесоха приказка за опасния комунист.

Мирошоб Йсптович

път „Иван Караиванов" от 
събота

център
Босилеград, миналата 
направиха еднодневна екскур- 

Белград. То, заедно с 
посетиха

разгледаха и някои други зна 
чителни паметници о града. 
Екскурзията имаше научно-ставлява тя в 

тата на младите, 
ни качества вдъхновява в

зия А°
преподавателите си
Меморолния

какви морал 
би-

възпитотолон характер.
М. 3.„Йо-комплекс

гието им,
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ПРОВЕДЕНО, СЪВМЕСТНО ЗАСЕДАНИЕ НАДИМИТРОВГРАД:
ОК НА СКС И ОССВПЕЧАТЛЕНИЯ ОТ КУМРОВЕЦ

В РОДНАТА КЪЩА НА ТИТО Положителни резултати
властзвитието нп народната 

и т.п.
пипне, да ги почувствуВъпреки, че са изминали по 

120 години от както
да ги

нана ОСТ, председателите 
организации

обществено-по-

дейност през
в Димитров

ва. един баирвече от 
е построена къщата в кодто 

1892 година се е родил 
ден,

ОживенатаНад солото, на 
обкържзн със зеленина,

се «Домът на бойците 
СФР Юго-

насеВ двора пред къщата 
издига
Тито дело на известния скулп 
тор Антун Агустинчич.

ДРУГИ ЗНАМЕНИТИ ОБЕКТИ
В бившата сграда на пъроо 

то основно училище в Кум- 
ровец,
Йосйп Броз от 1900 до 1905

първичнитв
СС, както и представители от 
ЮНА. 1

из-на- литическопаметника на другаря
миналата седмица

завърши през последния 
. Именно в събота,

през
Йосип Броз Тито тя и

такава каквато е

мира
и на младежта на 
славия. За построяването на 

обез

град 
ден от (нея 
16 май, в

изнесеУводно изложение 
Петър Тасев, секретар на ОК 
СКС в Димитровград,

днешен стои 
била преди 
век. Построена е 
а покрита е с керемиди.

къщи в Кумро

повече от един 
,от камък, 

Ка-

ме-залите *натози обект сродства са
10 милиона юго- 
доброволно. Тук

а тема 
той беседва

„Василфабрикаболната
Иванов Циле" бе проведено 

заседание на Об-

печили над 
славяни — 
се намират зали, ресторанти, 
кинозали, басейни...

га върху която 
бе именно 
на политиката на икономичес
ка стабилизация. Между дру 

той изтъкна, че столани- 
1980

осъ31^вствЯванетокто и другите съвместнокоето се о учил ивТитовата е огровец, така и конференция нащинската 
СКС и Общинския синдика
лен съвет в Димитровград. 

Покрай членовете на Об- 
конференция

има малка градинка,дена и 
и овощки зад къща™- Ма- гото

изтеклата
положителни

си вид сването през 
година е дало 
резултати, като при това 
тъкна, че период от една го
дина е сравнително кратък 
период за да може да 
констатира,

че по външниякар,
къЩата на Брозови изглежда 
голяма тя всъщност не 
различава от другите къщи в

на
щинската
СКС и Общинския

пасе синдика-
заседанието при 

Вен-
лен съвет, носелото. и другарите 

член на
съствуваха секъщатаПрез 1952 година

20 в село Кумровец 
Музей. Днес

ЦК ноко Димитров,
СКС и Живото Маркович,

секретар в между

че стабилизациятас номер 
е превърната 
в нея се намира 
ва, което пряко е свързано 
с живота на

из-
порие влезнала във всичкив

пълнитолен 
общинската конференция на 

Ниш. Тук бяха и пред
седателите на статутарните и

КОМИСИИ КЪМ

ВСИЧКО ОНО- на живота.
Така например 

на, че не 
общината 
върху
литиката на 
билизация, което 
щия период 
преодолее.

