
Бйвадйп С указ на президента 
на СФРЮ Йосип Броз 
Гито от 14 
ари 1975 г. 
стао
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.

февру- 
Издател- 

„Братство" е удо-

ььлг»рск*т> мдроаиост в Югославия .»

ГОДИНА XXII •

IIСЩ шо ОТ 12-ТЕ „МАЙСКИ СРЕЩИ” В ДИМИТРОВ 
ГРАД

-ШО СРЕЩИТЕ - ЗВЕНО НА 

БРАТСТВОТО И 

ЕДИНСТВОТО
Под това название приклю

чиха в Белград на 25 май ве
черта заключителните търже
ства по случай Деня на мла
достта. От ръцете на послед
ния носител на Титовата ща
фета Иван Ижак Щафетната 
палка пое Миодраг Вукович, 
председател на Председател
ството на Съюза на социали
стическата младеж в Югосла
вия, а след това празника на 
младите честити Сергей Край- 
гер, председател на Предсе
дателството на СФРЮ.

На стадиона на ЮНА в 
Белград над 8 000 младежи и 
девойки от всички краища на 
страната, на символичен на
чин изразиха своята безмер
на любов към Тито и Титово- 
то дело. От живите символи 
бликаха послания на готов
ност на младото поколение да 
пази свободата, нашия социа
лизъм нашето самоуправление 
и необвързаност, наша Юго
славия-

„Майските срещи” станаха своеобразно зве
но в непрекъсната верига от взаимно по-добро 
запознаване, укрепване на връзките и постоянно 
разширяване на сътрудничеството, равноправие
то и съвместния жиног на числящите се на вси
чки народи и народности в Социалистическа ре
публика Сърбия. На срещите участвуваха кул
турно-художествените дружества на сръбския на
род от Александровац Жупски и Бабушница, ал
банската народност от Печ, албанската и турска
та народност от Призрен, унгарската от Чанта- 
вир, словашката от Ковачица, румънската от Уз- 
дин, както и културно-художествените друже
ства от българската народност от Босилеград и 
града-домакин — Димитровград.

В настоящия етап на нашата революция, от 
огромно значение е творческото участие на мла
дежта в съвкупния обществен живот.

Димитровград и по 
десети път показа своето го
стоприемство и висока орга
низираност на една важна ма- 

същинска из- 
един-

на нашата епоха др. Тито да
ва възможност за още по- 
големи резултати, които все
кидневно се постигат навред 
по страната, а и в Димитров
град. Това е единственият път, 
по който вървят и ще вървят 
и бъдещите поколения- Пе
тров подчерта и резултатите 
в Димитровградска община, 
постигнати благодарение все
отдайната помощ на нашата 
братска общност.

двана-

ОТ ЦЕНТРАЛНОТО РЕПУБЛИКАНСКО ТЪРЖЕСТВО В ЛЕСКОВАЦ ПО ПОВОД ДЕНЯ НА 
МЛАДОСТТА

нифестация
два на братството и 
ството в нашата братска са- 

Зала-Нне с Тнто крачим в бъдещето моуправителна родина, 
та на Културния център беше 
малка да побере всички же-
лающи да присъствуват на от
криването на „Майските сре
щи", които откри на 24 май 
Илия ПЕТРОВ, председател на 
ОК на ССТН в Димитров
град. Приветствувайки присъс 
твуващите той изтъкна, че 
братството и единството на на

НОСИ ТИТО НЕ МОЖЕ ДА ВЪРВИ ПО ДРУГф МЛАДЕЖ, КОЯТО В СЪРЦАТА СИ 
ПЪТ, ОСВЕН ПО ПЪТЯ НА БРАТСТВОТО И ЕДИНСТВОТО, СВОБОДАТА И НЕЗАВИСИМОСТТА, 
СОЦИАЛИЗМА И САМОУПРАВЛЕНИЕТО, МИРА И НЕОБВЪРЗВАНЕТО 
Драган Илич, председател иа Републиканската конференция на

изтъкна в речта си

ССМ в Сърбия. НИЕ СМЕ ГРАНИТНА ОБЩ
НОСТ НА РАВНОПРАВНИ НА
РОДИ И НАРОДНОСТИв 10 000 зрители, 2400 пионери, 

девойки, младежи и войници, 
с младост, радост и хубост, с 
ритмични движения, музика,

стадион,
присъствие на Добривое Ви- 
дич, Тихомир Влашкалич, Жи- 
ка Радойлопич, Станимир Ива-

видни републи- песен, игра и думи символич

но изразиха избухването на 
народното въстание през 1941, 

(На Ю стр.)_______________

На градскияНа 22 май в Лесковац се 
състоя централното релубли- 

по повод 25 На митинга, който се прот 
веде на 24 май, на стадион 

плето

народите и народностите в на
шата страна е нерушимо, 
всички опити и посегателства 
върху него, са вражески дея
ния обречени на провал. Пъ- 
тят, който прокара великанът

канско тържество 
май — Деня на младостта, на 

начин

а
„Парк" след деф 
участниците в „Майските сре
щи" пред около 10 000 труде
щи се и граждани, реч про
изнесе Смайо ЛЮЦО, секре
тар на РК на ССТН. Той из
тъкна, че по дванадесети път 
народите и народностите в 
СР Сърбия се събират в Ди
митровград, другаруват, тачат 
братството и единството —та
зи най-голяма придобивка от 
Народоосвободителната бор
ба и социалистическата рево-

наиович и други 
кански дейци, 
на всички общини 
моравски регион и

което по величествен
представители

на Южно-
се изяви великата и непреход 
на обич към другаря Тито и 
решимостта на пионерите, мла 
дежта, трудещите се и граж
даните на СР Сърбия, Леско
вац и Южноморавски регион

на над

ПОСОЛСТВОТО НА СФРЮ В СОФИЯв Тържествено чествуван Денят на 

младостта
да изграждат социалистическа

Югославиясамоуправителна 
по Титовия и наш път.

на богатиЛесковац, град 
революционни и

Юция. Деня на младостта 
чествуваме без другаря Ти
то, но с неговия светъл лик, 
който носим в себе си. И 
затова сме още по-вдинни 
и непоколебими в решител
ността да продължим славния 
ход на нашата революция.

)Спиранки се върху значе
нието на новооткрития клуб, 
Балевич изтъкна, че той дава 
възможност на югославяни- 
те, които живеят и работят 
в София да се събират в не- 
по, разговарят и договарят 
по всичко онова, което о от

уреждане на помещенията 
клуба, както и 
представители от страната в 
НРБ, реч произнесе предсе
дателят на клуба на югослав 

Митър Ба-

насвободолюби
май-

партийни

ПО ПОВОД рождения ден 
Тито и Деня но 

25 май в Со 
югос-

временно
НР Бъл

на лента-

на стопански
накичен с люция.

Тези срещи — каза Люцо 
станаха така своеобразно зве
но в непрекъснатата верига от 
взаимно по-добро запознава
не, укрепване на връзките н 
постоянно разширяване 
сътрудничеството, 
вието и съвместния живот на 
числящите се от всички на
роди и народности 
република. Тазгодишните „Ма
йски срещи" провеждаме в 
юбилейната година —- 40 го
дини от
ската революция»

(На 3-та стр.)

.на другаря 
младостта, на 
фия е открит Клуб на 
лавяните, които 
живеят и работят 

С пресичане

ви традиции, 
ски цветя и хиляди

знамена, миналия 
на кипя*Да

и държавни 
петък беше град яните, другарят.1наи жизнерадост,младост левич.. Десе-волна песен и игра.. гария-

тп клуба официално откри 
СФРЮ в НРБ

__ работни ка— Събрахме се днес тук 
Балевич

тки хиляди хора 
ци, селскостопански тружеии

средношколци и
посланик7УГ на равнопра-на—I изтъкна 

тази 
ция 
ваме
младостта, който тази годи- 

за всички

Пурич. По тоя повод 
посолство в 

СЪСТОЯ ПОДХОДЯЩО
което в присъс- 

посол

Данило 
в югославското

тържествена манифеста- 
съвместно да ознамену- 
и чествуваме Деня на

ци, пионери, 
студенти от Лесковац и окол-

в нашатаСофия се
тържество, на 
твие на служещите в

представители на

Южноморавски

цяла Сърбия в ра-
ността му, от
регион и 
нните следобедни часове се 

площо-

нашиоб- но за нас,
народи и народности е 
особено значение, понеже се 
провежда под 
дишнината от нашато револ-

ството,

ГГГрГкГискд:Г'--
общини, работници 

роботите в

от
стекоха на улиците и 
дите, с цветя в ръЧ®тв 
дост в сърцата ,
Съюзната щафета на младост-

НОБ и соцмалмстмче- 
когато под

интерес но нашето единство 
и съвместния живот.

и гор-
знака но 40-года посрещат

Т, Петровлрадска
излълнители на

та.



Г ПО СВЕТА
йосип В'ЬРХОВЕЦ по далеНА ВЪНШНИТЕ РАБОТИТУРНЕ НА СЪЮЗНИЯ СЕКРЕТАР 

ЧНИЯ ИЗТОК

ВИСОКА ОЦЕНКА ЗА ЮГОСЛАВСКАТА 

ВЪНШНА ПОЛИТИКА

КАМЕКСЦЕС НА АЛБАНСКАТА АНТИЮГОСЛАВСКАНОВ
ПАНИЯ

ШИШ СРЕЩУ 

МЯШТО Ш СФРЮ 

В ТИРАНА
отношенияна приятелските

Япония и Югославияпродължавайки по Титовия пт,т даде знаЮгославия» между
и изразили решимост да се

за по- 
подобряване на

полагат нови усилиянал
Япония и от значиговори в 

телнато степен на разбирател-
На края на посещението си 

в Япония, съюзният секретар 
I на външните работи на Юго 
! славил Йосип Върховец бе 

и офици- ! приет от министър—предсода 
Япония Зенко Сузу- 

I ки. В твърде приятелска ат
мосфера Сузуки сърдечно при- 

от Юго-

натат7,шно 
междудържавните отноше-

което отделно се изяви
японския иия-

ство,
в разговорите сТова още по-и популит".Миналата събота, около 20 

югославското вече потвърждава
„съобщение", 
АТА. Именно, в

по-часа, на 
солство 
лени две
паднали на тераста на 
ството и набързо 
рали. За щастие 
жертви нямало, 
в този момент в посолството

' теля накоетов Тирана били хвър 
бомби. Бомбите 

посол 
експлоди

алното
но-предава

че не се ка-го се твърди,
ветствувал гостенина

Върховец предал на
бомби, но за „специ 

експлозивни пълнители"
сае за 
ални славил-

„не бил | японския премиер привети от 
на Съюзния из

човешки
и че този експлозив 
поставен отвън", но „ръчно, 
на мястото на събитието", ко 

според „съобщението на 
група специалисти" —

АТА

въпреки че ! председателя 
пьпнителен съвет 

1 Джуранович и 
ръководство и покана да по
сети Югославия.

Веселин
се намирали всички югослав
ски граждани в Албания на 
тържеството по повод Деня 
на младостта.

В унисон с международните 
кодекси, югославският поела 
ник в Тирана спешно уведо
мил албанската полиция, но 
тя дори час и половина след 
това пристигнала на мдетото. 
Същевременно на посланика 
на Албания 
бе връчен остър протест по 
повод атентата срещу юго
славското посолство в Тира
на и бе поискано от албан
ското правителство да пред
приеме енергични мерки за 
откриване и наказване на ви 
новниците, както и за пълна 
защита на представителства
та и официалните представи 
та ли на СФРЮ и да им обез 
печи условия за нормална 
работа.

югославското
ето

което 
трябва да Сузуки изпредава

упъти на заключение, че 
сплозивът бил поставен 
вътре, относно, че югославя- 
ните сами срещу себе 
хвърлили бомби.

от покана 
посети

ек- разил задоволство 
от- та и обещал, че ще

Югославия в изгоден момент.
Върховец, 

Япония
В разговора с 

Сузуки заявил, че 
високо цени политиката 

; Югославия, която и 
смъртта на президента

си

наТези апсурдни твърдения 
албанските „специалисти" обо 
сковават

след
Тивърху изявления 

на „лица от службата за 
рана на посолството и жите- 
пи от околността на посолство обвързването и с това дава 

з забележителен принос за ми 
ра и стабилността в

ценим и се

Белградв | то решително продължава по 
Титовия ПЪТ, по ПЪТЯ на

ох-
не-

то", които „твърдили, че 
момента на експлозията 
кого не видяли край посол
ството".

Съобщавайки, че помощни
кът—министър на външните 
работи ’на НСР Албания и 
след резултатите на „група 
та специалисти", както и пре 
ди това, отхвърлил като „не
основателен и неоправдате- 
лен" югославския протест, 
АТА окачествява нормалния 
иск на Югославия да се за- , 
щитят животите на нашите 
граждани, които вършат дип 
ломатическата мисия в Тира
на, като „продължение на ! 
лъжливи обвинени^ и * измие 
лици, които са дело на разли 
чни югославски инстанции".

света.ии- нал на посещение в Корей
ската НДР, а днес ще отпъту 
ва за Пекин, на 
приятелско посещение в НР 
Китай.

да.
„Това високо 
възхищаваме от това" — за
явил Сузуки.

В официалното японско-юго 
славско съобщение се под
чертава, че Сонода и Върхо
вец са изразили задоволство 
от непрекъснатото развитие

официално
Върховец изразил задовол 

ство от съдържателните раз

Доброслав Чулафич секретар на 

Председателството на ЦК на СЮК
Избирането на момента, в 

който били хвърлени бом
бите и „бързото" реагиране 
на албанските власти и по
лиция безспорно показва, че 
се касае за нов ексцес на ан 
тиюгославската кампания, ко 
ято НСР Албания върши 
срещу нашата страна и която 
тъй усърдно разпалва „Зери

Председателството на Цен- за организацията и начина 
на работа на Председател
ството на ЦК на СЮК.

Председателството 
признание и благодарност на

Душан
шното му изпълняване функ 
цията
телството на ЦК на СЮК през 
изтеклите дзе години.

Драгосавац за успе
тралния комитет на СЮК те
зи дни проведе заседание, на 
което секретар на Председа

според Правилника изрази

ФРЕНСКАТА ПОЛИТИЧЕСКА СЦЕНА СЛЕД ПРЕЗИДЕНТСКИТЕ ИЗБОРИ
В такава атмосфера в Па

риж пребивава канцеларът на 
Германсакта федерална ре 
публика Хелмут Шмидт, кой 
то на Мютеран предал по
ръка от американския пре
зидент Рейгън.

Пред ново премерване на силите
(ОТ 10 МАЙ, когато 

борите за президент на Ре
публика Франция победи 
водачът на френските социа 
листи Франсоа Мютеран, съ
битията на френската поли
тическа сцена привличат из-

на из вънредно 
на световната общественост. 
По много показатели избира 
нето на социалист за прези
дент на Франция е и 
да бъде историческо 
тие, в което френският

голямо внимание род изрази решимост за съ
ществени промени в устройс 
твото и вътрешния живот на 
страната. Дали това ще 
сбъдне остава да покаже вре 
мето пред нас.

скупщината и разписал нови 
избори, насрочени на 14 
21 юни. Това е за четвърти 
път през последните сто го
дини да бъде разпусната 
френската скупщина и да се 
разпишат преждевременни 
парламентарни избори. Кол 
ко повече наближава датата 
на изборите, толкова повече 
се повишава предизборното 
напрежение. Социалистите и 
цялата левица настояват да 
потвърдят победата си в пре
зидентските избори с победа 
и в парламентарните избори, 
което би било едно от основ 
ните условия за стабилно пра 
вителство и управляване. Уни

и

Тези дни новият френски 
президент направил допитвасе

може
съби- ния с лидерите на четирите 

най-големи 
Разбира се, 
терес побуди срещата Мюте 
ран — Марше. След едноча 
совия

френски партии, 
най-пол ям ин-на-

Миналата седмица, 
малки компликации,

след
Мюте

ран пое длъжността 
дент на

прези- 
Франция и започна

разговор генерални
ят секретар на Френската 
комунистическа партия заяда прави първите си полити 

чески крачки, които с внима
ние се очакваха. За

вил, че е потвърдил на пре
зидентапредсе „волята на Кому
нистическата партия да напра 
ви всичко, та да се потвърди 
поражението на Жискар на 
президентските избори. Мар
ше потвърдил готовността на

дател на новото правителство 
той наименовал Пйер Мо-
роа, социалист с голЯм авто- 

(Социалис- 
партия. Премиерът 

Мороа вече съставил 
правителство от 42 
ра, от които 39 
ти, 3 леви

ритет
тическата

в

новото 
МИНИСТЪ- 

са социалис

Ята за нова демокрация 
бившия президент

на френските комунисти „да по 
емат отговорност в - правител 
ството и на всички равнища 
за да бъдат успешно прове
дени промените, които очак
ват французите".

Жискар
Д"Естен и Шираков,ото Дви 

радикали и един жение на обединЯване 
бивш деголист. публиката

Както се и очакваше, пре 
зидентът Мютеран разпуснал

за ре- 
сключили предиз 

борен съюз „Уния за ново 
мнозинство".— Мороа
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Срещите, звено на
братството и единството кош БРОЗ шо-вшш и(От 1-ва стр.)

ния искаме 
разширяваме и обогатяваме, 
уверени че 
на полза, 
ществяването на положителни 
те резултати по пътя 
изграждане на 
ски

постоянно даръководството на ЮКП 
Тито беше

и др. 
извоювана и най- КДШДТД ЕПОХАсветлата победа, това е от взаим 

Като каза „че осъ- (6)която слу
жеше и служи за пример и 
вдъхновение на много прогре- 

движе- 
национално 

Вдъхновител

сивни и революционни 
ния за тяхното 
освобождение, 
на всички 
беди беше 
йто влезе

на
добросъсед- *

I
отношения, 

даване на 
да облекчи

изисква съз 
атмосфера, която 

та с търпеливи, ♦ 
усилия, върху кон

структивни и принципни ос- 
нови, да се преодоляват съ
ществуващите и открити 
проси.