Тасев изтък 
всички субекти 

са се ангажирали 
ло-

СКСсемейството «на в

Франьо Броз.
Веднага да споменем, че надзирателните 

Общинската конференция на 
СКС Димитровград, предете-

общественно-поли

осъЩествЯването
икономическа ста

в предстоя 
ще трябва да се

лявата страна в къща-13 
намира една стая,

показан жиз-
в която

Родната къща на другаря Тито вители на 
гическите организации и ОС, 
секретари на първичните ор

на СК, директорите

накратко е 
нения път на седмото де
те на Мария и Франьо Броз. 
Между другото тук е и уни
формата на Маршал, 
другарят Тито е носил по вре 
ме на пребиваването си на 
остров Вие.

Както ни осведоми другар 
дт Никола Филко, член 
ЦК на СКХ и директор 
споменатия дом, тук годишно 
минат над 500 хиляди души, 
а сега в помещенията

година сега се намира Музо 
В него по наят на революцията, 

най-удачен начин е показано 
развитието на революционно
то работническо

Т. Петровна ганизации
която

ЩЕ БЪДЕ НАПИСАНА И ИЗДАДЕНАдвижение,

Монография на Сера «ръбена 

ударна бригада
наи дейността наосноваването 

Комунистическата партия 
Хърватско загорие, 
ето и основаването на парти
занските групи и отряда ра-

този дом се учат и курсистите 
те на Политическата школа на 
ЦК на СЮК.

в
въстани-родната къща на 

всички оне- 
човек карат

Тук, в 
Тито се намират Т. Петров

коитози неща,

Д1ЕС ЩАФЕТАТА ЩЕ МИНЕ ПРЕЗ ДИМИТРОВГРАД,
ЗЮНЦИ И 6АБУШИИЦА

Финансовите средства за реализация на 
възлизащи на 500 

обезпечат общинските скупщи- 
Бабушница и Църна трава. 

Монографията ще се печата в 
егземпляра.

хилядитова начинание,
динара ще 
ни в

3000—4000
от БабушнКшвръстниците си 

ка община в Звонци, където 
по този повод също така ще 
бъде изпълнена

грама. Да кажем, че в рам- 
на „Майските срещи" са

(От 1-ва стр.)
Тазгодишните „Майски сре

щи", които всяка година
в Димитровград, 

знак на честву

ките вор подписват общинските ску 
пщини, 
ренции на 
съюз и

На последната сесия на Об- 
скупщина в Бабуш 

делегатите на трите

предвидени и срещи на писа
телите на народите и народ- 

изложба

се
общинските конфе-културно-ху щинската 

ница,
скупщински съвета приеха ре
шение за сключване на обще

организират Социалистическия 
общинските отбори 

на Съюза на бойците на—
ствен договор за написване и _бушни.шка~ и Църнотравска об 
издаване Монографията Сед- щини. 
ма сръбска ударна бригада 
на НОВЮ. Обществения дого

дожествена програма.
Около 13 часа и 30 мину

ти, след краткия си престой 
в Звонци, Щафетата ще пое 
ме път към Бабушница — 
центъра на Лужница.

съвместнан ост и те,
на художествени творби на 
всички участници, както и мно-

ще протекат в 
ване на рождения Ден

Тито, 40 годишнина- 
въстанието и революци- 
нашата страна, и подго

на

другаря 
та от го Други манифестации, чрез 

които най-сполучливо ще се 
манифестира богатото творче 
ство на участниците.

И тазгодишната среща — 
„Майски срещи" — на наро
дите и народностите предста
вляват хубава изява на брат
ство и единство на народите 
и народностите на нашата со
циалистическа република за 
по-пълно взаимно запознава
не и сътрудничество. Българ
ската народност дава пълна 
подкрепа на всички акции на 
народите и народностите 
страната ни и в САП Косово, 
1които се противопоставят на 
контрареволюционните и ире- 
дентистки опити на някои вра 
жески сили на Косово. Дими
тровград, като град-домакин 
на срещите, с населението си, 
оказва голямо гостоприем
ство, а с програмата си дава 
принос към обогатяване на

ята в
товката за Третия конгрес на 

и Дванаде- За издаване на Монографи
ята ще бъдат 
500 хиляди динара, а. общин
ските скупщини в Бабушница 
и Църна трава ще обезпечат 
по 250 хиляди динара.

Т. П.самоуправителите изразходвани
на СЮК.сетия конгрес

Както единадесет пъти пре БОСИЛЕГРАД
така и тази година,ди това, 

в Срещитеще вземат участие 
представители от сръбския на 
род от Александровац Жуп- 
ски, албанската народност 
от Печ, турската и албанска 
та народност от Лризрен, ун
гарската от Чантавир, русин- 
ската от Руски Кръстур, 
вашката от Ковачица, румън-

Признания за трудолюбие
Участниците в Обществе

ния договор ще образуват 
Програмен съвет от 13 чле
на. В съвета ще влезнат по 
пет члена от Бабушница 
Църна трава и по един член 
от секциите на бойците на 
бригадата в Белград и Ниш 
и от Общинския отбор на 
СУБНОР в Княжевац.

По повод 40-годишнината 
от народната революция, 
която под ръководството на 
СЮК и Тито 
огромни постижения 
ската
ските народи и 
Председателството 
удостои осем труженици от 
Босилеградска община

соки отличия-

град, с Орден на труда със 
сребърнен венец 
ЦЕКОВ, селскостопански про
изводител от село Дукат, РА 
ДИВОЕ ИВАНОВ, завеждащ в 
местната канцелария в Долно 
Тлъмино и ЛЯ ТЕ 
служащ в Общинския комитет 
на ОК в Босилеград.

ЕВСТРАТИв

исло
се създадоха 

в брат-
в

от Уздин, смесените 
КИД от Бабушница и Оурду 
лица, както и числящи се към 
българската народност 
силеград и града домакин— 
Димитровград.

оката
общност на югослав-

ЗЛАТКОВ,народности, 
на СФРЮот Бо- I

с ви Участниците на договора 
упълномощяват Програмния 
съвет да образува Редакцио
нен отбор, да избере автор 
на Монографията, да се гри 
жи за издаването й и да на
именува двама рецензенти.

В договора се предвижда 
Монографията да бъде печата 

4000 егземпля-

удостоените 
Симеон За

Отличията на
Официалното откриване 

„Майските срещи" ще стане 
на 23 май в 19 часа, когато 

„Освобождение"

на труженици връчи 
хариев, председател 
щинската скупщина 
град на тържественото 
дание на Изпълнителния 
вет на ОС,
14 май т.г. Връчвайки орде

на Об-С Орден братство и един- 
сребърен венец е 

АСЕН ЛАЗАРОВ, ре-
в Босиле- 

засе- 
съ-

ство със 
удостоенна площад 

ще се състои голям народен анието на „Майските 
Т. ,П.

радио предаванедактор на 
то за българската народност 
в Радио Ниш, с Орден на 

БО-

съдърж 
срещи ".митинг.

На следващия ден, 24 май, 
ще бъде проведен парад на 
ССМ, пионерите, числящите 
се към ЮНА и ТО, спортис
тите, ООСТ от Димитровград, 
както и гостите, които в офи
циалната колона ще минат 
през главната улица до фут
болното игрище, където ще 
бъдат изпълнени гимнастиче
ски упражнения.