• Пръв председател на Народната скупщина на ФНРЮ. ф Хрушчов и Бул- 
ганин в Белград и подобрение на отношенията сЪс Съветския съюз 
европейските страни, ф „Пътешествие на мира". Инициативи 
вързаните.

революционни по- 
другарят Тито, ко- 

в световната
и източно- 

за акция на необ-
взаимни

исто
рия, с когото са свързани ог
ромните резултати във всич 
ки области въ-на живота на вся
ка крачка днес и в бъдещето.

По-нататък
От 2 до 9 ноември 1952 

Шестия конгрес на ЮКП Тито 
клад „Борбата

На 18 и 19 юли, на о-в Бриони заед
но с Насър и Неру водят разговори във 
връзка с акцията на необвързаните стра
ни. В Любляна и на Блед на 9 септем
ври води разговори с гръцкия крал Пав
ле II, а на Бриони на 6 ноември приема 
държавния секретар на външните работи 
на САЩ Дълес. От 11 до 24 декември

де-
година е на 

приятелско посещение в Египет. В съща
та година, от 7 до 12 май е в официал
но посещение на Франция.

година, на
Ще направим всичко въз

можно тези 
и проблеми, които съвсем ра 
збираемо, действуват огра
ничаващо и влияят върху обе 
ма на съвкупното сътрудни
чество, да се разрешават вър 
ху принципни начала, увере
ни, че това е от взаимна пол 
за."
НУЖНО Е ДА ПРОИЗВЕЖДА 
МЕ ПОВЕЧЕ И ПО-КАЧЕСТВЕ 
НО

Смайо Люци изнася до- 
на югославските комунис- 

демокрация". По

открити въпросиизтъкна, че 
дина пионерите и

преди една го
ти за социалистическамладежта 

... от нашата страна се простиха 
от другаря Тито „Без Теб с 
нас, а с Теб у нас",

негово предложение ЮКП 
в Съюз на югославските 
конгресът избра Тито за 
ретар на СЮК.

се преименува 
комунисти, а 

генерален сек-и изтек
лата година показа, че Югос-

е в посещение на Етиопия, а от 27 
кември до 6 янУаРи 1956

лавия продължава неотклонно 
по Титовия път и 
нитна

На 15 януари 1953 година Народната 
Йосип Броз 

пръв председател. Той предсе- 
зседание на

остава гра 
общност на равнопра скупщина на ФНРЮ избра 

Тито за
вни народи и народности, то 
ва трябва да знаят и ония, 
които

дателствува и на първото 
Съюзния изпълнителен съвет. От 22 
25 февруари на 1У-тия конгрес на На
родния Фронт на Югославия

ДОс недоверие гледат в 
Югославия 

— подчерта той — върви не 
поколебимо напред по Тито-

Спирайки се върху грубото 
и агресивно нападение 
албанските националисти 
иредентисти върху 

на придобивки от революцията,
С. Люцо изтъкна, че те на
мират щедра подкрепа от 
страна на правителството на 
Албания и сталинския режим 
на Енвер Ходжа. Акцията, ко 
ято се води за диференциа
ция срещу албанския и всич 
ки други национализми, а за $ 
укрепване на братството и X 
единството е посрещната от X 
най-широка подкрепа на гра ♦ 

НАКАРАТ жданите и трудещите се в ця 5 
лата ни страна. Всичко оно- X 
ва, което имаме днес, скъпо 
платихме през НОБ и животи
те на нашите най-добри сино
ве. И оттук именно произти ♦ 
ча отговорът че никому не ;; 
ще позволим да доведе под ;; 
въпрос нашата независимост !! 
и единството на нашата са- • 
моуправителн а общност.

От 1 до 23 юни 1956бъдеще. година връщанашето ма посещението на ръководителите на СССР. 
По време на това посещение с Хрушчов 
подписват Московска

тази орга
низация се преименува в Социалистичес-

нашите съюз на трудещите се, а за пръв 
председател бива избран Й. Б. Тито.
ки декларация за от

ношенията между двете партии. От 23 
до 26 юни посещава съседна Румъния. - 
Генералния секретар на ООН Даг Хамар- 
шелд приема на 11 юли-

виЯ и нашия път, пътя 
братството и единството, съв 
местния живот и равнопра- От 16 до 21 мрат е в приятелско по

сещение на Великобритания, 
успешни разговори с министър-председа
теля на Великобритания Уинстън Чърчил.

вието на всички наши народи 
и народности, 
лната

като води
самоуправите 

и делегатската систе-*
ма, по пътя на равноправни 
международни отношения ме
жду всички народи и необвър 
зана политика.

ПЪРВИ КОНГРЕС НА САМОУПРАВИТЕ- 
ЛИТЕНа извънредния пленум на ЦК 

СЮК, състоял се на 16 и 17 януари 1954 
година изнася оценка във връзка 
статиите на Милован Джилас, като остро 
осъжда тяхното ревизионистко съдържа
ние.

на

От 13 до 18 юли гост на Тито е 
петският президент Насър, а на Бриони 

се придружава и председателят Неру. 
Първият секретар на Унгарската комунис
тическа партия Ерне Гере посещава Ти
то на 15 октомври 1956 година.

С трогателна реч на 18 март 1957 го
дина в Белград се прощава от дълго- 
дишния си сътрудник Моша Пияде.

със еги-
ЛЪЖАТ СЕ ОНИЯ, КОИТО МИ 
СЛЯТ, ЧЕ ЧРЕЗ ШАНТАЖИ И 
ЗАПЛАХИ ЩЕ НИ 
ДА СЕ ПРИКЛЮЧИМ КЪМ 

НЯКОЯ ДРУГА ПОЛИТИКА От 12 до 18 април Йосип Броз Тито 
е в посещение на Турция обяснявайки 
отбранителния характер на сътрудничес

твото между Турция, Гърция и Югосла

вия, а от 2 до 6 юни посещава Гърция 
като гост на крал Павле II. На остров 
Бриони на 25 юни съЩата година се сре

ща с етиопския цар Хайле Селасие. От 
19 до 21 ноември край Копер говори за 
отношенията на Югославия със съседна — 
Италия.

Спирайки се върху акту- 
външно-лолитическиалните

събития, другарят Люцо из
тъкна, че днешното време ха-

От 25 до 27 юни взима дейно учас
тие в работата на Първия конгрес на ра
ботническите съвети. На конгреса произ
нася реч във връзка с по-нататъшните за
дачи и развитието на 
у нас.

рактеризират повишение на 
кризисните огнища в целия 
свят, изострянето на отноше 
ние на кризисните огнища в 
целия свят, изострянето на 
отношенияа между свърхси- 
лите и лагерите, криза на де

Говорейки за осъществява 
нето на икономическата ста 
билизация у нас. С. Люцо из
тъкна, че е нужно да произ 
веждаме още повече, при 
поетоянно повишение на про 
изводителността на труда, 
икономия на средства и мате 

при по-пълно изпол-

самоуправлението

През юни 1958 година Йосип Броз Ти
то отново бива избран за президент на 
Републиката. На проведения в Любляна 
конгрес от 22 до 26 април говори за „Зада
чите на СЮК във връзка с международно
то положение и вътрешното развитие на 
социалистическото изграждане в Югосла- 
вия".

танта, както и все по-честото 
свобо- 
и без

От 16 декември до 7 януари 1955 го

дина е в официално посещение на Ин

дия, където се среща с Неру.

върху
дата и независимостта 
огледнен натиск и намеса във 
вътрешни работи на отделни 
страни. Всичко това предизви 
ква разбираема загриженост. 
При решаването на тези про
блеми нашата страна не

посегателство

риали,
зване на производствените мо 
щности. А по-ускореното раз 
витие на изостаналите общи

ХРУШЧОВ И БУЛГАНИН В БЕЛГРАД

е не Конгресът приема и нова Програма на 
СЮК. В същата година, на 23 ноември 
пуска в движение участъка от 
стралата Любляна — Загреб.

в нани е постоянна грижа 
шата република и на страна- 

тЯ се бори та Изобщо. В тази насока е 
много. И сега, в 

програма на СР

В кроя но май и началото на юни 
1955 година Югославия посещават Хруш

чов и Булганин. Тогава Хрушчов във връ

зка със станалото с отношенията между 
СССР и Югославия през 1948 година зая

вява и следното: „Искрсно съжаляваме, по

ради всичко станало и решително отхвър

ляме всичко, моето се е натрупало 1_ 
този период..." Йосип Броз Тито и Ни- 
кита Хрушчов на 2 юни подписват съв

местната Белградска декларация, която 
стана основа за нормализиране на отно

шенията със Съветския съюз и източно-

утрална и пасива, а напротив 
— каза той 
за изграждане на по-добър и 
по-правдив свят върху демок 
ратични и равноправни 
чала между народите и дър- 

е единствено

автомаги-
направено 
развойната 
Сърбия за следващите пет го 

на този въпрос е лос-
От 1 декември до 7 март 1959 година-

направи посещение на няколко държави 
в Азия и Африка: Индонезия, Бирма, Ин
дия, Цейлон, Етиопия, Судан, ОАР, Си- 

в рия и Гърция. Това негово пътуване е 
пътешествие на мира.

Дини,
ветено голямо внимание, ка 

обезпечаването на 
така

жавите, което 
възможния път за преодоля 
ване на кризисите, пред кои

кто при
допълнителни средства, 
и с мероприятията за съз да 

по-благоприятни усло
нареченото светът е изправен.

ване на— Лъжат се всички ония— 
каза той — които мислят, че 
чрез шантажи, заплахи ще ии 
принудят да се приключим

към някоя друга 
Политиката иа 
беше и си остава иаше трай 
ио определение, като нераз
делна част иа машата съвкуп
на самоулравителиа 
етическа действителност, 
гъквайки, че демократичното 
и равноправно сътрудничест
во между страните, както и 
тяхиата сигурност, започват 
иа границите със съседите, 
то добросъседските

От 12 септември до 12 октомври Ти
то участвува в работата на Генералното 
събрание на ООН в Ню Йорк. Там ре
шително настоява да се предприеме ак
ция за спиране на по-нататъшното изо
стряне на международното положение. 
Заедно с Насър, Неру, Сукарно и Нкру- 
мах изнасят искане най-отговорните дър
жавници в САЩ и СССР да възобновят 
връзките, прекратени след неуспешната 
среща на най-високо равнище в Париж.

Подготви: Матея Андонов 
— Следва —

за влагания в неразвити 
на по-

вия
те общини от страна

области чрез сдруразвитите 
жаване на труд и средства 

стопански области.
вполитика.

различни
На „Майските срещи"

присъствува

иеобвързваие европейските страни, разклатени, с резо

люцията на Информбюро през . 1948 го- 
кампанията на Сталин срещу Ти-

в
Димитровград 

Света Тадич, председател на 
междунационал-

РК на ССТИ

дина и 
то и Югославия-Комитета засоциали

Из- ии отношения при 
Данило Пурич, посланик на 
СФРЮ в НР България, пред

междуобщински-

От 7 до 13 юни Югославия посещава 
у Ну, председателят на Бирма, като се 
среща с Тито.ставители на 

те органи 
общини и др-

от Ниш, съседните

Б. Костадинов
отиоше-
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босилеграаскаЕобщинлПЛСЕБОСИЛЕГРАД

Успешно
оътрудничество

ТИТО КАЗА... Броят на жителито 

значително намаленБих искал да «ажа, че съм силно огорчен, че 
днес в някои наши културни и научни учреждения, 
на университетите, дори и всред младото поколе
ние, се намират такива, които подценяват и забравят

Наистина, някои 
— но те не

Граничното сътрУД“*400™0 
общиБосилеградскамежду

но _ СФРЮ и Общинския на 
Юос-

10 години в Босилеградска 
3139 жители. Само в 
Радичевци има увели- 

общината броят на

През последните 
община има — по-малко 
Райчиловци, Босилеград и

в останалите села на 
значително намален.

придобивките от нашата революция* 
от тях не са били в тази голяма борба 
би трбвало да забравят и да не виждат онова, което 

революция даде. И не само това, ме ни даде 
братоубийствената борба и

отбор от град 
— НРБ, уточнено спо-

роден 
тендил
ред Програмата за с'ьтрудни 

1980 година ус чение, а 
жителите е

нашата
възможност да прекратим 
омраза между нашите народи, но трябва да се види

Югос-

чество, през 
пешно и цялостно е роализи-

Горна Лисина, а най-мал 
Гложие.

Боян 
на Из- 

Общин-

рано.
Това е оценка на

та и 
ка в село

осведомиизостанала Както ни 
Миланов, председател

какво е създадено от оная, комиси-
новилавия- Където и да погледнеш, създадени са 

улици, нови културни учреждения, училища, изграде
ни са нови градове, огромен брой фабрики и

напълно преобразена

в община- 
1161 жи-

от двата гранични града:
СФРЮ и Кюс

Най-голямо село
Райчиловци с

предишното преброя 
675 житела.

ите
Босилеград 
гендил — 
проводеното 
данио в Босилеград.

лъ^нителния съвет на
скпущина, преброяване- 

семейства
та ет.н. ската

то на населението,
НРБ, на неотдавна 

съвместно засе
гел, а в

С една дума, нашата страна е 
и може да стане рамо до рамо с цивилизованите и 

Европа. А Югославия беше нан-
та и жилищата в СФР Юго- 

Босилоградска общи 
завършено твърде успе-

е ималоване
Ней-малко село според ново- 

реброяване е Буцалево с 
68 и

славия, в 
на е

културните страни в 
изостанала в Европа.

(Из речта на тържеството по случай 30-годиш- 
Първа пролетарска бригада в Рудо, 

22 декември 1971 година)

точо-Както и досога и в
1981 година сътРУДни

то п
64 житела, Жераеино сние на шно.

Спорсд| първите резултати, 
от тазгодишното преброяване 

има

между двет© съсед Голеш С7,с 71 жител.чеството
гранични общини, ще се 

провежда а следните области 
и форми: заседания на коми 
сиите за гранично сътрудн* 
често, сътрудничество на об
ществено-политическите
ганизации, приемане на деле- 

повод националните

говорят 
на население-

нината на Посочените даннини
че миграцията 
то се отразява и върху 
маляването на животновъдния 
фонд в общината. Това 
ри, че в настоящия 
трябва да се обърне голямо 

подобряване

на животновъд- 
фонд, особено в индивиду- 

за което

общинаБосилеградска 
14 167 жители а в сравнение 

1971 то

на-
РАБОТНИЧЕСКОТО САМОУПРАВЛЕНИЕ — 

МОГЪЩА СИЛА
с преброяването от 
дина са по-малко с 3139 ду
ши.

гоео-
периодор-

Работническото и обществено самоуправление 
онази сила, която все повече укрепва 2030 жи-Самият град има 

тели, а о 1971 година е имал 
1662 житела. На територията 

община има

представлява
и по-нататък развива братството и единството на юго
славските народи, което е осъществено в Народоосво 
бодителната борба и в социалистическата революция-

общност мощна

внимание върху 
и увеличение 
ния

гации по
29 ноемврипразници

Деня на републиката и
— Българския нацио-

9 сеп
на Босилеградска 
4699 жилища и в сравнение от 

1971 годи-

иматември
налей

алния сектор, 
добри възможности. Проекът 
„Морава II" 
шанс, който трябва да се из
ползува най-целесъ°бразно.-

Това прави нашата социалистическа празник и гранични съ- 
Сътрудничеството преброяването от 

на увеличили 
лища, а броят иа 
та е увеличен 
сега

и монолитна.
(25 юни, 1960 година, Белград) 
ВЪЗНАГРАЖДАВАНЕТО Е ГОЛЯМ СТИМУЛ

вбори.
областта на спорта, ще се ре

ГОЛЯМсега е566 жи- 
семейства- 

с 204, така че

са се с

ализира чрез различни спорт 
между спорт М. Я.ни състезания

дружества „Младост" от 
Босилеград — СФРЮ и „Вел
бъжд" от Кюстендил — НРБ,

има 4315.
На временна работа в чу

жбина от Босилеградска общи 
124 души, от които 57

Необходимо е у хората да се засили съзнание- 
то, че тоЯ, който по-добре работи, и който повече 
е възнаграден, в крайна сметка допринася 
поотделно и за целия колектив. Това ще бъде сти
мул за засилване на инициативите и грижите в този 
смисъл, всеки отделно колкото повече да допринася 
за трудовия колектив. В този процес ролята на проф
съюзите е особено голяма.

(Из разговора с представители на в. „Рад", 
Белград 27 април 1960 година)

ните

ДИМИТРОВГРАД
за всеки

на има 
със семействата си.

Според резултатите от пре
брояването селата 
ци, Босилеград 
имат увеличение

областта на културата чрез 
размяна на танцови и народ 
ни състави, 
основното и средно-насочено 
образование и възпитание и 
сътрудничество в 
стопанството, търговията,

в

Рше градътобластта нав
Райчилов-

и Радичевци 
на жителите, 

останали села

НАЙ-ВСЕОБХВАТНОТО след
областта на преброяване в Димивоенно

тровградска община приключиа във всички 
се чувствува миграцията, осо
бено в селата: Горна Любе-

ло
ва и туризъма. успешно.

Така на пример, според 
неофициалните данни на те
риторията на Димитровград
ска община живеят 15 123 
жители, от които в Димит
ровград 7044, а останалите 
8079 жители живеят в 41 
село. Най-голЯмо село,
— крайградско селище, е се 
ло Желюша, което наброява 
1385 жители, а най-голямо 
село з общината, което значи 
телно е отдалечено от центъ 
ра на комуната е село Трън- 
ски Одоровци, което набро
ява 446 жители. Интересно е 
да се посочи, че в община 
Димитровград живеят 5 ду
ши, които са над 100 години.

М. Я.

СУРДУЛИШКА ОБЩИНА

В Сурдулица - над 3200 нови жители
или

та Божица, Топли дол и 
лата в клисурския район ми
грацията значително е нара- 
стнала. В Божица, например, 

години са жи- 
1750 души, сега — 

949, от 416 домакинства сега 
има 284. Подобно е състоя
нието и в Топли дол. Преди 
десет години в селото е има
ло 631 жител, живеещи в 134 
домакинства, а сега 377 жите
ли и 110 домакинства. В села
та в клисурския район пона

стоящем живеят 2097 жители 
в 719 домакинства. През 10-те 
последни години броЯт н& 
жителите е намалял с над 
1570 души, а броят на дома
кинствата с 246.

се
ят на жилищата в цялата об 

^цина се е увеличил с 
жилища.

брОдТ 
жилищата, 
той е имал 
ство — сега 2831, а 
нение от преди 1858 жилища, 
сега тук са изградени 
1000 нови.

на домакинствата и 
Преди 10 години 

1951 домакий-

Първите резултати от пре
брояването на населението и 
жилищата.в Сурдулишка общи
на показват, че в общината 
живеят 27 065 жители в 7492

450

срав-в
преди десет 
веели

От целокупното число на на 
домакинства и 7292 жилища. селението, 37 на сто
За разлика от преброяването, в Сурдулица. За разлика от
преди 10 години в общината преброяването през 1971 го- 
е имало 29 494 житела и 7517 дина, когато тЯ имаше 
домакинства, където се чув- жители, сега тук живеят 10 030 
ствува намаление, докато бро- души. В града е увеличен и

ощеживее

6817 Според данните, единстве
но в града се чувствува при
лив на населението. В села-

Радващ е и факта, че бро
ят на добитъка по отношение 
на преброянето от 1971 годи
на „се. е увеличил. Така напри 
мер сега . в Димитровградска 
община
6 562 .говеда, 3 430 свине, 
коне 199,

БАРЙЕ

Строи се път има 20 947 овце,

и т.н.
Т. Петров

В Димитровградска община щата сметка да внесе по 1000
съобщителните вързки, .а; осо-_ динара. Ако потрябва — ка- ДИМИТРОВГРАД
бено пътищата сасна-.яезаай- зват барчани — ще внесат
дно равнище, такаЪ чд5прези-г, още толкова колкото са • не-
зимата често пъти биват от- обходими само да построят
къснати от центъра ! нгГ общи- ' пътя» 
ната. Такъв е случаят ' и . еъС В.успеха на акцията на бар- По .повод 20 юни Деня гражданите от Димитровград- 
село Барйе. Заради това 'те чани никой не се. съмява.. на гражданската защита, тези ска община постигнаха в
решиха да сложат, край Л на'- Обаче, нужна им е помощ, а дни^ в Димитровград бе про-
мъките — ще стрят път. В то-с тя сигурно няма да ИЗостайе ведено четвъртото поред,
ва начинание ще им : Ъомог- особено от страна на СОИ еа съревнование^ в което взе/а ни съревнования по граждан-
нат и онези барЧанй, Ко‘йтр\; местни и некатегорирани ,пъ,- -участие! най-добрите отбори-в ска защита, включена и акци-
живеят във вътрешността сна ' тищй. Сумите предназначени общината — по отделни сп§_- ята „Нищо не бива да ни из-
страната. Неотдавна се <ъбра • за изграждането на пътя до циалности: Първа медицинска ненада". Именно, в тази на-
ха в Белеш и се. ГДЪгЪворйХасело Барйе внасяйте на ТЕ- помощ, противпожарна" защй- сока в течение на годината

кой Ка4й:Н^ :з]агтКай'у-• . КУЩА СМЕТКА: та,-обща самозащита и радио бяха организирани и допълни
62 802-—842 — 037-—8290 Ди- логическа — биологическа телни обучения за поотделни

’ химическа защита. Всъщност 
това бе сумиране на резулта
тите, които трудовите хора и

лизации, най-различни упраж
нения-

РегионалнотоОтлични резултати съревнование 
ще се проведе на: :ЗГ* ма‘й в 
Ниш, а община Димитров
град ще представляват: <5СТ
„Сточар" — ‘по първа-медй^ ' 

отборът
„Услуга" по обща защита, а 
отборът от конфекция Сво
бода" ще се съревновава по ра 

ска —

"начение на годината.
В тазгодишните заключитеЛ-

цинска помощ,

диологичеока — химиче 
биологическа защита, а с тЯх 
ще вземе участие и Втората 
общинска специализирана ча
ст по противпожарна защи-

как и по 
ваната акция да доведат, - до 
край- Договориха * севсеки - м>итровград. 
трудоспособен човек ^'-дзде' ' 

трудодни -ГйГ иа .теКу-

части по гражданска защита. 
Също така бяха прожектира
ни филми, организирани моби

та.

Т., П. Т. Петровпо пет -
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ОБЩЕСТВЕНА ХРОНИКА
ОТ ОБЩИНСКИЯ

ЛИПСА НА ДЕЕСПОСОБНОСТ, 
ИПИ НЕЩО друго...

случаят в Горската 
последици неизбежно 

покупните самоуправителни
дължават проблемите __
вителните

СЪБОР В ДИМИТРОВГРАД

В съзвучие с изискванията
в средата ,на този месец

се проведе общ събор 
Димитровградска община. Ос 
вон делегатите на

Председателството на ССТН, 
Председателството на СУБНОР, 
Председателството на ОСМ, де 
легати

бор бе обсъден Обществени 
яг план на общината за пери 
ода 1981—1985 
Ят бе
след събора на заседанията 
на трите съвета на ОС.

На общия събор на Димит 
ровградска община встъпител 
но изложение изнесе 
Борисов .председател на Об
щинската скупщина в Димит 
ровград. В изложението

напо определен 
сдружения труд въп- 

секция в Босилеград, 
се отразяват 

1 отношения. Именно, 
често

година. СъЩи-роси, какъвто е 
нежеланите

Общинска- от организациите на 
сдружения труд и обществе
ните дейности.

В работата на общия

приет непосредственота скупщина в работата 
-ъбора взеха

навърху це- 
докато про- участие и члено 

ОСС,вете на ОК на СКС,пряко засягащи самоупра- 
първичната органи- 

-литическа сила 
изправи пред тях, 

отговорността си. В 
самоуправителните

интереси на съ-тРУДещите Се 
водеща идейно-позация на СК, като г

най-призваните 
ловин година бяга от 
мите не

БорисПРИКЛЮЧИ С РАБОТА ПОЛИТИЧЕСКАТА 
ЩИНСКИЯ КОМИТЕТ

на от и ед- 
тя над по- 

случая пробле- 
отношения, но не- 

отношения.

Да се ШКОЛА ПРИ ОБ-
БОСИЛЕГРАДВ

че спъват 
пораждат и

на миналата ИДЕЙИО-ПОЯИТИЧ ЕбНОТО ИЗДИГАНЕ 

В ПРЕДЕН ПЛАН
Бо-избежно

лоши взаимни рисов измежду другото изтъ 
кна, че стопанското и обще 
ственото

В края
година г 

трудещите Се Иван Иван 
синдикална

председателят на Съб- 
ов и председателят на 

организация Братислав Котев си 
Длъжностите. От тогава този самоупра- 

ват - обществено-политическа организация 
председателите. Безп^тГ е^6013” "“V с

трябваше така. Макар че Съветът тГ“Я 8Ъ"Р°С ЯаЛИ 
е работил но '-ъветът на трудовата общност

предвид задълженията, компетенци- 
Му ДУШИ). налага се въпросът: как са 

самоуправителните

ранието на 
първичната 
подават оставка на

развитие на Димит
ровградска община през из
теклия период се е осъщес
твявало под крак с утвърдена 
та програма, обаче има и из 
вестни слабости. В

вителен орган и тази 
бездейству

продълже 
ние Борисов посочи и безс
порните факти, които потвър
ждават казаното. Така напри 
мер той посочи, че през из
теклия период (1976—1980)
общият доход, доходът и ли 
чният доход е отбелязал зна 
чителен ръст. Заетостта 
що така, дори е надминала
републиканското равнище. 

За съжаление, каза Борисов, 
някои трудови организации 
са изказали и загуби.

Изхождайки от утвърдени
те документи на XI конгрес 
на СЮК и VIII конгрес на 
СКС, Общественият план за 
предстоящия период е нап
равен според изискванията на 
цялото общество.

В този период за потребите 
на стопанството ще бъдат из 
разходвани средства от около 
един милиард и 229 милиона 
динара. От тези средства за 
потребите на промишленост
та — 548 милиона, за селско.

162 милио
на, за строителството—180 
лиона, търговията — 110 мили 
она, а 236 милиона динара в 
останалите области.

Средствата ще бъдат обез
печени от следните източници: 
собствени и сдружени сред
ства — 25%, от банката — 
35% и 40% от Републикан-

ите и числеността

се осъществили и как се осъществяват 
интереси на 190-те работника?

Не се касае, че стопанисването 
добро, но безспорн 
минава покрай осъществяването 
тереси, покрай въпроса 
те се и прочие.

Според думите

в организацията не е 
може тихо—мълком да сео е, че не

на самоуправителните
равнище на трудещи

, съ-ин-
за жизненото

на Димитър Петров, 
организация на СК която има 31

секретар на първичната 
ла само един път върху 
Це е, че на

член, е разисква- 
настаналите проблеми. Но 

е и останало.
на ли-

това се Макар че и двамата
председатели са 
обаче СК, партийнатачленове на организация

им ине търси по-задълбочен 
не прави усилия за 
сти. И

анализ за постъпките
премахване на съществуващите слабо- 

не само това. В организацията съществуват 
на СК, които са обвинени за углавно дело или 
треоа със служебен

членове Курсантите Школатав
за злоупо-

пост. Макар че тези две сериозни 
наказвани от съдбени

миналата седмица, 
след петмесечна работа 35-те 
курсанти

образованиетона-
институции, първичната 

| почти нищо срещу 
на труде-

рата, науката, 
и международните отношения 
и политическата обстановка в 
света. По време

рушения са 
партийна 
тези

организация не предприема 
членове. Всичко

от втория випуск, 
завършиха Политическата шко 
ла при Общинския комитет 
на СКС в Босилеград. Курсан

това отрицателно влияе на предава
нията, курсантите имаха въз-Щите се и следователно сам по себе 

роса: как
си се явява и въп- 

като водеща 
не пре-

може тя успешно да действува 
в организацията на 

махва слабостите

можност, след всяка тематич
на област да разискват вър
ху материала. В края на ра
ботата на Школата всеки кур 
сант е изготвил по една се
минарна работа с която са 
потвърдили теретичние си зна 
ния, получени в Школата. Ле
ктори на Политическата шко
ла в Босилеград бяха обще
ствено-политически дейци от 
общината и региона.

Завършилите Политическата 
школа курсанти ще подпома
гат работата в първичните ор
ганизации където членуват, 
защото в Босилеградска об
щина, в редовете на Съюза 
на комунистите все още се 
чувствува недостиг от идейно- 
политически издигнати кому
нисти особено в организаци
ите в местните общности.

Общата оценка е че Поли
тическата школа е изпълнила 
очакванията и че и занапред 
трябва да продълЖи с рабо
та като обхване по-голям 
брой млади комунисти: сел
скостопански производители и 
млади работници от материа
лното производство.

— Безспорно е, че Полити
ческата школа е изпълнила 
очакванията. С придобитите 
знания, курсантите ще дадат 
принос за по-съдържател
на работа в първичните орга-

сила сдружения труд, когато тите, съгласно с 
на. Политическите

програмата 
школи

върдена от страна на ЦК на 
СКС и Общинския комитет на 
СКС в Босилеград изслушаха 
сказки от шест тематични об
ласти: Основите на марксиз
ма,

в собствените си редове?
Едва, преди известно време, първичната партийна ор 

е взела решение и формирала другарски съвзу

ут- то стопанство

ганизация
за по-обстоино обсъждане и премахване на проблемите. 
За разрешаването им сигурно е нужна конкретна и пълна 
откровеност и ангажираност на всички сили в организацията 
на сдружения труд. Сигурно е едно: същите не могат да 
се разрешават по линията на най-малко съпротивление и 
че са необходими нови методи в работата на самоуправи
телните оргни и обществено-полититическите организации, 
преди всичко в СК.___________ В. Божилов

Обществено-икономичес
ките отношения в системата 
на самоуправлението, Полити

ческата система на самоупра- 
вителния социализъм, култу- ския фонд за подтик развити 

ето на недостатъчно разви
тите краища. Димитровград
ското стопанство ще обезпе
чи 15—20°/о от средствата.

В обществените дейности 
за потребите на образование 
то — 60 милиона, културата' 
— 4 милиона, здравната за- 

17 милиона, социал- 
18 милиона, 
— 17 милио

Съвместен конкурс на „Другарче“ 
„Дечйе новине“ и „йо пайташ”

Буха", Плевля и ,,10-ти окто
мври", Долно Бабинье. Изтък 
ваме, че над 20 училища 
страната 
редколегии 
ки разновидни творби.

Съвместното жури, също го 
ка, констатира, че е неспра
ведливо да се наградят само 
десет творби, 
ството на всичките е почти на 

Въз основа на

Съвместният 
курс иа редколегиите на дет
ските вестници: „Другарче" от 
Ниш, сестник за децата 
българската народност в Юго
славия, „Йо Пайташ" 
ви Сад

награден кон- триевич, седми клас, оси. 
у-ще „Йован Полович", Крапу 
евац; Новица Станков, пети 
клас, оси. у-ще „Георги Дими
тров", Босилеград; Бобан По- 
унович, осми клас, осн. у-ще 
„Радойе Доманович", Вроня; 
Милада Станич, осми клас, 

-ще „Славиша Вайнер — 
Чича", Соколац; Елвира Сила 

пети клас, оси. у-ще 
Бечей; Зо- 
клас, осн.

от щита 
ната защита

от изпратиха до трите 
колективни прат- детската защита 

на. Общо капиталовложения
та в обществените дейности 
надминават 123 милиона ди-

от Но-
в-к за децата от 

Юго-учгорската народност в
„Дечйе новине" от осн. Уславия и 

Горни Милановац, детски лест 
иик с югославско значение

нара.
ПОВЕЧЕ ВНИМАНИЕ НА СЕЛ 
СКОТО И ДРЕБНОТО СТОПАН 
СТВО

защото каче-

джи,
„Шаму Михал", 
раи Колев, осми

„Братство", Звонци; Го- 
клас,

едно равнище, 
това, журито реши с книги на 
Издателство „Дечйе новине" 
от Горни Милановац до се на 
градят още 35 ученика от 
различи икраища на страната.

Десетте най-добри учениче 
ски творби и трите литерату
рни секции ще бъдат награ
дени с книги чиято стойност 

600 динара. Творбите

приключи. На десетте разписа 
редакции 

три хиляди

стихотворения и

В разискванията на общия 
събор се посочи и на недо
статъчното 
ското стопанство.

пи теми в трите
у-ще
рица Марковска, осми 
осн. у-ще „Мирче Ацев", Ско 
пие; Анамария Петер, шести 

осн. у-Ще „Шаму Ми-

пристигиаха над 
С7,чинениЯ, 
рисунки. В творбите се вижда 

в начина на об- 
богат- 

на мислите.
кон-

внимание на сел- 
Поради то 

ва в предстоящия период на 
същото ще трябва да се обър 
не по-голямо внимание. Сдру 
жаването на селскостопански
те производители и средства
та, предназначени за зеления 
план не е вървяло както трЯб 
ва. Въпреки че в селското сто

разновидност 
работва>не на темите и клас,

хал", Бечей; Вйекослав Михо- 
пети клас, осн. у-ще

ство в израза 
Причините са 
курсът ,за разлика от преди
шните години, 
проведе без 
всред нас, но с

низации където те членуват. 
Дисциплината на курсантите 
по време на Школата бе доб
ра. Лекторите за всеки час и 
всяка област сериозно се го
твеха. И занапред Школата 
ще бъде от голяма полза за 
идейно-политическото издига
не на членовете на Съюза на

вилович,
„Иво Гуина", Трогир и Горда- 

клас,
„Змай — Йован

Ясни —

е към
пристигнали в трите редколе
гии свидетелствуват, за голя-

иа Филипович, 
осн. У-ще 
Йованович", Белград.

осмитази година се 
Титодругаря 

него вечно
мата любов и уважение на 
младото поколение към дру

гаря
но дело, 
да, сомоуправителния социа
лизъм и необв'ьрзаната поли
тика но нашата страна.

М. Величков

панство са вложени 70 милиоу нас.
След внимателен 

съвместно жури, 
от трите редколегии ,избра за 

най-добри твор

За особено ангажиране оподбор, на динара не всичко е реа
лизирано и не са 'постигнати 
очакваните резултати.

Както и досега Димитров- 
по-нататък 

развита 
Т. П.

Тито и неговото жизне- 
към свободата, тру-

обработване но темите и го- 
брой изпратени творби, 

награди получиха

съставено
лЯм
специални 
литературните секции при ос- 

училища: „Мошо Пи-

комунистите, а особено на 
младите — изтъкна, Владимир 
Стоичков, председател на Съ
вета на школата.

награда десет 
би: шест съчинения, Две сТИ- 
хотворения и две рисунки. На 

Весна Дими-

градска община и 
остава недостатъчно 
община.

новните 
ЯДв ", М. Я.Димитровград, „Божко

гради получиха:
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явлениеЯДткп » ппонаболсшо ‘С
ПО ВЪПРОСИТЕ НА (НЕ)ЗАЕТОСТТА В ДИМИ
ТРОВГРАДСКА ОБЩИНА

БАБУШНИЦА

НОВ ЖИВОТ НА МИНА „ЕРМА"Безработни ли са 

търсещите работа? ■ ДЕЛЕГАТИТЕ НЛ ВСИЧКИ СЪВЕТИ НА 
ОС В БАБУШНИЦА ЕДИНОДУШНИ ЗА НЕОБ
ХОДИМОСТТА ОТ ОТКРИВАНЕ НА МИНА 
„ЕРМА” МИНАТА ГОДИШНО ЩЕ ДАВА 200

----- ХИЛЯДИ ТОНА ВЪГЛИЩА ■ РЕЗЕРВИТЕ СЕ
Щ ПРЕЦЕНЯВАТ НА НАД 20 МИЛИОНА ТОНА КА- 

МЕННИ ВЪГЛИЩА ■ В МИНАТА ЩЕ РАБО
ТЯТ НАД 850 РАБОТНИЦИ

ф Несъответствие между потребностите на 
сдружения труд и структурата на „безработните"

Проблемът за (не)заетост в 
същността си е социален про 
блем. Защото като се каже, 
че 960 лица в Димитровград
ска община търсят работа, мо 
же да се получи впечатление, 
че бродт на „безработните" 
сравнително е голям. А всъ
щност дали действителното 
положение е такова?