проведено на

* * *
ните им, Захариев изтъкна, че 
те представляват доказател
ство за досегашната им съв
купна дейност и работа

по-нататъш-

труда със златен венец 
ЖИДАР СТОЯНОВ, съветник 
в ООСТ „Изградил" в Боси-

на в 3000В 11 часа и 40 минути Ща
ра.фетата ще бъде донесена на 

официалната трибуна, на пло- 
Освобождение, където

леград, с Орден народни зае 
луги със сребърна 
СЛАВЕ БОЖИЛОВ, селскосто
пански производител, понас
тоящем председател на Пред 
седателството 
Босилеград, АСЕН СТОЕВ, ди 
ректор на Средношколския 
център в Босилеград и МИР- 
ЧА РАДЕНКОВ, работник 
ООСТ „Напредък" в Бооиле-

и
Архивните материали, сним

ките, магнетофонните 
(изказвания на съвременници) 
и останалите материали, кои 
то ще ползува авторът, след 
издаването на Монографията 
ще станат обществено имущег 
тво и ще се пазят в роден 
музей.

звезда насърчение за 
на дейност в развитието на 
братството и единството, обще

щад
ще престои около 20 минути. 
Както винаги 
този път, 'на площад Освобо 
ждение ще бъде организира-

записи

досега, така и
отно-ствено-икономическите 

шения, укрепването на деле
гатската система, задълбочава 
нето на колективната работа 
и отговорност и прочие.

В името на отличените топ 
ло се заблагодари Асен Лаза 
ров.

на СУБНОР в
културно-художествена 

програма, която по традиция 
ще се превърне в 
увеселение.

Димитровградските 
жи ще предадат Щафетата на

на
След обед участниците ще 

граничната зтетава 
където сь 

ще бъде представе-

народнопосетят
„Иван Караиванов" 
що така 
на културно-художествена про-

в
младе-

К. ГеоргиевМ. Я.
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С УЧЕНИЦИТЕ ОТ 4-6 
„ЙОСИП БРОЗ ТИТО", ОРГАНИЗАЦИЯ 

В РЕГИОНА
ДРУГАРСКИ НЕКРОЛОГ '!

1»-б ПРИМЕРЕН КЛАС РЕЦЕНЗИЯ ЗА ЕДНИ ИМОТ■ ■ ■
Четвърти „б" клас, на пръв 

поглед чуден клас. Не 
ч® успехът кара човек 
възхищава, но и

Неотдавна почина ДИ- 
СТОЕВ — ИЛЧЕВ (25 

29 януари

е известно на 
1це има приемни изпити 
кои не,

Всред хората се отличавашекои факултети 
а на 

техници

те-отличници ще влизаме без 
приемен, а на

само, 
да се

Другарството, 
него.

първият випуск „на- 
, които свършват 

си образование

МО
март 1912 

Т. Петров 1981
тен съветник, учебникар, пре 
водач и културен деец на 
българската народност 
СФРЮ. Той извървя жизнения 
път на един скромен просве
тен работник и ни остави твор 

|| чество, с което мнозина биха
р вдигали шум, искали призна

ния и почетни звания. Ил- 
чев ни остави скромно, как-
то си живееше. Този наш учи 
тел заслужи да почетем него- 
ата памет с топли и искре- 

ни слова.
Животът на Илчев може кра 

тко да се означи с три силни 
думи: човечност, скромност и 
тРУД°любие. Смутното време 
на неговата младост го поне 
се от родното му село Алек 
сандрово (Ямболско, НРБ] 
го спусна в далечния > 
враня, в Сърбия, където той 
обиква хората, жени се 
сръбкиня, става учител и къ
дето намира втората си ро
дина
си роден град, в новата си 
родина
задочно завършва виеше об 
разование, и работи като сре 
дношколски учител...