Намиращите се лица на еви* 
денция като „безработни" при 
самоуправителната общност на 
интересите по заетостта са 
960 души, 700 от които са 
жени.

Според

своя страна ще даде възмо
жност и тук да се 
на работа млади промишлени 
селскостопански

настанят

производите ПОЛЗАТА ОТ МИНАТАна стойност и останали добри 
особености по отношение 
гато, пепелта, сярата, па 
же веднага самостоятелно да 
се употребяват в промишле
ните процеси или със 
ване на кокс. Тази каменни 
въглища могат да заместят 
част от вносните каменни въ
глища. Д-р Борислав Мокси- 
мович, съветник в „Геозавод" 
в предложението си изтъква: 
с общо резерви от колко 20 
милиона тона и предишните 
балансни резерви от около 13 
милиона тона, това находище 
на каменни въглища днес е 
най-голямото в СР Сърбия, 
па и в Югославия, с оглед 
че рудник „Раша" според съ 
ще ствуващите балансни ре
зерви разполага с 3,6 милио
на тона . .

Повторното откривано но 
мината в Ракита, която бо 
закрита 1948 година и вре
менно открита от 
1960 година, бе в центъра на 
вниманието на делегатите на 
последната сесия на Общин
ската скупщина в Бабушница. 
Преди да вдигнат ръце ,,за" 
влизане в инвестиции, които 
ще върнат живота на „Ерма", 
се запознаха с мненията на 
органите и организациите, ко
ито по-обстойно са разгледа
ли прединвестиционната про
грама.

ли. вла
За да се осигури работа за 

работоспособното 
в общината ще трябва зана
пред и насоченото образова
ние да „произвежда кадри" 
за нуждите на сдружения труд 
в общината, а не за „овиден- 
ция“ при самоуправителната 
общност на интересите по за
етостта.

Според изнесените данни 
„Ерма" годишно ще дава 200 
хиляди тонна каменни въгли
ща на стойност от 574 мили
она динара 
динара. Днес вече тази цена 
е по-висока с 30 на сто. До
ходът ще в-цзлезе на прибли
зително 335,5 милиона, а чи
стият на над 271 милиона ди
нара. Работа тук биха наме
рили 850 души.

Изхождайки от тези показа
тели с цел да се ускори от
криването на мината, делега
тите на ОС в Бабушница прие 
ха решение да приемат отче
та за предприетите активнос
ти. Отделението по стопан
ство и финансии на ОС ще 
направи подготовки за създа
ване на организация на сдру 
жения труд за изграждане и 
експлоатация на 
въглища в Ракита. Необходи
мите средства за отделни ак
тивности, свързани с открива
нето на рудника до основава
нето на организацията, ще се 
обезпечат от бюджетните ое- 
зерви.

мо-
насолонио

1955 до

смес-.
тон 2870един

Накрая да напомним, че 
квалификационна* СОИ по заетостта в община

та структура положението е 
следното 2600 души са без на 
каквато и да било квалифика
ция, 40 са полуквалифицира- 
ни, а 150 със средна специал
ност, като 90 от тях се шко- 
луват на полувисшите и висши 
те учебни заведения. Триде
сет души са числят към „ос
танала категория", между ко
ито един икономист и един 
юрист търсят работа.

При това следва да се ка
же, че 30 на сто от „безра
ботните", които се намират в 
списъците на СОИ, като тъР- - 
сещи работа имат собствени 
имущества или обработват 
имотите на своите родители.

Следователно, може да се 
отчете, че най-голям брой ра 
бота търсят жени в напредна
ла възраст без необходима 
квалификация. С други думи, 
мнозина се зачисляват към ка

тегорията „безработни", като СУРДУЛИШКОТО СТОПАНСТВО ПРЕЗ ПЪРВИТЕ ТРИ МЕСЕЦА НА НАСТОЯЩАТА ГОДИНА 
имат предвид евенутална въз
можност да се настанят в про 
мишлените предприятие в об
щината. А в действителност 
и средства ,и възможности за 
живот имат.

Според данни на самоупра
вителната общност по заетос
тта потребностите на ООСТ

та следва да изготви списъци 
действително нуждаещи 

со от работа, а не да се во
дят като безработни дори 90 
души, които се школуват, и 
следват, и хора с над сред
на възраст, лица, които имат 
сигурен поминък на своите 
имоти.

Оттук и заключението: в Ди 
митровградска община проб
лемът за незаетост няма со
циален характер в онази сте
пен в каквато обикновено се 
има предвид, а повече става4 
дума да се стигне до по-ви
соки доходи с участие в про
мишлеността, относно чрез ра 
бота във фабриките.

ЕКИП СПЕЦИАЛИСТИ ДАДЕ 
ОТЧЕТ

„Геозавод" от Белград със 
забележка, че докрай трябва 
да се уточнят резервите, зае 
становище, че мината трябва 
да се реактивира. В отчета, 
даден от екип специалисти от 
Белград се казва: „Особени

ят интерес за експлоатация 
на това находище .е в това, 

въглища 
имат твърде висока калорич-

Имайки предвид тези 
други данни, до които се е 
стигнало в изследването, отбо

рът по стопанство и финанси 
при Изпълнителния съвет на 
СРС подкрепя инициативата на 
Общинската скупщина в Бабу

шница за повторно откриване 
на мината в Ракита.

и
каменните

че тези каменни

Ст. Н. Драган Глигориевмч

Под сянката на стабилизационните програми
Поради повечето обективни и субективни причини 

март т.г. е изказало слаби делови резултати — 
влява увеличение с 601,4 на сто

стопанството в Сурдулишка община в периода януари — 
организации имат загуба от 10 ОДЗхнляди динара, което предста 

в сравнение със същия миналогодишен период
шест

са следните: търсят се стро
ителни и машинни инженери, 
технолози за млекопреработ- 
ка, лекари обща практика и 
специалисти, КВ-металоструга- 
ри и алатничари, КВ зидари, 
армировчици, оксиженисти и 
електроженисти и прочие. Оче 
видно е, че съществува изве
стно несъответствие 
требностите на 
труд и наличната структура на 
„безработните".

Следва да посочим, че 
селското стопнство се нуж
дае от млада работна ръка.
Освен че голям брой имоти 
са изоставени и не се обра
ботват, голям проблем 
ставляват старческите семей
ства (преобладаващото мно
зинство на село), които уж 
обработват имотите, а всъщ
ност не са в състояние да си 
осигурят високи добиви. Об- 
обществяването на тези имо
ти безспорно е една от въз
можностите да се организира 
промишлено производство в , Нист доход от 106 094 
селското

През първите три месеца 
на настоящата година сурду- 
лишкот-о стопанство, вслед
ствие увеличението цените 

възпроиз- 
материали, как-

ходи и съвместно потребле
ние са отделени 76 876 хиля 
ди динара, а за разширение 
на материалната 
труда и резерви 39247 хиля 
ди и същите отчитат благопри 
ятна тенденция 
са с 62 на сто.

Каменоломът „Варденик", Мо 
дната конфекция,

работа,
поведение

организираност на 
Горската безотговорното

Гостилничарската ор 
ООСТ

секция, 
ганизация „Влаеина" и 
„Сервиз — оборот") 
ли загуба от 10 043

на компетентните в организа
циите, не усъвършенните 
моуправителни . споразумения, 
несъответното

основа на
сана суровините и 

водствените 
то и значителните субективни 
слабости е отчело

са отче 
хиляди 

от това
разпределение 

както и 
стабили

динара. Изхождайкиувеличенимежду по 
сдружения

на личните доходи, 
нереализирането на 
зационните програми.

такива де
лови резултати, с които сурду 
лишките трудеЩ|И се не могат 

и Да бъдат доволни.

стопанско състояние средст
вата са увеличени дори с над 
600 на сто), пред трудещите 
се и обществено-полити 
ките сили

Според финансовите 
зултати за лиЧ|Ни 
отделени 52 388

ре- 
доходи са (С цел да се премахнат съ

ществуващите слабости, 
ганизациите, изказали

чес-
в тези организа

ции, както и пред обществе 
но-политическите 
ции и Общинската 
се налага един сериозен 
прос как да се преодоле- 
Ят трудностите и как 
ството да тръгне по стабилни 
пътища.

хиляди ди
нара, а средният месечен лиДвадесетте стопански в ор 

загуба
орга

низации, в които са заети над 
2620 работника, са осъществи 
ли общ доход от 419 830 хил

чен доход по зает 
към 6658

възлиза
показва

са формирани работни 
които съвместно с обществе-

групи,организа-динара и 
увеличение с 35,5 на сто. скупщина 

въ- но-политическите и самоупра 
вителни сили да извършат 
анализ на състоянието и да- 
дат пълен принос в премах
ването на същите. Разбира 
се, няма да изостане и пре
разглеждането на (без)отго-

пред- Я/Чи динара и в сравнение 
със същия 
период е увеличен с 48,35 на 
сто. Същевременно са израз 
ходвани 261 713 хиляди дина 
ра, чувствуващи увеличение с 
54 на сто, а доходът, който 
е увеличен с 40 на сто въз
лиза към 158 117 хиляди ди
нара. При това е/ осъществен 

хиляди
динара, от който за лични до

Сурдулишкото 
през посочения период е има 
ло запаси от стоки в стойност 
от 31 911 
стойността на запасите, кои
то са в процес на производ
ство възлиза на 34 294 хиля
ди динара. Имайки 
предвид, както и 
други
'организации на 
ТРУД (ООСТ „5 септември",

стопанство
миналогодишен

стопан-

хиляди динара, а

* Изпълнителният 
разисквайки

съвет
върху деловите ворността на всекиго поотдел 

че но, който по който и да
начин е съдействувал и дал 
принос за отрицателните

това на резултати, е на становище, 
повечето в повечето 

шест панисвали

е
организации, сто- 

със загуба, глав
ните причини са от субектив 
но естество

обстоятелства,
де

сдружения
стопанство. Това от лови резултати.

не добрата В. Б.
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----------ОМУЙ^^ И НА СЪЮЗА НА КОМУНИСТИТЕ "
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Брой 1263 
Година ХХХТШ 

29 май 1961 
БелградНА СЪРБИЯ

ладежта 
Ден
броя на

не е само 
тя е сила и

сила на утрешния 
на днешния Ден. По 
своите

нан-младият
наи-голямото 

революция и след-

младите в
юзът на комунистите е 

гард в света. Младите 
бреме в 'нашата

редове, Съ-
аван-

понесоха
въоръжена

военното изграждане.

Само онези, които революционно менят на- 
на бъдещето. Тогава, 

понесени

стоящето принадлежат 
когато младите бяха 
когато имаха 
ние

от идеализма, 
искания по отноше-„нереални"

на възможностите, Тито 
природата на младия

изтъкваше, че 
има известно не- 

да пречи дето
повече от колкото обществото

В
човек

търпение и че не би трябвало 
той иска

може.
Намирайки се начело на Партията, Тито 

бре познаваше битието и сензибилитета 
дия човек. На

До
на мла-

това доверие младите се отпла- 
щаха многократно. Той считаше, 
век трябва да

че младият чо- 
мо-краси „висок морал, чист 

рален лик" — добродетелите, които бяха тол
кова присъщи на младите скоювци. Но, 
не бе

никога
„младиза това младите хора да бъдат

старци

6 многобройните 
младежите Тито говореше, 
век, който трябва да побеждава — 
чко самия себе си,
че комунистите преди всичко са хуманисти.

Сърдеше се, когато сред тях забелязваше 
лидерски тенденции. Същевременно, правеше 
забележка на Партията, дето повече не работи 
с младежите и не е още по-критическа:

. . Днес трябва да наблюдаваме как извест
ни наши постъпки действуват върху младите 
хора." Тъй като младите са без предразсъдъ
ци, той дълбоко в сърцето им остави да па

зят и развиват най-голямото завоевание на ре- 
братството и единството.

си срещи в разговори с
че комунистът е по

преди вси- 
както не веднаж бе казал,

волюцията

Отговорността на 

поколение
за братството единството и единението, 
стен брой млади хора станаха средство, с кое
то манипулират контрареволюционните национа
листически сили. Очевидно е, че Съюзът на 
комунистите и Съюзът на социалистическата 
младеж са слабо работели. Работел врагът и 
отвлекъл една част от младите хора по крива 
пътека.

компромисните 
отблъскват младите хора. Своята има-

Половинчатите програми исебе си от- 
— това

Само онзи, който поеме врху
да бъде отговорен решения

гинация и творчески порив тогава изявяват по 
друг път- От това кол-

може
Съюза на комунистите, смисълът 

по-голямо

говорността 
е мотото на 
на неговото залагане за

друг начин, вървят по 
ко Съюзът на комунистите днес е истински ан
гажиран, съществено зависи какъв лик на ре
волюционер ще се формира утре.

В'ЬЗМОЖНО 
социалистическото ина младите в

изменение
ангажиране 
самоуправително на настоящето. '

Единадесетия конгрес на 
1 Югославия е „в 

което прегърна при- 
и което

От трибуната на 
СЮК Тито каза, че силата на

Младите са чувствителни към непоследова- 
осъществяването на революцион- 
било те да са резултат на реал- 

Те остро

От това трябва да се извлекат всички поу
ки. Не бива да се остане на половин път. 
Титовата мисъл и дело задължават комунисти
те на борба, в която ще се знае какво е на
ционално, а какво националистическо, какви са 
истинските стойности на нашата революция.

Няма почивка в революцията, в чието най- 
дълбоко битие е да търси още повече... Ни
що веднаж създадено не е дадено завинаги.

1 Младостта на нашата революция се потвър
ждаваше във воички периоди. И младежта, ка- 

Укто и воички останали прогресивни, социалис
тически и самоуправително ориентирани хора в 
страната — имат отговорни и големи задълже
ния в по-нататъшното развитие на нашата ре
волюция- Младежта знае, че и днес както и 
винаги досега, трябва да бъде в първата бое
ва линия-

телностите в
нашето младо поколение, 
добивните на революцията като свои

себе си има по-дълъг период на 
свободата и мира отколкото 

нашата

ните цели —
стихийността и пропуските.

и големите неправди
ността или
реагират срещу дребните 
на всекидневието. За да ги върже за себе си. 
Съюзът на комунистите трябва да изнамира съ-

Само така

знае, че след
работа и живот

да е предходно поколение на
Тито добави: „Затова ние 

към бъ-

в

което 
страна." След това 
със светъл взор и 
Двщвто."

и перспективни отговори, 
младост ще възприеме програмата, която

щински
оптимизъм гледаме

една
предлага действителни — исторически решения-

са най-лошитеКонформизмът и опорт.онизмът 
в работата с младото

че без здрава и 
не могат добре 

На само- 
той лосочва- 

Титовите 
комуниста"

обикновения/

са отправени 
още тече и 

борци и твор-

Тито често изтъкваше, 
творческа критика комунистите 
да изпълнят нито една своя задача.

и несамокритичността

най-големи недостатъци- 
много се търси от I

поколение. Вещозници 
досегашната

на повръхността

история тази истина излизаната
повече пъти.шехвалството

Косово показаха, на драмати-Събитията в 
чен начин, че 
приори 
учудващо, 
шения за 
Вместо да

ше като иа 
мисли: „ТвъРД0 младите не са революционни а 

Наистина енещо Друго от 
всичко

че са млади.
в миналото търсят ре-

и „Революцията е 
споковен живот" преди

само затова, 
че младите

Революция70 живот.проблемите на съвременния
зо човешката свобода,

към младите хора. 
тя търси млади

Мирко Арсичнеобременени бъдат борци

ци.
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ВМЕСТО ДНЕВНИК
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Югославия ло „Ужишка тече.Реката на 
Мой е. Дъжд е. Ухое вечерта. 
Отново колоните наши вървят- 
Т'/,жна тишина, като шум на водата. 
И тече реката непрестанно, 

след ден.

Помня някоя чиста детска пролет, слън
цето високо в короните, глъч на радост
ните дечурлига край прашния път, 

тилка, по която трябваше да мине 
щафета, 
то сгоеха
не помня. Обаче щастието, че и моята 
слабичка, на момченце, някой метър Щв пре
несе Щафетата, че и аз ще бъда в редицата 

това помня.

По-късно с Щафетата се срещнах и по- 
инак, но това- ранно детско радване, този не
обясним огън в гърдите, засмяните радостни 
лица, всичко това, което бе моето първо, пос
редствено ръкувано с Тито, помня като бистра 
икона на детството. Така ние юпославяните се 
ръкувахме с Тито. Защото, какво друго бе Ща
фетата на младостта, отколкото югославско ръ- 
куване с човека, когото най-мнопо обичахме. 
Тази вечна Щафета вкръсти нашите ръце, чрез 
нея ние докоснахме и се доближихме едни на 
други, та на края да се докоснем с ръката 
Титова. Сега това зная, тогава това запомних 
така, че това познание, едвам тези дни, в сре
щата ми с моите момчета с Щафетата, да по
зная.

нас- 
Титовата

Момчетата, кои-Годината непомня. 
край мен не помня» Своите години

ръка,

като вълна, Д©н 
Обърне ли се човек, погледне назад 
вижда: и Тито в редицата стои.

на носителите
ЗАБРАВИХМЕ ДА КАЖЕМ НА ДЕЦАТАКАКВО

случайно, както обикно-В месец април,
случава на поетите, загледах се в сло-вено се

койната нощ през стъклото на хотелската стая 
на Площад „Република" в 
реклами по ивиците и покривите на сградите, 
неволно четейки, поради чистата самота, надпи
сите на нашите и чуждестранни фирми, рек
ламиращи своите стоки. Само едно име не све 
теше. Надписът е видим само денем, не е нео-

Загреб в светяЩите

нен. Пише: Нада Димич. В един момент девет

те невидими букви със своята — вътрешна свет

лина засветяха по-ярко от всичките ослепителни 
надписи, за които, по право, сега не си спом

ням. Само за Нада Димич.