От 1960 г. Илчев става про 
4ветен съветник във Враня и 
като такъв с особено трудо
любие работи за подобрение 
то на учебното дело в Босиле 
градско и Сурдулишко. Няма 
училище, което да не е посе 
тил, няма учител по роден 
език, с когото да не е гово
рил, да не е давал съвети, 
да не е приказвал проблеми
те. През последните две де 
сетлетия Илчев бе дейно 
включен в голямата акция на 
нашите просветни работници: 
създаване на програми, пи
сане и превеждане на учебни 
ци за българската народност.
С небивало трудолюбие, с 
голяма любов, с примерна от 
говорност той пише наръчни 
ци и граматики за най-млади 
те ученици, съставя христома 
тии и сборници, превежда 
от сърбохърватски на българ
ски, пише рецензии за други 
учебници, участвува в раз
лични съвещания по учебно
то дело в нашите училища, 
организира и участвува в оп- 
реснигелните курсове по 
български език за учителите... 
Да споменем само някои за 
глаоия, извесни на нашите учи 
тели и учащите се: „НОВО 
ДРУГАРЧЕ" — читанка за пъР 
ви клас, „ОГНЕН СЛЪНЧО" — 
читанка за трети клас, „ВЪЛ
ШЕБНО ИЗВОРЧЕ" 
матия за поти клас, „САМО
ДЕЙНА СЦЕНА" сборник и 
други.

Димо Илчев беше човек 
на всекидневен труд, на неп

рестанно самообразование.

като скромен и изпълнителен 
човек.кои не.-на кои ние Върху лицето му ви
наги стоеше една малка 
мивка. Той беше колега, 
гото можеше да се приказва, 
да се сътрудничи, да се спо
ри, да се намира общ език. 
Еднакво се държеше и 
ония, от които очакваше по-

учител, просве-.,което владее в 
Това е 

сочени"
, р ус-

с ко/1щсред 
не като

вното /К: щ Шгимназисти, а като готови
квалифицирани специалисти. 

Класният

3 към
ИМ преподавател 

ни пока-
К.\%Любомир Голубович, 

за дневника с бележките: 
— Ако бележкит

мощ и към ония, които от 
него очакваха помощ. У него 
нямаше 
тост.I ни следа от превзе 

Беше добър другар с 
такъв си оставаше 

дори и когато имаше жесто
ки спорове. До последните 
дни на своя живот той оста

е са реал-
ни, а няма причина 
мняваме в това, то 4-Б

в—.,да се съ- всички иИклас
е „абониран" са

мо на петици. От 33 Iкато че ли 'ГЯШл Пученика
свършат ВI(^■1

поне половината4 ще 
класа с отличие. 

Попитахме

Ц на деен: пишеше, превежда 
ше, пътуваше, присъствуваше 
на учителските 
на заседанията на

едругаря Голубо- 
са инак съвещания, 

учебнйка- 
рите (Босилеград, Димитров
град, Ниш, Белград],

вич какви
ученици. — Хайде ще 
при тях. Предварително се 
извинявам, че ще 
рим на игрището, защото 
ждучасието все още не е 
свършило.

неговите
отидем I У-б клас

които
н уреждаше Заводът за учебни 

ци в Белград... От него съг-

ги наме-

Съобщение градме-

ражданите и колегите му се 
за простиха с искрена тъга и то 

пли слова.ЗА РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ ТВОРЧЕС 
КИЯ КОНКУРС НА „МОСТ"НЕ СЕ БЪРЗАМЕ...

Югославия. В новия С тази си широка дейност 
в областта на учебното дело 
Димо Илчев обезпечи за себе

След обстойноЗа себе 
говорят

разглеждане на
творчески конкурс

журито в състав: Стефан Николов, 
председател, Денко Рангелов и Ванче Богоев члено
ве, на 19 V 1981

СИ и всички^ материали, 
на сли

за другите 
„направо"... НЯкак 

си гордо. Впрочем

изпратени за Младежкия 
сание „Мост",

той учителствува.

всичките си траен спомен на примерен 
просветен работник, който на 
просветното поле ратуваше за 
братството и единството, 
югославски

вече имат по 18 години.
година проведе заседание, 

решение за присъждане
наИвица Михайлов:

Събрахме се в един курс, 
след „общите основи обаче ка 
то че ли по 
се избирали. Ученето изобщо 

представлява проблем. 
Непременно ще 
следвам технология, 
желанието ми.