Винаги ми бе жал, че щафетата трябваше 
да иде с коли, кораби, хеликоптери, мотоцик
лети — толкова по-малко ръце ще я докос- 
нат, а тя е измислена заради югославските ръ
це. Тя трябва да тръгне по-рано, тя трябва да 
се носи непрестанно. Тичайки, така е най-ху
баво.

Не съм от онези луританци, на които пречи 
дето произведенията на нашите фабрики *се 
назовават с имената на народните герои. Краш 
бомбониера. Нека. Кончар машини, нека; Щарк 
шоколад. Нека, да не броим. Но, да се запита

ме, какво направихме, че в училищата, факул

тетите, за всички времена да се научи кои бя

ха тези прекрасни младежи и девойки. Защо- 
то, съкращението Симло и Алкос, например, 
на младите никога няма да кажат кои са това 
букви от имената и презимената на народните 
герои на Югославия, взети за да се помни по- 
лесно. Защото Божко Буха е Божко Буха, а 
Бобу — което не предлагаме като патент, не е 
нищо. Нищо от Нищо.

И Броз го няма вече, но Тито го има по- 
Щафетата - на младостта се приближава 

до_ Белград, да се приобщи към всчки наши 
поздрави, да каже че нищо не се е променило. 
Че сме Тито.

И когато на 25 май вечерта, на стадиона 
на ЮНА, на заключителното тържество в Деня 
на младостта, 
дите,
един Т8 театър Здравко Чолич запя с целия 
си глас стиховете на Драгомир Брайкович:

„С Теб вървяхме гордо (към щастието, дру 
же Тито, в свободата с Теб показахме кои сме.

Развий горо, цъвти цвете,

Маршал Тито в бой тръгва",
— ще затреперят югославските сърца, със 
същия трепет, като моето сърце онази далеч
на година, по пътя за Мостар, очаквайки да 
докосна Югославия, обликована в цветя, кой
то може да се носи.

вече.

Щафетатавъв вечерта на завета на мла- 
в нощта, когато цялата наша страна е

Светлее в ума ми Нада Димич. Това дето 
ние пропуснем, възпитавайки своите млади, ще 

други, недобронамерни и не наши.използват
Перо Зубац

Не опекохме ли се, още са горещи опечените 
ни места. Не се срамуваме от патетиката. Ре- 

Във всички наши 
училища се учеше на достойнство, честност, 
патриотизъм. Да реформираме реформата 
като е още време. Какво сега посеем, ще жъ

нем след петнадесет години. Химията, 
ните

волюцията не е патетика.
На източната 
които сценографите 
ха, бе фотографията на засмяния другар Тито. 
Засмян така

трибуна, във венчелистчетата, 
Вацко и Буцко осмисли- до-

или на всички ни тогава така се 
струваше. Под фотографията на пистата 
формата на щафета — деца. Сценариото пред

виждаше в завършната сцена да се пее песен

та. „Друже Тито, пред Теб се заклевам". Всич 
юи участници трябваше с лице да бъдат обър

нати към тържествената ложа. Така замислихме, 
така бе винаги. И тогава, на една от генерал

ните репетиции, която ни позволи времето,

машин

елементи, латинското право, да се учи и 
по-късно. Облагородеността със 
на поколенията пред нас се учи само 
делени години. Преподаватели и реформатори 
— имайте това предвид.

МАЙ ОСЕМДЕСЕТАТА, ДЪЖДОВЕ във
светлия опитТрябваше да видите и дълго гледате ли

цата на момиченцетата и момчетата, на девой
ките и младежите, на децата. На младостта на 
Югославия. В май осемдесетата на заключи
телната
рит и тежък дъжд. Ден след ден. Непрестанно. 
А трябва да се излезе пред очите на своята 
страна и света да се каже това, което трябва 
да се рече: „Без , Тебе пред нас, но-с Тебе у 
нас, във всички
гражданите на Твоя и наша Югославия- 

и твърдо следим Твоето дело". Тези 
младите държаха своя истински 
пит.

в опре-

подготовка на Деня на младостта. Упо
Такова общество заслужава по-добри учеб- 

са виновни толкова онези,Н|ици. Не които гив
пишат, колкото онези дето ги' одобряват. Аз на 
теб, ти на мен 
бряват. Напиши

един момент, като под команда, в момента на 
необяснима колективна цъвти в телата, които ги одо-сърца на трудовите хора и 

Реши-
размисъл, дванадесетте

ми да ти напиша. Доктори на 
науките, учебниците са болникави.

хиляди млади хора същевременно по стихове- 
се обърнаха кръгом, в поздрав

МО Повече ис- 
по-малко докторати за титла.

а това боли.

дни
зрелостен из-

те на завета 
на Тито. тински учебници,

Инак, няма да струва. Видяхме,
Като на младежките трудови акции, когато 

се преизпълняват нормите, упражняваше 
по дъжд, кал; никой не се

Всички ние, които сме работели 
се спогледнахме без думи:

с младите 
отекнаха само ап-

се
ДЕЦА В ЦВЕТНИЯ ДОМпомеряше и пазеше 

в подслон. лодисменти от покрива на стадиона на ЮНА. 
Нищо не бе казано. Младите решиха 
така остана

—' еДвам след убеждаването отиваха 
Децата и войниците. Учениците 
телите.

и преподава- 
ръководители и членове 

те на Съюза на социалистическата младеж. Ге
нералите, 
ми на себе си

така и 
Такова из

менение на сценариото Денят на младостта ни

кога няма да доживее. Младостта на Югосла

вия каза своето. Проговориха сърцата. Сърцата 
на младите,

ме. Гаранция на утрешна 
но е, че младите мислят, че така е по-добре, 
обаче трудно е разбираемо да направят 
един момент. Чувствувам докато

Влизат

Тишината

деца в ЦветнияМладежките дом.
и на представлението.

от дома по-голяма. 
Наниз на детския гердан наоколо.Все зрели хора. Задачата, която оа-

поставихме, пред чистото лице 
на своята земя, обзети с тъга и гордост, тряб
ваше да се изпълни честно и най-добре. И та
ка стана. Има толкова хубави детайли

В кръга сънува най-добрият другар. 
Децата с

Тук със свободата

юмруци козируват.
родени и узряли в Титовото вре- 

Югославия. Понят-
ще се срещнат. 

Излизат децата в градината без глъч,
на дру- 

сериозност, дисци- 
останали в спомена ми, но един де

тайл, на пръв поглед неважен, 
ним, заслужава да се запише, да се знае за 
него. Сега е време.

гарство, сговор, доверие, 
плина — очите им слънца блестят. 

На бистрите жени

в
обаче необяс- това в 

пиша тези из
речения спомените, че този детайл много 
ри за младите. Ние, които бяхме 
раждането на това решение, никога няма 
забравим.

се открива картина:
в парка виждат конник. 
Върху бдл кон Тито езди. 

Смее се Титовски,

гово

Р тържествената ложа на стадиона на ЮНА, 
знаехме, няма да бъде другарят Тито. Ще 
бъдат неговите другари и Тито във воички тях.

свидетели на
с ръка им маха

да го

Май 1981



Комунист 3
За младежта като неразривна част 

на нашата 
многонационална са-

то общество, и това по пътя, който 
начертаха Съюзът на 
Тито.

коление. Винаги 
голям приятел
вярваше в нея и я насърчаваше 
нейното критическо отношение и твор
чески порив, а същевременно бе и си; 
остана неин пример, учител. Неговият 
образ и дейност са израз на • най-на- -

и гаранция на континуитета 
революция нашата

и всякъде Тито бе 
на нашата младеж,комунистите и

моуправителна общност е 
нейните най-напредничави 
за които се бори и 
то със 
нери и

израз на Това, ведно, е и най-добра гаран
ция, че нашата социалистическа само- 
управителна необвързана общност 'на 
равноправни народи и народности, съ
що така, и в бъдеще ще напредва и 
остане Титова Югославия.

Тито ни остави дело с трайна стой
ност, което стана достояние 

потвърждава к-и наши народи и народности, на все- 
киго от нас. Залегнало е 
то наше битие, мощно

живот, то обликовава младото по-

!
стремежи, 

ги осъществи Ти- 
съратниците си — 
които станаха 

разбираема

„революцио- 
сами по себе .

си част на
ствителност. Именно, 
младо поколение

предничавите тежнения на всички на- 
народно-

нашата дей- 
нашетозатова ши трудови хора, народи и 

на всич- сти, те са символ на борбата против.

национализма, икономическото . и кул
турното подчинение.

1със своята всекидне
вна активност доказва и 
собствената си безгранична 
да продължи решителния бой 

__в°люционно преобразование

готовност 
за ре-

на наше- шия

в целокупно- 
втъкано в на-

Франц .Шетинц . ..]
МЛАДЕЖТА ДАДЕ ЗАВЕТ НА ТИТО

Оставамб преданни на всичко което направи
БОРИСЛАВ ВУЧЕТИЧ

ствуващите противоречия, а. нови кркг 
зисни огнища раздухват, .когато огро

мни суми пари се дават за проИзвОД- 
-разорително оръжие, 
все повече служи ка- 

осъществяване . на 
завоевателни цели, било с открити-за

плахи или чрез пряко ангажиране и 
опити на дестабилизация на отделни 
страни.

По време на болестта на
а отделно след неговата смърт, 

младите от всички краища 
страна, между тях и 
те, изпращаха най-йскрените си

ще останат 
на Титовото

другаря
Тито,

на нашата ството на все по
военнослужащи- 

же-
а военната сила

то инструмент залания, дадоха завет, че 
трайно и завинаги верни 
революционно дело и решителни да 
го защищават от всички посегателства. 
А оставайки решително и последова
телно на Титовия път, ние оставаме
верни на всичко, което другарят Тито 
направи. Защото в 
но дело — братството и

Трябва да очакваме, че с по-сложт 
ната военно-политическа обстановка в 
света към нашата страна ще бъдат 
прилагани различни облици на такана- 
речената специална война. Югославия 
и досега бе изложена на такава ак

тивност, а трябва да разчитаме на това, 
в бъдеще ще бъде още

това революцион-
единството,

социалистическото самоуправление, на
шата свобода и независимост, необвър
заната политика и крепката солидар
ност със силите на мира и напредъка 
в света, се намира гаранцията 
нашето по-хубаво бъдеще.

че същата
по-интензивна.За Титовото име и дело е свърза

но всичко, което днес нашата страна 
има като свои най-големи стойности 
и с което се гордеят всички наши тру
дови хора и граждани и младежта. 
Той бе олицетворение на нашата ре
волюция на социалистическото самоу
правление, на днешната ни младост. 
Затова тазгодишният Ден на младост
та посрещнахме с присъствието на 
тъга и болка за човека, който има
ше свое отделно лично отношение към 
младежта към него. Като човек 
твърде приятно се чувствуваше сред 
младежта, веселеше се заедно с нея, 
наслаждаваше се от техните песни 
развлечения, радваше се на успехите 
и използваше всеки момент да се озо
ве в младежки компании.

Говорейки пред Единадесетия кон
грес на СЮК другарят Тито заяви, че 
„не бива никога да губиме от пред-г 
вид обстоятелството, че младежта ще 
понесе най-голямото бреме на война

та, ако дойде до нея, и затова тряб

ва благовременно да я подготвяме за 
да може успешно да изпълнява и 
най-сложните задачи".

В цялата си революционна работа, другарят Тито особено внимание
обръщаше на младежта и младежката организация; той бе пример за дру
гите комунисти, изтъквайки, че грижата на Съюза на комунистите за младеж
та никога не би трябвало да намалее

по-хубавия живот, за идеалите. И мла- то, но и до нашето съвкупно разви

тие; това е твърде значително и 
становището на всенародната отбрана 
и обществената самозащита, 
доколкото младото поколение бъде ан-

оттой дите оправдаха това доверие.
Другарят Тито често изтъкваше, че 

младите хора трябва още по-всестран- 
И но да възпитаваме върху основите на

В периода след Единадесетия кон
грес на СЮК значително се усъвър- 
шенствува оспособяването на трудови- 

братството и гажирано в решаването на съществе- те хора и гражданите, а особено на 
нз Иите въпроси на обществено-икономи-

Понеже

марксизма, в духа на 
единството и пълното равноправие младежта за задачите по отбраната и

народности, върху ческия, политическия и културен жи- самозащитата. В училищата и факулте- 
на вот, толкова ще бъде по-активен но-

нашите народи и
Тито като революционер, вожд на 

целия период, 
изклю-

внимание посвещаваше на 
младежта и младежката организация постиженията

тите, в трудовите и обществените ор- 
Народоосвободителна война и сител на развитието в осъществяване- ганизации, многобройните учебни цен-

то на отбраната и обществената само-

придобивките и светлите традиции
нашата партия, през 
който наричаме Титова епоха, 
чително

нашата
трове в ЮНА, териториалната отбра-социалистическата революция и върху

на нашето социапиетиче- защита, 
политиката на

на и гражданската защита повече от 
половина населението на Югославия 
спечелва знания и умелост, необходи

ми за участие във всенародната отбрана 
и обществената самозащита. Кадрите 
за въоръжените сили и потребите на 
отбраната и защитата цялостно оспособ 
яваме в нашите военни училища. За 
нашите потреби имаме твърде раз

клонена военношколска система.

комунисти, еко самоуправление и

независимост и необвързаност.
и бе пример на другите 
изтъквайки винаги, че грижата на Съ-

Оспособяването на младежта за от

бранителните и самозащитни задачи 
за нас винаги бе актуално, защото на- 

според думите на другаря шата страна о постоянно изложена на 
си оп- различни натисци и настоявания на

цвят, че нас,

страната, готовността На този немирен Балкан, където вой-

юза на комунистите за младежта нико

га не бива да намалее. Да последва- 
се опираме

жиз-Защото, със своята младост и

неност
ме този път, значи да 
върху Титовата мисъл, но и да я Раз*

Тито — със социалистическото 
ределение, чувството на отговорност враговете от различен 
за бъдещето на 
си за

виваме по-нататък.

своето ните оставяха пустоши, взаимно да ни 
скарат и покорят. Те се опитаха да 

най-масов и направят това неотдавна в Косово, на- 
на всенародна- мирайки благоприятна почва за дей- ката повинност се обезпечава щото

жертви и усилия, със
нашето младо по-

значешеМладежта за Тито винаги 
много. По негово мнение тя съзнание и знанив<

се явява като
е акти-

\С изменението на Закона за воен-колениефактор на днешното време и го- 
по-доброто и щастливо

той винаги ви- та 
сила която, все та.

вей
бъ- най-динамичен фактор

ранция на 
деще. В младите хора

обществената самозащи- ствуване тъкмо между младите, разду- младите хора в най-изгодната, си въз- 
комунистито, хвайки национализъм и иредентизъм. раст, преди включване в производстве-

отбрана и

От там Съюзът на
ждаше неизчерпаема повече, ната работа или на факултетите, да се

Съюзът на ооциалис- че на мрачните сили в света пречи оспособяват за отбрана на страната и

голяма Отго- здрава, мощна и единна Югославия- участие във въоръжената борба и при

да работят Тези сили, във всеки случай, ще се това всички да бъдат в еднаква по-

Социалистическият съюз и другите, а За нас това е доказателство
неизчерпаем фактор на 

и изгражда-
повече става

,на пъР«*° място 
тическата. младеж имат

самоуправителния процес
по-богати ло-демократич-нето на все постоянноворност и дълг

обезпечаване на условията
на-отношения вни самоуправителни

общество. В най-горещите
значителноза стремят да ни попречат в изгражда- 

политическо ангажиране нето на по-хубавото и по-щастливо в 
да бъдеще, опитвайки се да ни спрат на 

в този път, Това трябва винаги да има- 
демократично реша ме предвид, особено днес когато опа

се отнася не сностите за мира ,в света са все по-

общество- големи, когато се задълбочават съЩе- защита.

зиция. С такова решение 
усъвършенствувана 

възпитанието и образованието

областта на всена

родната отбрана и обществената само

битни върху
шето системата на‘обществено и 

на младо то
се решавахаи когатона революцията поколение, та същото на мла-в изграждане-

най-отговорните задачи 
Тито

и равноправен участник
бъДв ПРЯ“

в нейна- самоупровителното
имаше неиз- дото поколение вто иа социализма, 

мерно доверие 
та способност и 
твува и да даде

в младежта, 
готовност да се жер-

което 
неговата позиция 0

ване по всичко,

само досебе си завсичко от
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ЛИЦЕТО И ОПАКОТО НА АЛБАНСКИЯ НАЦИОНАЛИЗЪМ
на албанско-„мечта"

и чрез то р7»ководство за която открито пи- 
>(3ери и популит" преди 32 годи- 

коЯто този същ //Зери и лопу-

внето на оназиот 9 пейската общественост чрез своите ди
на пломатически представителства

на Югославия

Статиите в „Зори и популит 
и 23 април, а след това отново

наР°А 17 май представляват заланувано раз- разни емигрантски, йалисти ин.
ползвайки е „а антиюгославска кампания приятелски групи, би

* и Гкрито оправдаваше и подкрепата на формюровци, усташи и други

неприятелската дейност на национали ..^Гклика от ве- двата случая открито
етическите сили в Косово, която р Евоопа сега с вьоду- за насилствено присъединяване
~енР^яГГ=яКОН- шевление°се Л сово ,,м Ллбания.

„Албанското правителство настоява 
на всдка цена да разпали шовинисти- 
ческата омраза на албански^ 
към югославските народи, 
се със същи методи и лозунги, 
които са се служили всички реакцион

но- са
ни, и
лит" повтори и преди няколко дни, по 

най- точно на 17 май тази година — н в 
поставйяки иск

на Ко-ни фашистки режими и кръгове в ми- 
настояваха да скарат 

албанския на-
налото, когато
югославските народи и 
род. Албанското правителство

Ясно е, че единствено от този ас- 
В7,зможно цялостно да се 

цели и целите

албанскототиюпославска кампания на
и освен крайно роакцио-

взаим- от-пект еръководство 
ннито сродства 
по света, става

фа НАРОЧНИ ФАЛШИФИКАТИшисткатаствува от програмата 
организация „Бели комбетар 
онова, с което може да си послужи 
за съживяване на тоя шовинизъм. Ло
зунга за „етническа Албания'1# албан
ското правителство днес заимствува от 
най-големите врагове на свободата на 
албанския народ и на братството ме
жду балканските народи. Самият пред
седател на правителството Енвер Хо
джа и подпредседателят Тук Якова в 
речите си публично и открито призи- 
ват народа на Косово и Метохия на 
бунт и отцепление от ФНРЮ“.