Светислав Лукич:

Ние сме всички като един. 
Тито ни учеше, че постоянно 
Ч®—трябва да учим и да се 

усзършенствувАм, ние тсьа 
го и правим. Ние, момчетата: 
на есен ще отидем в кззар*.*и 
те, обаче с-»ед като со вър
нем йашата цел 
ситета.

което взе 
гради: на следните на- за

социалистически 
патриотизъм, за човечност и 
по-висока култура.

I. ЗА СТИХОТВОРЕНИЕ
Първамежду си сме награда се присъжда 

„Пролет", автор Стефан Манасиев, 
Втора награда се

за стихотворение 
студент.

за стихотворения: 
„Ако не заб- 

автор Биляна Цветкова,

Проф. д-р 
Марин МЛАДЕНОВ

не ни
присъжда

„Пламенна песен", „Гранитни 
равиш и „Разлети чувства", 
ученичка.

се запиша да 
това е

шепоти ",

ПО ВРЕМЕ НА „МАЙСКИТЕ 
СРЕЩИ" В ДИМИТРОВГРАД

Трета награда се присъжда 
веки", автор Раде Станоев,

За поощрение 
по история , автор Радко Стоянчов, студент; „Трясък 
в ноща" и „Тревите не спомнят", автор Стефан Ма
насиев, студент; „Герои", автор Деница Илиева, сту- -------------—------"

за стихотворение ,,На- 
ученик.

се предлагат стихотворения: „Час

Среща на 
инвалиди 
по трудаII. ЗА РАЗКАЗ

е универ
Втора награда се присъжда за разказа „По ди

рите не съпротивата", автор Зденка Тодорова, сту
дент.

По покана на Съюза на ин
валидите по труда от Димит
ровградска община, на 23 и 
24 май, по време на „Майски

те срещи", в Димитровград 
ще пребивават членове 
Съюза за спорт и рекреация 
на инвалидите по труда от 
Титово Ужице.

{
' Трета награда се присъжда за разказ „Бяла пе

перуда", автор Биляна Цветкова, ученичка.
За поощрение се предлага разказът „Раненият 

гост", автор Иванов Радко, ученик, село Караманица.

ЩЕ УЧИМ ДОКАТО ИМАМЕ 
СИЛИ

Питаме: „Ами на вас ви е 
известно, че средното насоче
но орбазование, покрай дру
гото, има за цел и това мла
дите специалисти да се вклю
чат в производството, 
на краищата и родителите ви 
очакват да започнете да сто 
написвате?"

Отговарят всички заедно:

— Не. Ние всичките 33 ще 
следваме. На стопанството ще 
бъдем по-полезни с дипломи 
на вишисти.

Всички се смеят, Дивна Йо

това се опитва това да обЯс-

на

III. ЗА ЕСЕ
Трета награда се присъжда за есе „Тито — вечно 

в нас", автор Стефан Манасиев, студент.

Край
IV. ЗА ЗАПИСАНИ НАРОДНИ ПЕСНИ, ПРИКАЗКИ На 6 юни, пък, инвалиди по 

труда от Димтровградска об

щина ще направят посещение 
в Титово Ужице,' където ще

Първо награда за хубаво записани народни песни 
от Ззоиски край со присъждо но Миланова ['орана, 
икономистка от с. Звонци.

Втора награда за цикъл народни песни от Босиле 
присъжда на Радо Станоев, ученик от с.

присъствуват на тържества по 
повод 40-годишнината от про 
възгласяването на Ужишката 
република и 35-годишнината 
откакто град Ужице носи Ти- 
товото име.

градско се 
Райчиловци.

христо

Трета награда за записани народни поени со присъж 
Иванов Радко, ученик от с. Караманица.присъжда на

Трет награда з зписани народни поени соприсъж- 
Иванов Ненко, с. Караманица.да на

за записани народни приказки от 
но Миланова Горана,

Първа награда 
Дерекулски край се присьжда 
икономистка от с. Звонци.

Т. П.

ни:
— Първо знаем, че днес 

трудно ще можем веднага да 
почнем да работим, а вТоро

На 15 май тази година почина нашата скъпа майка, 
свекърва, баба и прабабаV. ЗА ЗАПИСАНИ НАРОДНИ ОБИЧАИ

обичай „Кумство у 
Миланова Горана, от с.

Трета награда за записания 
Дерекула" се присъжда на 
Звонци.

Станка, Китанова
(1893—1981)

ние преди да станем „насо- 
какточенци" („усмереняци", 

учениците се наричат) сме се обичаи в Босило- 
на Христова Боянка, ученичка

за записани триТрета награда 
градско се присъжда

от Бистър-
За поощрение се предлагат

Иванов Радко, с. Караманица, и „Сватбени 
Иванчов Рад-

Нейният светъл образ никога няма да забравим. 
Нашата баба Станка бе погребана в неделя на 17 
май в гробищата в село Долна Лисина.

От опечаленото семейство 
КИТАНОВИ

определили за следване.
Емилия Панайотова:

„Додолски обичай",
Какво ще следвам? Незнам 

на кого му трябва това до ни 
„държи" в неизвестност .. . Ка 
сае се до това, че все още не

записан от 
обичаи в старо време", записани от 

от с. Бистър-но, ученик

СТРАНИЦА 11
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ХУМОРЕСКА

глава— Ако 0'1»о вашата 
влдзат чужди 
то са ви приели за

мисли, значи 
свой • • • „Математическите 

болки“ на съседката ми
— Откъде со е взела в ку- 

купична
пита завърналата 

от почив-

празнихнята тази 
бутилки! — 
со преждевременно
ка съпруга.

— Нямам представа, скъпа, 
та аз никога но купувам пра

зни бутилки.

е пъргаво и красиво 
способността си за 

литературно творчес- 
мнение за

Моята съседка Даниела 
момиче — средношколка,

за талант за

която

буйни мечти
Тя безспорно щеше да има

счита
високо 

беше нейната първатво.•ад агг»г^,--- -. т--г" -
со влюби з Деян, КОЙТО е шампион ло математика 

В нейното сърце няма място 
той обича само 

„болка"

Госпожице Баша, може
те ли да се влюбите от пръ° 
поглед!
— Не!

— Добре, тогава утре пак 
ЩО дойда • • •

Дете към баща си, 
пита да вземат ли 
или да вървят пошком:

— По-добре пеша, но що

Кема да йедну сирвнце ки

за
на поколението си.

нейно нещастие,
Така Деян стана втора

което 
автобуса

друг, но за 
матомотиката.

съседка. Притискаше я

ЬЬекна слезо у град, реко де до видим по-сто- 
ротога сина — оратею дека бил болан, а и сирснце 
ди им снесем малко, да не желую.

Пойдо с автобусът що пооди по ручък, знам 
децата туя недето работе у пьрву смсну и 

обед нема никой у куКуту. Позвони на

на мо-

голяма тъга и тя реши 
математиката!ята

да со оплаче от него — 
„Влюбих се в

с помощта на
кат" Архимед 

в кръговете свои,
негоМС носиш.

дека
дека преди
вратата, надам се дека че ми отвори или синат или 
снаата... Звони, звони ама никой не отвара. Бре пра
во да ви кажем уплаши се, помисли си да се синат 
нейе разболел до туя степен да су га откарали у 
болницу. Тъмън помисли да идем у комшилъкат да 
питуйем куде су мойите, а оно излезе 
дете на Перу комшиюту и ме питуйе кога тражим. Я 
му каза дека сам деда на неговата върсничетид и 
оно ми обясни куде су. Незнам дали ми веруйете, 
ама ако ви лъжем и на двете краве да пресъне мле
кото — моят син, който има 47 године и две мушка 
деца класници, отишъл у парнат лопту да играе!