Това е откъс от една от много-

на наинформация белязат заднитезо масовавсичко антиюгославска кампания нанай-активен помощник сегашната

Албания и на тази кампания- „Зори и популит" албанското ръководство 
мото- набляга на мирно самообладано обсъ- славия- Става дума

обстановката. Благодарейки разрушаване на единството
са- риалната цялост на Югославия.

\,3ери и популит", 
пата албанска пропаганда 
в чужбина, отново 
дите на
които се отличаваше периодът 

клеветнически

а с него и ця_ срещу Юго-
в за планов опит за 

и терито-съживляват
ждане на
на сюгжестиите, запитва ли се и

кого това

антиюгославската кампания, с
на ин

ак ции 
Отново сме сви-

мият „Зери и популит" с 
Енвер Ходжина Албания сега постъп
ва в съюзи с цел да осъществи це
лите си? Счита ли, че сегашните съ~

формбюровските 
против Югославия, 
детели за нарочно 
истината и фактите и за ползувано на

ДОБРЕ И ПЛАНОВО ПОДГОТВЯНА 
СДЕЛКА

изкривяване на

правителство безТака албанскотобъдат и утре?
..... ......... ...........в-ьзД7,ржане се приобщи и напълно от-
АЛБАНИЯ |,жедсгви с целта на антиконституцио-

юзници това ще имполуистини.
Албанската \нарочнопропаганда

фалшифицира действителния ход на 
събитията в Прищина и други краища, 

бройните протестни ноти, които юго- д насилственита действия и екцеси на 
славското правителство отправи към 
албанското правителство по време на 
антиюгославската кампаня на Информ- 
‘бюро. Нотата е отправена на 12 но
ември 1949 година.

ЦЕЛ — ВЕЛИКА
ината и за съществуващата система в 

Така насочената антиюгославска кам- Югославия вражеска група на нацио-
пания от страна на албанското ръко-

| пред албанската обще- Прищина и други места в Косово, ка- 
и пред световната обществе- то същевременно открито насърчавай- 

ност би трябвало в изкривена картина ки екцесите и ги взе под защита. С 
положението на албан- това то настоява насилствените екце-

настроени студенти вналистическии шовинисти-групи националистически
водство, която 
ственост

ученицически настроени студенти и 
представлява като общ отпор на це
лия албански народ на Косово против 
експлоататорския режим и терора на да представи 
сърбската полиция. „Зери и популит" ската националност в Косово, 
прави опити да докаже, че се е ка

си на тези групи да представи като 
общо желание на целокупната албан
ска народност в Косово, за установя
ване на Република Косово, относно за 
присъединяване към Албания. Питаме 

как така „студено" би реагирало

всякак
има ясна цел. И намерение. Тази цел 
открива и от самото списване на „Зе-

КАКТО И ПРЕДИ ТРИ ДЕСЕТИЛЕТИЯ

саело за съвсем мирни изрази на не-
задоволство на „най-добрите синове на ри и популит", неговото нескрито на- 

кампания от страна на албанското албанския народ". Сърбската полиция, 
ръководство показва, че през изтекли
те три десетилетия нищо не се е про
менило. Отново сме свидетели на по
добни статии в органа на Албанската 
партия на труда, отново става дума 
за прояви на груба намеса във вътре
шни работи на Югославия, отново се

Най-новата вълна на антиюгослав-
клоняване и застъпване за таканаре- 
чената „Република Косово", уж чето- се

предприемала насилствени акции про- ва също търси и абланското населе- албанското ръководство ако някой от- 
тив мирните студенти, които публич- ние в Косово. При това не става въ- вън би организирал бунт на хората в 
но са протестирали срещу съЩеству- прос само за промяна на сегашната техните лагери, против забраната за

покрайнина Косово в република, но свободно движение, против насилстве-

ска

според тях, ползувайки танкове е

ващото положение, а което всъщност 
е последица на „изостаналостта на Ко- и създаване на някаква „велика Ре- ната колективизация, липсата на какви- 

бедата на него- публика Косово", която би трябвало то и да било човешки свободи и пр. 
е без каквито да обхване и част от Македония и

сово, сиромашията и 
вото население, което 
и да е

Цялата развръзка на събитията наредят вражески антиюгославски ексце 
си на албански ръководители, и отно
во сме свидетели на осмислено мани
пулиране с албанската национална об
щност в Югославия за вражеските це
ли на великоалбанския иредентизъм.

Албанските ръководители този път 
използуваха вражеските екцеси на

демократични свободи и по- Черна гора ,в които живеят числящи Косово показва колко дълго време ал- 
литически права". „Зери и популит" се към албанската народност. Откри- банското ръководство добре и плано- 
пред своите читатели скрива, всички тата подкрепа на девиза на група на- во се подготвяло за изгоден момент, 
значителни, преди всичко, стопански ционалистически нарушители на обще- в който да осъществи вражеските си 
постижения, които през течение на ствения ред в Прищина представлява малверзации против суверенитета и цЯ- 
•няколко години постигна тази, някога най-груба форма на намеса на албан- лостта на Югославия- За това доста- 
най-изостанала област на Югославия- ското правителство във вътрешни ра- тъчно свидетелствуват данните за от- 

група студенти и други националисти- Също така прикрива и целокупния про боти 
чески групи в Прищина и в някои 
други места на Косово като повод за

на самостоятелна Югославия, кривените подружници на Албанската 
грес, който постигна албанската на- Подкрепата на „Република Косово" партия на труда, основани между юго- 
ционална общност в Косово и в оста- представлява открита нападка на съ- славски граждани от албанската 
налите краища на Югославия, на кул- ществуващото конституционно устрой- налност, както

ство на Югославия и открит призив на гандистка дейност, 
югославски граждани от албанската на- лебае преданността 
родност за насилствено меняне на съ- Косово

нацио
и заплануваната пропа- 

с цел да се поко- 
на младежта 

към родината и ръководство-

нова вълна на антиюгославска кампа
ния, за груба намеса във вътрешните 
работи на Югославия и за непосред
ствени нападки на суверенитета и те
риториалната цялост на Югославия. За 
това красноречиво свидетелствуват ста
тии, които непрекъснато се публикуват

турното и всички други полета.
'На домашната, албанската, а също 

така и на европейската общественост 
е предназначена и нарочно препалена- ществуващото конституционно устрой- то Й. 
та албанска пропаганда при описание- ство, а това поне би трябвало да

на

Албанскатасе пропаганда се опита пла
то на демонстрациите, а особено при 

в органа на Албанската партия на тру- представянето на „жертвите на безре- 
да и размахнатата антиюгославска дей- дието в Прищина и други места". „Зе- 
ност на албански

знае, че се нарича контрареволюция, ново 
когато по насилствен път се иска да

да отрови отношенията между на 
родите и народностите на Югославия 

злонамерни фалшификации в 
представянето положението 
ностите, особено на

се разруши конституционно устройство, чрез 
и целокупната Така, албанското ръководство предста

вя сделките си, като „добронамерна" 
прекалено грижа и „само по себе си разбирае

мо" право да се интересува за жи-

дипломатически пред ри и популит",

„ в РеДиЧа зз- пропаганда на албанското правителство
падноевропеиски страни, коЯто е на- в разни страни в Европа

увеличават данните за

както
на народ- 

албанската, при
което остротата на нападението бе

ставители в Югославия и

срещу Югославия и пред
лява открита неприятелска дейност с големия брой жертви, като че нЯкол- 
цел в изкривена картина, фалшифици- ко стотин и повече от хиляда албанци на. 
рано, да се представи действителност-

от-сочена став- изключително делно насочена към сръбския 
Наред с това бяха

народ, 
очевидни и опититевота на свое малцинство в друга стра

да се представят в 
за жен и е подредено поло- 

всички неславянски народности 
югославското общество, в 

на владеят сръбският и 
ватският национализъм",
„Зери и популит". С особеното

са изгинали в затворите. Така смисле- 
и фалшифицирани новини за съ-

Безспорно е, че заговарянето 
някакво право на албанската народност 
за собствена република в рамките 
Югославия е само крачка в осъЩествя-

та в нашата страна и по този начин да 
се опетни авторитетът на Югославия 
света.

ни те
битията в Косово, албанската

в което уж
словенешко-хър-

в пропаган
да прави опит да подхвърли на евро-

както пише
си ан-Комунист гажиране в своята антиюгославска 

пания, албанската
кам-

пропаганда настоява 
да опетни в очите на албанските хо
ра самоуправителната система в Юго
славия. Нашата социалистическа еамоу- 
правителна система през годините на 
развитие на социалистическото 
правление в Югославия

Прмсвдатвл ма Издателски, съвет ие НИРО 
мунист": Доброслав Чулафич.

На Издателски* съвет (редакциони. отбор! 
всички издания на востиик „Комунист": д-р Антон 
Вратуша. " г

„Ко-
Адрес на редакцията: БЕЛГРАД, Площад Маркс и 

Енгелс II, телефони: централа 331-061, секретариат 
НО,И БЕЛГРАД, Булевер Ленина 6, Телефон

627-/ТЗ.

Издава: Издатолска трудова организация „Кому-

самоу- 
е цел на сина

стематични нападения от страна 
банското

на ал-
ръководство, което 

ва да представи самоуправлението 
то израз на буржоазен

се опит-
Дироктор и главен

кн медения ие „Комуни^Тв^л^Миид^оич* 'СНЧ'

Редакция на иадеиието не „Комунист" за Сърбия: 
Сеео Кържавац (главен и отговорен редактор), д-р 
Живорад Джорджевич (ацместиик главен и отговорен 
редактор), Бояна Антуновнч, Велимир «илиповнч, Рас- 
тко Иовегнч, Слободан Клякнч, Мнхайло Ковач, 
ред Ковмч, Яово Мврковнч, Зорнца Станимировнч и 
Милентие Буксанович.

кани ст".
ревизионизъм, 

и антисоциали- 
ревизиони-

като антиреволюционен 
етически път на югославски

Печата се на сърбопраатсни, относно къраатско- 
сръбски (кирилица н латиница), на словенски, маке
донски н албански н е съкратени издания на българ
ски, унгарски, словашки, румънски н русикски език.

Излиза а петък.

сти.

Над всичко това, най-новите 
дки на албанската 
сочени 
политика 
и популит" 
това

напа-
пропаганда са на- 

съЩо и срещу необвързаната 
която „Зери 

омаловажаващо нарича „Ти- 
измислица, която на практика се 

показа лъжовна".

Об-

арк ---------------- И
родно освобождение, а 
с братство м един ство

на Югославия,
ПрФД€ФДШГФп иа Издателския съеет ие Изданията 

ма „Квмуиист" за СР Сърби* Мария Тодороакч. 
Секретар ме редакцията: Спомаяка Топаловнч.

отличен с Орден на 
с указ от 22 декември 1974

«ъс златен венец.

Драго Кошмърл



ОТ XII „МАЙСКИ 
РОВГРАД СРЕЩИ" НА НАРОДА

И НАРОДНОСТИТЕ НА СР СЪРБИЯ В ДИМИТ

Братството и единство 

то ще пазим навеки
ностн,е V Т"й прочете младежът Горан Ма- 

ноилов.
Димитровград

На „зеления килим" 
шителна манифестация на брат 
ствюто и единството, на мла
достта и радостта, 
ческите. упражнения са най- 
масовата спортна манифеста
ция, която се организира в 
Димитровградска 
по повод „Майските срещи". 
Първото упражнение, с което 
се представиха над 400 уче-

Гим'насти

община, а

ника на шести, седми и осми 
клас на основно училище 
„Моша Пияде" се проведе 
под название „Тито е у наЪ". 
Чрез това упражнение пионе
рите „говореха", по символи
чен начин, че всичко, което 
сме осъществили и дължим 
на Тито.

Упражнението на най-мал
ките — на учениците от пе
ти клас, а под название „В 

— здрав дух". 
С това упражнение и най-мла 
дото поколение' показа, 
следи завета си

здравото тяло
С. Люцо говори на митинга

че
Както и на предишните еди 

надесет, така и на тазгодиш
ните „Майски срещи" в прог
рамата взеха участие млади 
те от побратимения град Але

танци на присъствуващите на „Без теб
родности на тържеството.

На втория ден 24 май ра- 
но сутринта се състоя търже 
ствен парад на участниците в 
тържеството. Начело младежи 
и девойка носят емблема на 
Срещите и голям портрет на 
другаря Тито. След тях де
филират пионери, младежи, 
ученици, спортисти, предста 
вители на братските народнос 
ти и народа в СР Сърбия, 
представители на трудовите 
организации в общината, за
пасните офицери и частите 
на гражданската самозащи
та. Всички слети в нерушимо 
братство и единство. Всички 
вървят по улицата, с името 
на човека, чийто рожденден 
празнуват тези млади хора; 
човека, който физически не 
е между нас, но който живее 
у нас — Тито.

В спортния комплекс „Парк" 
пред около десетина хиляди 
души говори другарят Смайо 
Люцо, секретар на Председа- 

РК на ССТН на 
член на ЦК на

сред нас, но с. теб в нашите 
сърца”. А пак над 400 де
войки и младежи учени-

средното 
образование и 
„Йосип Броз Тито" се пред
ставиха с упражнението „На 
Титовия път". Това упражне 
ние символизираше разцъфт 
ялата младост и силата 
новото поколение.

ци на насочено
възпитание

С Тито в сърцата се пред
ставиха и представителите от 
братски Александровац Жуп- 

великолепните
певци от Печ, не по
добрите братски на- 

град Призрен, а

танцьо-ски, 
ри и 
малко
родности от 
същото може да се каже и 

от Чанта-зз веселите унгарци 
вир от Ковачица и другите ру
мънци от Уздин.

бе показано 
коъплекс „Парк"

\С това, което 
в спортния 
програмата не приключи, 
против. Младостта, 
то, новите познанства,

На
радост-

укрепванетожеството,
братството и единството про

дължи...

телството на 
СР Сърбия и 
СКС. Този величествен митинг

След обед
„Срещите"

всички
по-участници в 

сетиха
„Иван Караиванов", а съща_ 

на площад ,,Освобо

ОК заставапредседателят на 
на ССМ в Димитровград

Веселинов. И оттук 
поздравително 

до Председателството •
на СФРЮ и до СГОК, коото

граничнатаоткри

Димитър 
бе изпратено

ерта веч
напесни се пяха,ждение 

различни езици, до късно Щафетата в Звонциписмо Т. Петровпрез нощта.
Танцьорите от „Срещите

Жупски, сръбска
представители 

и албанската на- 
унгар-

ксандровац 
националност, 
на турската

Щафетната
палка в
Т. Одоровциот изрен,

от Чантавир, словаците 
от Ковачица, албанците от 

Уздин,

родности 
ците

Печ, румънците °т 
КХД „Младост" от Бабушни- 
ца, както и представители на 

народност отбългарската 
Босилеград и градът

— Димитровград.

— дома
кин

Момент от
23 май „Майските срещи“Срещите откри на 

вечерта 
ОК на
приветствено 
ва бе изпълнена 
грамота на народни

напредседателят 
ССТН Илия Петров с 

След тослово.
част от лро 

песни и
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ОТЗИВИКАК СРЕДНОШКОЛЦИТЕ РЕШАВАТ ЗА РАЗПРЕДЕЛЕНИЕТО НА ДОХОДА, ОСЪЩЕСТВЕН 

С ПРОИЗВОДИТЕЛНИЯ ИМ ТРУД! Ценен принос за пред 

училищната педагогвяСШУ1М ИТ- И ЗА БЪПШЕТО
Ученик, който не задоволя- 

ва с работата си, пречи на 
останалите ученици, предизви 
ква материална щета и несъз
нателно се отнася към тру
довите задължения, спород 
Правилника, няма право да 
участвува в разпределението 
1на сродствата.

Втората половина от сред
ствата се внася в ученически 
фонд.

СЛОВО ДАН ВАСИЛЕВ: ЕМОЦИОНАЛНО-СО
ЦИАЛНА И МАНУЕЛНО-ИНТЕЛЕКТУАЛНА 
ПОДГОТОВКА ИЛ ДЕЦАТА ЗА ТЪРГВАНЕ НА 
УЧИЛИЩЕ, ФИЛОСОФСКИ ФАКУЛТЕТ В НО
ВИ СЛД, ИНСТИТУТ ПО ПЕДАГОГИЯ 1980 г. 
171 стр.

В реформата на средното училище професио
налната практика на учениците все повече се афир- 
мира като незаменим елемент на подготовката им за 
определена специалност.

С производителния си труд в организациите на 
сдружения труд, средношколците осъществяват изве
стен доход. Как 
равителен принцип „създателите на дохода да реша
ват за разпределението му" — учениците от сред
ните насочени училища разполагат с осъществените 
по този начин средства?

Ето опита на Образователния център „Вук Ка- 
раджич" в Бабушница.

според нашия основен самоуп- лище не се върши достатъч
но систематически и планово 
от страна на определени 
ституции, каквито са например 
училищата и заведенията за 
предучилищно В7>злитание, ка- 
кто и от страна на родители
те. На решаването на изник
налите в-цв връзка с това про
блеми, автор7>т отделя особе
но внимание на предучилищ
ните заведения, основното учи 
лище, възпитателите и учите
лите.

Тази значителна студия е 
съставено от четири части.