геометрична прогресия твзипо
— Трябва да знаете — ка

зва младо момиче, 
блъснало с колата си 
на платното, — че карам мно
го внимателно. Вече седем го
дини съм зад кормилото.

—Аз пък мога да ви ка
жа — отговаря пешеходецът, 
— че се разхождам 45 годи-

любов расте
току-що

човек
Той стана Питагорово правило на

мислите мои 
за обем на ллоето сърце!и формула 

Но, уви! Недостъпен е като уравнение 
с три неизвестнинан-малото

и „нерешилл" като всяка задача за 
нерпавилна пирамида. 

а с числата играеНе с мен
игри чудесни,

другарува с функции, рови по
тайни на елипсоида. 

Потънал е в математиката като „хикс"
под корен ен-ти,

загубен е като „зет" в малки, средни 
и големи скоби.

Все пак, решение е на живота ми, но кои
да взема елементи

Е дедо, па ти не си чул за ритан»е на топку у 
парнат. Па у парнат отиде и стрина Мена и Горан и 
Иван, а там йе и тата и мама и бата, само мене 
ме оставише да пазим куйуту, рече това детето и 
поче да вика, сигурно дека и н»ега несу одвели у 
парнат.

та щастието ми да бъде цяло, а не
изразено с дроби?"

Не зная кои елементи да и предложа, та
но като

Видо, невидо, нарами дисадзите — па правац 
у парнат. Йоще от куде рампуту чуйем окан»е 
да йе айка некаква. Никой и не примети дека я съм 
дошъл, куде че примете оно повече народ него на 
срещу и сви зяпаю у ония дванайесе души що су 
се соблекли само на гаче и на майцу и трчу по лоп- 
туту ко недайте боже. А бре луд свет — ритну лоп- 
туту па тегай 1)у гоне.

— Какво дириш така усърд- 
пита съпругът жена 

си, която обръща къщата на
долу с главата.

— Една книга.
— Каква книга!
— „Как да доживеем до 

сто години ..
— Аз я изгорях.
— За — що!
— Видях, че ... започна да 

я четеш.

ко но!

да намери „решението на живота си , 
добър съсед намирам хубави думи да я уте
шавам. И вече започнах да възобновявам зна
нията си по математика от гимназиалните кла 
сове... Кирил Георгиев а

Меци тия дванайесе, що ритаею лоптуту, по
зна и мойега Петруна. Истресал шКембе, чини ми се

Афоризмидоземи, ама синдракат трчи по лоптуту ко момче у 
двайесе године.

А тека ли йе работа реко си я- Значи ка га 
окам да дойде да ми помогне да оремо они ми пи- 
сую писмо дека бил болан, а тука трчи ко бесна 
крава. Од другуту страну видо и снауту, зайедно с 
унуците отворили уста и само оку: „Напред наши...'* 
Нечете да ми йеднете сиренце, реко си. Нарами се 
с дисадзите и си отидо дома.

— Доволен ли си от твой- 
те пчели!

Имаш ли париНе за любовта, а за само
любието трябва да се казва, 
че е сляпо.

не си
— Много. Мед още не съм 

вече изпожилиха толкова добре, колкото си зле 
без пари.извадил, но 

всички съседи. ПерсийскаВолтер

— Защо си толкова тъжен! 
— пита приятел своя прия
тел, когото срещнал на гара- Мълчаливите не винаги са 

мислещи. Колко затворени ку
тии са празни!

За разлика от голямата мъ
дрост малката глупост имата.

— Ами жена ми заминава за шанс да порасне.
М. Броман А. Райнфранкедин месец на гости при ро

днини.
И това ли толкова те

разтъжи!
— Ами напротив! Но ако не 

направя такава тъжна физио
номия? тя никога няма да 
замине.

Онзи, който не прави ни
що, винаги има много помо
щници.

Възпитанието на децата е 
дейност, при която трябва да 
губим време, за да го спе
челим.

Толстой
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