В първата част е направен 
исторически обзор върху ра

зглежданите проблеми на пре

дучилищното възпитание с 
подчертано ударение върху 
подготовката на децата за 
тръгване на училище. Авторът 
твърде успешно изпълнява за-

ин-

ПРЕДНАЗНАЧЕНИЯТА НА 
УЧЕНИЧЕСКИЯ ФОНД

Чрез функцията и предна
значенията но ученическия 
фонд, пряко се изразява уче
ническата солидарност. Имен
но, средствата от фонда се 
изразходват за еднократна ма 
териална помощ на ученици, 
за прехрана, за обезпечаване 
на работна униформа, облек
ло, обувки, учебници, прибор 
и алат, за излети и екскур
зии, за съоръжения и наглед
ни учебни средства, както и 
за други предназначения, оп
ределени с Правилника на 
ученическата общност.

Класовите общности опре
делят учениците, на които се 
дава помощ.

От средствата на фонда съ~

В Правилника за разпреде
ление на средствата, осъщест
вени с ученически труд, с ко
йто неотдавна се съгласиха 
и делегатите на Общинската 
скупщина в Бабушница, се 
определя, че учениците, осъ
ществявайки програмните съ 
държания по производителен 
трУА,
труд, практическо обучение и 
професионална практика, мо
гат да осъществяват доход. С 
договори между Образова
телния център и ОСТ, в чие- 
то приемане равноправно уча
ствуват и делегатите на уче
ниците в Съвета на Центъра 
се определя коя производ
ствена задача ще изпълняват 
учениците относно 
лие ще произвеждат, и цена
та на работата.

Осъществените по този на
чин средства се 
предназначение на джиро-сме 
тката на Центъра и 
се водят в счтоводството му.

КАК СЕ РАЗПРЕДЕЛЯТ 
СРЕДСТВАТА!

С част

полагат на самоуправителни 
основи — чрез Съвета на 
ученическата общност.

Според посочения правил
ник, 90 на сто от тези сред
ства се изразходват за пови
шаване жизненото равнище на 
учениците, а 10 на сто се 
влагат в средствата на труда, 
с които учениците създават. 
доход.

Половината от средствата, 
предназначени за повишаване 
жизненото равнище се раз
пределят на учениците, кои
то са ги създали с труда си. 
Сумата, която получава всеки 
ученик се определя от Съве
та на ученическата общност, 
който се ръководи от броя 
на трудочасовете, качеството 
на труда, икономиите в рабо
тата и от отношението на уче
ника към труда, средствата 
на труда и останалите уче
ници. 1

дачата при отмерена доза на 
критически обзор. Започва от 
представителите на педагоги
ческата мисъл в антична Гър
ция и Рим и зав-цршва до 

педагогическа 
СССР и НР

Третата част е от особено 
значение, понеже тук са да
дени резултатите от изслед
ването, както и самият мето- 
дологически модел. При из- 

на следването са приложени: ан
кетиране, тестиране и интер- 

и взоиране. Трябва да се изтък- 
от не, че в изследването за пръз 

път е приложен текстът ЕСП 
(емоционално-социална 
готвеност), конструиран от са-

съвременната 
мисъл у нас, в 
България. Следейки генезиса 
на теоретичното развитие 
педагогическата мисъл, отна
сящо се до възпитанието 
образованието на децата

обществено-полезен

предучилищна възраст авторът 
проявява необходимото уме
ние в подбора на материала, ' 
както и очакваната последова
телност

под

мия автор, а неговите мерни 
особености е проверявал в 
десетгодишна практическа ра
бота при изпълняване на тру 
дови задачи и работи като 
училищен педагог в основно

от историческо-марк
систко становище в подбора 
и интерпретацията на същия. 

Във втората част се спира 
прак- 

условия, като 
подготовката

кое изде- що така се заплаща щетата, 
която евентуално направи ня
кой ученик. Решение 
взима Съветът на ученическа
та общност.

за това върху съществуващата 
тика в наши 
констатира, че 
на децата за тръгване на учи

училище. Изследването е про 
ведено на територията на Бел 
град. С него са 
320

внасят с
К. Георгиев

обхванатиотделно
родители, 320 децапеченост на влЯващите се 

нали, биохимическо
на отка-АФИРМАЦИЯ НА НАШЕНЦИ по-голяма

раст, 100 възпитатели 
дучилищни 
учители. Освен 
рани са 40 родители.

Въз основата 
те сведения, авторът идва до
НЯКОЛКО

предучилищна въззасипва
не, като последица на подви
жност на почвените 
и твърде разклонения 
на езерето и прочие.

СтУДията на Н. Аврамов е 
твърде навременна, тъй 
въпросът за опазване 
нената

на пре-
заведения Л 200НИКОЛА АВРАМОВ — МАГИСТЪР 

ПО ВОДНОСТОПАНСКИ НАУКИ
пластове 

брягот общия доход най- това интерзюи
напред се заплащат производ 
ствените разходи. След 
до 40 на сто

това,
от чистия доход 

се внасят във фонда за 
ни доходи на работниците на 
Образователния 
резултат на труда на 
давателите, задължени 
фесионалната практика 
ниците.

на получени-
като 

на жиз 
как- 
про- 

настанените

ф С темата: „Студия по интензитета на за
сипване на акумулационното езеро „Власина” 
във функцията на начина на изоплзуване на не
посредствения слив” Н. Аврамов дава значителен 
принос в една малкоизследвана, но твърде ва
жна икономическа област

ЛИЧ- значителни заключе-
най-зажно-ния. Между тях 

то е, че „първолачетата" 
родители, които 
но са

среда на човека, 
то и обезпечаването на 

гъсто
център, като 

препо- 
за про- 
на уче

на
мишлено 
области с питейна

предварител- 
особено.вода, пре- 

интерес. На 
акумулация в ра- 

планове на няколко

инструирани, 
са посещавалидизвикват особен 

Власинската 
звойните г 
общини, дори

ако 
лищно

предучи-
показватзаведение, 

по-голяма подготвеност 
следваните

Още един нашенец — 
кола Аврамов, директор на 
образователния център „Й. Б. 
Тито" в Сурдулица, родом от 
Стрезимировци, Клисурско — 
постигна завиден успех. Неот
давна на Института по водно 
стопанство в Белград защити 
дисертация за магистър 
воднестопанските 
тема: „Студия по 
та на засипване на акумула
ционното езеро „Власина" във 
функцията на 
ползуване на 
ниЯ слив".

Никола Аврамов дълги го
дини е проучавал едно инте
ресно явление, което има го-

Ни-Със средствата, 
след това

които оста- 
учениците раз-

в из- 
компоненти по от-

ват и промишлени
те центрове: Ниш, Лесковац, 
Враня и
чително място не

ношение на
други, се. дава зна- които не са били

„първолачетата ", 
изложени 

влияния.

ИЗ ОБРАЗОВАТЕЛНИЯ 
ТЪР В БАБУШНИЦА

На първо 
място

ЦЕН
само откъм на споменатите

туристическо-почивни 
и в областта 
ването.

Вцели, но 
на водоснабдя-

четвъртата част са пока- 
изслед

М-р Цветан Митов

зани инструментите на
Ст. Н. ването.

науки 
интензите- Богата и съдържателна книгокздателска дейност

тазгодишни»! \НИШ 6е °1КРНТ ”И На че™РД«етгодишния

РИ панаио нл Десет " юбилей на социалистическата
ира откри локтоКиНИгаТа' ПТ' РеВ°ЛЮЦИЯ И “ъстанието и со 

_ лалингтР д КТОр Славка Ми- циалистическото
сто и прочие на Зворнишкото аД*нович, председател на ление.

Общинската конференция на 
Социалистическия съ,оз
Ниш. На

Регионалното 
по чуждестранни

състезание
езици

сътрудничество с Регионалния 
завод за

в

усъвършенствуване 
на възпитанието и образова
нието „Дринка Павлович" от 
Ниш, с Актива на

начина на из- 
непосредстве-

Н. Аврамов

самоуправ-
съветници- 

езици на 
през

те за

ср Сърбия,
април в Ниш.

акумулационно езеро за де
вет години е намаляла с 48 
на сто.

чуждестранни
се състоя

В дни,.'
панаирът ще&вде от 

- организират

течение на петте
в колкото

панаира в Ниш салямо икономическо значение. 
Именно, кои 
действуващи

крит, ще се
дица манифестации)' които ин 
тересуват любителите на хуба 
вото писано слово. Още 
вия ден бе открита изложба-

В ре-десетгодишното си непо
средствено наблюдаване

В представени 45конкуренция от 48 учени 
ци от Нишки регион, първо 
място зае Оливера Милоше 
вич,

издателства отса факторите, 
за намаляването 

на акумулационните езера 
на акумулацията 

„Власина") под въздействие-

цялата страна с повечеи ИЗ ОТ пет
хиляди заглавия. Между уча
стниците на

числяване, 
ят слив в общата маса от 62 
милиона кубически 
носи в

непосредствени-
пър-ученичка от II клас 

Образователния център „Вук 
Караджич" от Бабушница. С 
общо 55 точки тя се класира 
за републиканско състезание, 
което ще се проведе 
Враня.

(конкретно панаира е и из
дателството на българската на 

прина- родност „Братство".

на
метра но

та „Тито, и социалистическата 
революция“, а вечерта се съ
стоя литературна вечер, на 
коЯто бе представена едици- 
Ята „Педесет романи от ср7>б- 
ската литература".

акумулацията, 
към таканаречените 

геоложки ерозии, 
на езерото сле 

дователно идва от други до
ста сложни фактори: необез-

то на наносите и 
ктори. За илюстрация 
сочим, че 
Овчаркабларската 
ЧИЯ за три години с 50

другите фа- длежи 
карлични 
Застрашеността

Между 
най-много са 
книги за Тито 
Югославските народи и народ
ности както и

изложените книги 
Титови творби и 
,на езиците на

ще по-
водоемкостта навъв акумула-

на
книги посвете- Ст. Н.
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Младежка трибуна * Младежка трибуна »
СРЕЩИ С ГОСТИТЕ ОТ ВОЙВОДИНА

И КОСОВО
от ЧЕСТВУВАНЕТО 
ГРАД

ДЕНЯ НА МЛАДОСТТА В БОСИЛЕ

Щв дондом ТИТ0В0Т0 ДЕЛО И 

МЛАДОСТТА НЕРАЗДЕЛНИ
ТАЗГОДИШНИЯТ общоюго 

славски празник — Денят на 
младостта и рожденият ден 
на другаря Тито в Босилеград 
ска община беше тържестве 

чествуван, и под знак на

пак... дещите се и граждани са в 
строй в тържествения па
рад през града. Тук са и пред 
ставителите на обществено-по 
литическите организации, гру 
па бойци... Всички крачат по 
Титовски, горди и с песен.

но
Тазгодишните 

щи", които по
„Майски сре 

дванадесети 
пореден път се проведоха в 
Димитровград, бяха още един 
удобен момент за да споде

лим с представителите от на

родностите, как се чувствуват 
в нашия град, какво им харе 
сва, а какво не, какво 
трябвало да се направи 
срещите да станат още 
привлекателни и прочие. Ето

повечето активности. В Обра
зователния център в Босилег 
рад петима младежи 
ети в СК,

щата
щнем в Димитровград. Мно
го съм доволен от гостопри
емството на 
ни, за което бях чувал 
рано. За „Срещите" 
че трябвало да траят повече 
дни, а не само ден—два. Съ 
що така искам да кажа и то

ва, че съм трогнат от органи 
зацията на „Срещите" и каз 
вам боаво на димитровград- 
чани.

година пак да се сре
На тържествен о-украсено 

то игрище на „Младост" пред 
няколко хиляди посетители и 
над 1000 участници в спортна 
та и художествена програма, 
за ' значението на празника, 
за ролята на младежите по 
време на НОБ и следвоенното 

ка

са при 
а на 24 май тру-димитровградча- 

и по- дещите се .от това училище 
и ученици на местността „Слав 
че" в спомен на Тито заса
диха 88 млади фиданки.

На 24 май вечерта по ули

считам

ците на града, окичен със 
транспаренти,

изграждане на страната, 
кто и за предстоящите зада
чи на младежта, реч произ 
несе председателят на Пред
седателството на ССМ в Боси 
леград Пене Димитров. За
това, че нищо не може да 
отклони младежта от Тито- 
вия и своя път той изтънча, 
че днес из цялата страна гор 
ят факелите на младостта — 
символ на сплотеност, брат

би сзнамена, 
букети цветя и портрети на 
Тито, мина факелно шествие.

та

по-
Стотиците пионери, ученици, 
младежи, граничари и граж 
дани, шествието приключиха 
с лагерен огън и народно уве 
селение. Същият ден по ули-

ШУКРИЯ ХИШЧЕ;какво ни каза: туркиня: 
— Миналата година се запоз 
нахме с моята, вече най-доб 
ра приятелка, Гордана при 
която нощувах. В течение на

ДОМЕНИКУ МАРИЯ; румън

ка: — Вярвайте ми, че Ди

митровград го познавам като 
своя Уздин, защото тук съм 
идвала точно 5 пъти. Впро 
чем, не само Димитровград 
ми стана познат като град но 
и хората в него. Моите пър
ви впечатления от преди 5 го 
дини са много по-различни от 
сегашните. Преди 
имам в предвид обстоятел
ството, че преди 5 години Ди 
митровград 
на едно по-голямо село, оба 
че днес това не може да се 
каже. Само от миналата го
дина градът много се е из
менил, Ето например сега 

модерна авто 
гара, нови жилищни блокова, 
нови и асвалтирани улици... А

ците на града се проведе и 
състезание по надбягване с

велосипед с участници от
годината непрекъснато си пи 
шехме, така че днес тук се

различна възраст.
Главното тържество се про 

веде в Босилеград на 25 май.
часо

израз, на 
готовност и решителност към 
нови социалистически завоеза 
ния на светло и щастливо бъ 
деще.

С продължение на тържест 
вото бяха изпълнени 
тични и спортни упражнения 
и културно-художествена про

ство и единство

чувствувам като у дома си.
намерение1Наистина имах 

да дойда и през зимата, оба
Още от ранните утринни 
ве градчето осъмна в тържес 

премяна. От всички по 
прииждат млади и ста 

ри. От районните центрове— 
Бистър, Любата и Лисина при 

рейсове, пълни с
младежи и 

развити

бяха „пречка", че 
дойда. Обаче,

че испитите 
не можах да 
през следващата зима непре 
менно ще 
ровград.
че през зимата тук 
го хубаво, особено 
рица, където се 
шейни и стари и млади. Ще 
дойда

твенавсичко
гимнас-соки

се озова в Димитприличашеми
Гордана ми каза, 

било мно 
на Коза-

грама, в които успешно се 
изявиха, пионерите, ученици 
и младежи от всичките основ 
ни училища в общината и мла 
дежи от Образователния цен- 

актив от.

пи-стигат
онери, ученици, 
граждани с 
знамена. В девет часа в стро

навозели високо

непременно.

ВЕСЕЛ НИКЧИ; албанец: — 
Считам, че братството и един 
ството по този начин най-мно 
го се
не се докосна и 
ята, които неотдавна се слу
чиха у нас

йни редици, в различни уни-имате нова
иформи, с цветя, лозунги

покрай пионерите, 
войниците и тру

тър, и младежкия 
града.знамена, 

младежите, М. Я.
укрепва. Не мога, а да 

до събити-
това миналата година го ня
махте, нали? Много се рад- 

че Димитровград
такъв темп и надя- 

когато дойда ид 
в него ще 

и по-хубави

севам,
строи с 
вам се, че 
ващата година

НА ЛЕГЕНДАРНИЯ БУБАНЬ В НИШв Косово.

Вярвайте всички ние осъж 
даме тези иредентисти и 
ционалисти, които 

• да нарушът
единството,
излъгаха.

Младостта с обет на Титона
видя още нови 
здания-

се опитаха 
братството 

Обаче много 
И тук, в Димитров- 

ние младите показахме

и
сеМАТУХ ПАВЕЛ, словак:

Републиканска„Поколение на свободата, в 
строй! И лесната нека 
не сложно, все 
Титовин път младостта 

чи..." „Младост, името 
бъдеще! Радост името 
младост...“

На легендарния 
Ниш, на 22 май в тържестве 
на атмосфера Съюзът на со 
циалистическата младеж стана 
по-богат с още три хиляди 
нови членове. Този ден 
обет на Тито, че ще оправда 
ят доверието, което той има
ше в младежта учениците от 
седмите класове на основни 
те училища в Нишка община 
получиха червени книжки, ка 
то доказателство, че са доз- 
ряли да се грижат за своето 
бъдеще, за бъдещето на стра 
ната достойни да бъдат мла
дежи' на Титова Югославия- 

На тържеството, на което

обаче седателят на 
та конференция на ССМ 
Сърбия Драган Илич и пред 
седателят на Съюза на соци

Тук съм за пЪрв път,
последен, защото в наотекград,

на всички врагове,
не и за 
Димитровград се по-силна. По 

кра 
ти е 
ти е

че нашето 
така

никой не може

запознах с 
така и с Йети братство и единство е 

чевърсто, че I 
да го разруши.

Иван, а също алистическата младеж на 
Югославия Миодраг Вукович, 
най-напред бяха положени 
венци на паметника на бубан 
ските герои. На досегашните 
пионери, младежките книжки 

Миодраг Вукович, кой 
то чествуванки им тържестве
ния момент пред новите чле 

на ССМ говори за за-

Призрен и Милан ог 
Жупски,

ши от
Александровац 
които се договорихме идва-

с
Т. П.

Бубань в

Щафетата в с. Жетоша връчи

с
■ нове

дачите, които им предстоят в 
изграждането на нашата, 
това Югославия.

; На тържеството бе 
йена подбрана културнг.-забав 
нл програма,' която подготви- 

самодейци от те- 
села. След това в за-

ИЗПЪЛ-прйстигането на 
Съюзната щафета на младост- 

Димитровград, младежта 
селата Гоиндол 

тържествено

Пот
Ти-

т а в 
и жителите на 
и Желю ига

ха младите бе изпълНа тържеството
културно-художествена

изпълниха на
Т' зи две

лато на Културния дом участ-
т НОБ Богданка Иван- 

Сърба Златкович, Йован

из- нена
пратиха местна щафета, като 
и по този начиН изразиха го-

програма, КОЯТО 
градените рецитатори на 
щинското съревнование,

об-ниците в 
кова,
Йеленков й Драгомир Стефа-

хо-обич юьм другарялямата си 
Тито. Младежите, девойките и. 
пионерите донесоха Щафетна

училищена основноР'ЬТ
„Бранко Милькович", Култур- 

дружество
на младежта и пионери- 

спомени от На- 
борба 

югославски

нов
те разказваха 
роди оосвободител ната 
и революцията на 
те народи и народности.

но-художествено
„Абрвшевич" и Градският ДУ

празнично укра- 
трибуна пред Култур- 

Желюша, к'/>дето я

та палка на 
сената 
ния Д°м 8
приветствуваха 
Iя над

присъствуваха и представите
ли на обществено-политичес 

организации от регио
хов оркестър.

киТе
на и общината, както и пред В. Б.топло и.с цев- 

салото. Вадимир Йеленков
200 жители но
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Ние с Тито крачим в бъдещето
Щафетата 

навсякъде 

посрещната 

тържествено

люцията. Ние никога, каза 
Илич, но приемахме 
модели и натрапени 
Вярвайки твърдо в собствени 
те си пизии и в силата но 
нашата работническа класа, 
ние и този път решително от
хвърляме натисците отвън под 
лозунг но .мнима загриженост.

От тържеството бе изпрате
но поздрав-ително писмо до 
Председателството на СФРЮ 
и Председателството но ЦК 
на СЮК.

(От 1-ва стр.) Младеж, носоща в сърца™ 
си Тито не може да вьрои 
по друг път освен по пътя 
на братството и единството, 
свободата и независимостта, 
социализма и самоуправление 
то, мира и необвързването.

чужди
опити.Народноосвободителната бор 

ба, създаването на народно- 
освободителните отбори, осво 
бождението, обновата на стра 
ната, готовността и решимост
та на всички ни да отбранява
ме всички постижения, да про 
дължим непреходното Титово 
дело. В момента, когато на 
стадиона пристигна Щафетна- 
та палка, носена от Игор Бо
еви, ученик в първи клас на 
Образователния център „Джу- 
ка Динич" в Лесковац и по
бедител на републиканското 
състезание в шампионата „Ти 

революция 
участниците на упражнението 
направиха „Смелия цвят'',сим 
волизиращ шестте наши 
публики и двете автономни 
покрайнини.

Говорейки за събитията в 
Косово, Илич изтъкна, че на
шето общество, предвождано 
от Съюза на комунистите осу 
ет.и националистките и контра- 
революционни опити, насоче

ни към застрашаване на ос
новните придобивки на рево- К. Георгиев

мир",то

В. Ранчев говори на митинга

Приветствена
телеграма

ре-
бетровград, а също така 

прочетено и 
писмо, което младежите, пио
нерите, трудовите хора, граж 
даните и числящите се 
ЮНА изпратиха до Председа 
телството на Социалистическа 
федеративна република Югос 
лавия и до Централния коми
тет на Съюза на югославски

Щафетата на младостта, то- 
символ на

наши най-светли тра- 
Титовото 

сед

поздравителнози непресъхващ 
всички
диции и завети на 
дело, точно преди една 
мица мина и през нашите кра

На тържеството говори Дра 
ган Илич, председател на РК 
на ССМ в Сърбия, който ме
жду другото изтъкна:

към

♦ и ща.
: ♦

— И днес, когато посреща
ме Щафетата на младостта и 
ознаменуваме Деня на младо 
стта не можем да скрием тъ
гата, че Тито 
Тито е у нас. Народи, имащи

Именно на 22 май е 1 1 часа 
и5 минути от ръцете на мла

дежта от Пиротска община, 
Щафетната 
дена на младите от община 
Димитровград. По-точно край 
село Суково младите от об
щина Димитровград превзеха

♦
ДО ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА СФРЮ,
ДО ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА ЦК НА СЮК 

И ДО ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА СК НА ССМ 
НА ЮГОСЛАВИЯ — БЕЛГРАД

те комунисти.
В същия момент пристигна 

ха и местните щафети, а съ
що така и щафета от име
то на всички работници заети 
в димитровградските трудови 
организации, която на пред
седателя на ССМ в Димитров 
град, Веселин Димитров пре 
даде най-добридт млад ра 
ботник в конфекция „Свобо
да" СЛОБОДАН МИТОВ.

Както винаги

бе предапалка
не е сред нас.

такъв учител, комунист и дру- 
гар, отделно младежта, която 
има за пример

:
.Събрани днес на площад „Освобождение" по по

вод тържественото откриване на Дванадесетите тра-
най-великия ♦син на нашите народи и на

родности, имат голямо вдъх
новение в по-нататъшния ход 
на революцията. Титовото де
ло, неговите мисли, инициа
тиви и поръки са жив пътепо
казател на нашата всекиднев
на акция и революционно 
действ.уване, крепка основа на 
нашето днес и нашето утре.

♦ Щафетата, която понесоха 
към центъра на комуната. За 
първ път, най-напред бе от
несена на гранично-пропусква 
телния пункт „Градини", къ~ 
дето бе посрещната по вели 
колепен начин. На гранично- 
пропусквателния пункт Щафе 
тата на младостта — симво
ла на любовта и вярността 
на всички югославяни към 
другаря Тито — бе посрещ 
ната и изпратена от гранича 
рите, милиционерите, младе
жите и девойките...

прекрасно и тържествен- 
но украсения град Щафета 
та посрещнаха над 6 хиля
ди граждани 
дежи, войници, трудещи се, 
селскостопански производите

^ диционни срещи на‘ народа и народностите на СР 
ф Сърбия под название „Майски срещи", които орга- 
ф низираме по повод 25 май — рождения ден на дру-
♦ гаря Тито и Деня на младостта, ние пионерите, де-
♦ войките и младежите, трудещите се и гражданите,
♦ числящите се към Югославската народна армия и 
▼ всички участници в Срещите, Ви осведомяваме,
Ф гордост следим пътя, прокаран от най-великия юго- 
~ славоки син

♦
♦

♦ досега на пло 
щад Освобождение бе изпъл 

културно-художествена 
програма, която се превърна

Xче с
нена:Йосип Броз Тито.♦

I в народно увеселение.
Точно в 12 часа Съюзната 

щафета на младостта тръгна 
от Димитровград, по ждрело 
то на река Ерма — към Звон 
ци, Държина, Власи, Погано 
во, Трънски Одоровци и дру 
ги далечни и близки 
всички излезнали край шосе-

Както и предишните, така и тази година този ве- 
ден чествуваме съвместно и братски. Стиснахме

В младежта, каза по-ната- 
тък Илич, Тито виждаше си
лата, без която революцията 
няма ни настояще, ни бъде
ще. В Титовото дело младеж 
та намери отговор на всички 
свои сегашни и бъдещи пре
дизвикателства в изграждане
то на общество и живот спо
ред собствена мярка и стре
меж.

лик

♦ ръцете си всички млади от сръбската националност 
албанската

от Печ, турската и албанската народност от 
унгарската от Чантавир, русинската от Руски Кръстур, 
словашката народност от Ковачица, румънската от Уз- 
дин и числящите се към българската

♦ф от Александровац Жупски, народност

: Призрен, В

!
села,

ученици, мла то и с цветя в ръце я поз- 
дравляваха.

На път към Бабушнишка об 
щина Щафетата направи кра 
тък, двеминутен престой 
Трънски Одоровци и тръгна 
към Звонци.

Като че ли целият 
кул бе се слял този майски

народност от
^ Димитровград, Босилеград, Сурдулица и Бабушница.

♦
Всички ние обещаваме, че ще защищаваме всич

♦ ки придобивки от революцията и Титовите завети и
♦ че Ще се борим против всекиго, който
▼ ЩУ нашата свобода, необвързаността,
▼ кото ни

ли.♦ На трибуната, на 
„Освобождение ",Подчертавайки, че достигна 

тата степен на материалното 
и обществено развитие младе I площад 

Щафетата 
донесе МИРОСЛАВ МЛАДЕ
НОВ,

в
посегне сре- 

социалистичес-
самоуправление и братството и единството на 

нашите народи и народности.

ученик в 
та за средно насочено обра
зование „Йосип Броз Тито",

жта приема не като възмож
ност за лек

организация Дере-♦живот, но като 
условие смело да крачи 
пред, Илич посочи, че отно
шението на младите към тру
да е важно звено в борба
та на младите за стабилиза
ция, за постигане на по-доб
ри резултати на работното мя 
сто, училището, и факултети-

♦ ден в Звонци, където в 13 
часа и 20

на- ♦ Затова а оттук я понесе девойката 
НАДИЦА МИЛЕНКОВИЧ, ра
ботничка в мебелна фабрика 
„Васил Иванов Циле".

По време на 20 минутния 
престой на Щафетата в Ди 
митровград, 
нения път на другаря Тито 
прочете Васил Ранчев, предсе 
дател на ОК на СКС в Дими-

и всички наши постижения, творческият ни 
^ и трудов ентусиазъм са израз на твърда решимост 

и в бъдеще да тачим 
да вървим по начертания от Тито

♦ минута младите от 
Звонци поеха Щафетната 
ка от

пал
революционните придобивки и димитровградчани. Тук 

първа я понесе ученичката 
от основно
ство" в Звонци, БОЯНА ЙО- 
ВАНОВА, която 
офицера от ЮНА, СЛАВИША 
ЙОВАНОВИЧ, който

ПЪТ.
! училище „Брат-

23 май 1981 г. От участниците в
: доклад за жиз-! я предаде наДимитровград

тържествения митингте. :
след пе- 

тминутен престой в Звонци 
понесе

— Младежта изписа най-све 
страници на братство-глите

то и единството. Младите, ко
ито бяха строители на брат
ството и единството 
през и след войната и зана
пред ще бъдат непобедима 
бариера срещу всички, които

Щафетата към цен-.......................... .
търа на Лужница Бабуш
ница.

В Бабушница същата картина 
както впрочем 
Щафетната палка на трибуна 
та донесе работничката РАДИ- 
ЦА СТЕФАНОВИЧ, 
пръв я понесе ученикът НЕ 
БОЙША КОСТИЧ. На насъбра 
лия се народ от почти цяла 
Лужница говори НОВИЦА ТО 
ДОРОВИЧ, председател на Об 
щинския синдикален съвет в 
Бабушница. Освен Съюзната 
Щафета на младостта в Бабу 
шница пристигнаха и още 14 
местни щафети.

ТВ журналът в неделя на 31 май 

в 9 часа
преди. т.г. навсякъде.

на свободата и рав- 
нашите наро- 

Днешните 
поколения непосредствено не 
са почуетвували ужасите на 
войната, но добре знаят ве

личието на цената, с която 
е заплатена свободата и не
зависимостта, самостоятел
ният път в развитието.

посегнат 
ноправието на 
ди и народности.

а от тук

Покрай останалите 
«Държа първата част на 
част от ТВ Журнала е посветена

актуалности, които 
предаването, 

на XII
срещи на младите на народа и народно
стите в Сърбия състояли се на 23 и 24 
май в Димитровград.

В този колаж от 20 минути ще бъдат 
излъчени и части от програмата на дву
дневните срещи с които са представиха 
младите от Александровац Жупски, Печ, 
Призрен, Ковачица, Уздин, Босилеград, 
Бабушница и града домакин Дими
тровград.

ч_\

....................... ********.......... ............................ Т. Петров
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Физическа култура и 
сплрт == СКУПЩИНАТА НА ТИТОВИЯ ФОНД НА СР СЪРБИЯо 6 ОТДЕЛНИ УСЛОВИЯявява

ДИМИТРОВГРАД а) Образование:

младите работници, селскостопанските 
тели и носителите 
лия цикъл на школуване да 
относно над седем (7)Конкурс

производи- 
труд в изтек- 

среден успех над три (3), 
вече следват;»А. Боаконсш- 

»3адрушр« 5:1
на самостоятелен личен 

имат
ако

редовните ученици в средното насочено образо- 
и висшите училища, фа- 

в изтеклия цикъл на школуването 
успех (над 4,5), относно 8,0 ако вече

вание и студентите на полувисшите 
култетите и академиите 

за учебната Да имат отличен 
следват;

За отпускане на 
1981/82

стипендии от Титовия фонд
година.

Игрище: „Парк". Терен: тре 
вист и подходящ за игра. Ав
тори на головете: Кръстев — 
2, Цветков, Тошев и Пешев. 
Съдия Слободан Миялкович 
от Пирот.

„А. БАЛКАНСКИ": Видано- 
вйч, Васов, Стойчев, Тодоро 
вич, Марков, Пешев, Цвет
ков, Иванов, Тошев, Кръстев 
и Алексов.

Футболистите на „Асен Бал 
кански“ от Димитровград про 
дължават с високи победи. В 
неделя само за едно полувре 
ме пет пъти улучиха вратата 
на отбора „Задругар" от Кру 
пац и лесно спечелиха две то 
чки.

1. На млади работници, селскостопански 
на носители на самостоятелен 

довно и задочно школуване на | 
лища на средното насочено образование, 
лища, на факултетите.

производи- учениците, които чрез школуването се оспособяват 
за работа в непосредственото производство и услуги в из
теклия цикъл на школуване да имат успех най-малко три (3);

тели и личен труд, за ре- 
работници в средните учи

полувисшите учи
тези, които следват на трети степен специално об- 

школуването да имат сре-разование в изтеклия цикъл на 
ден успех над осем (8);

2. На редовни ученици в училищата на средното 
сочено образование ,на студенти на полувисшите училища 
и факултети.

З.На

на-

б) материални
студенти на следдипломни студии.

Кандидатите под точка 1 и 3 по правилно не поднас-
ОБЩИ УСЛОВИЯ Ят доказателство за материалния доход по член на дома

кинство. Съветът на Титовия фонд в общината,
За създаване и уеднаквяване условията за образова 
средните, полувисшите и висшите

относно
даващ стипендията, може да дава рценка за материалното 
състояние на семейството на кандидата и ако е то бла
гоприятно, няма да отпусне стипендия. При кандидатите 
под точка 2 доходът по член на домакинство да не над
минава от 3000 (три хиляди) динара, без оглед на профе
сията на родителите.

ние в
училища и факул

тети за намаляване на социалните 
ците и студентите, 
те потреби на 
и обществените 
бия (без САП)

а) на млади работници

разлики между учени- 
цел да бъдат задоволени кадрови- 

сдружения труд, материалното производство 
дейности в общините, регионите и СР Сър-' 

Ще се отпуснат стипендии:

а с

от непосредственото матери- 
в неограничен 

изпращат на школуване и чрез 
между предла- 

и ползуващите на стипен-

Играта в първото полувре
ме на мача наистина заслу
жи висока оценка. На дома
шните футболисти успяваше 
почти всичко, което възнамер 
яваха. От многобройните го
лови положения, създадени с 
добре организирани атаки, те 
реализираха пет и с това реши 
ха мача в своя полза. Във 
второто полувреме обаче, 
по необясними причини, дими 
тровградчани почти застана
ха така, че гостите се раз- 
махнаха и бяха по-добър съ
перник.

До края на първенството 
остават още три кръга, в ко
ито ще се получи отговор на 
въпроса, кой отбор идващата 
година ще се състезава в по
виеш ранг на състезание. За
сега „Асен аБлкански" и „Лу 
жница" от Бабушница имат

ПРАВО ЗА УЧАСТИЕ НА КОНКУРСА
ално производство и услужните дейности 
брой, които ООСТ или ОСТ На конкурса могат да се обадят:

а) кандидатите за под точка 1 и 3, които покрай об
щите условия трябва да изпълняват и следните условия:

— да не са по-възрастни от тридесет години и

— да имат две години трудов опит в организацията, 
която ги изпраща на по-нататъшно школуване;

б) кандидатите под точка 2 покрай общите и отдел
ните условия трябва да отговарят на възрастта, в редов
ното школуване. Всички кандидати прилагат фотокопирани 
свидетелства за всеки клас от изтеклия цикъл на школува
не, а редовните ученици и студентите и удостоверение за 
броя и дохода на членовете в съвместното домакинство за 
първите 5 месеца на текущата година. Всички кандидати 
изписват комплектно специалните формуляри. Всички кан
дидати поднасят документите до Съвета на Титовия фонд 
на общината.

договор уреждат правата и задълженията 
гащите (ООСТ, ОСТ), даващите
Дията;

на млади селскостопански производители и носи
тели на самостоятелен личен труд в ограничен брой, които 
според критериите за осъществяване правата за стипендия 
от Титовия фонд, изпратят 
ните

и насочат в школуването мест- 
общности и чрез договор уредят правата и за

дълженията между предлагащите, даващите и ползуващите 
на стипендиите;

б) на редовни ученици в средното насочено образо
вание и на студенти на полувисшите и висши училища и 
факултети в ограничен брой (в зависимост от разполагае
мите средства в Титовия фонд в общината), които се оп
ределят за специалности на потребни и дефицитни кадри 
в стопанството и обществените дейности в общината;

в) в ограничен брой за следване на трети степен об
разование, в зависимост от утвърдения интерес на сдру
жения труд из областта на естествените науки, непосред

ствено свързани с развитието на материалното производ

ство и с просветната специалност. Стипендиите се отпускат 
без задължение на връщане, при условие ползуващите да 
завършат школуването си в срок, предписан от страна на 
образователните организации и да останат в трудово от

ношение на територията на общината, относно град Белград 
колкото-са-ползували стипендията Сумата на стипендията е 
в зависимост от мястото на школуването и материалните 
доходи по член в домакинството.

Кандидатите са длъжни преди прибавянето на доку
ментите да се обърнат до Съвета на Титовия фонд в об
ляната за по-близки информации на условията за осъщес
твяване правото на стипендията.

кандидатите за стипендията на Тито- 
10 юни 1981 година.

— Конкурсът за 
крит от 1 май доеднакви изгледи ,а и разпре 

делението на мачовете 
също

им Тито-—Конкурсът за кандидатите за стипендия на 
вия фонд под точка 1 — за млади работници, селскостопанпо два пъти играят 

като гости и един път като ски производители и носители на самостоятелен личен труд 
остава трайно открит, както за този така и за следващите 
години за записване, по желание, на предлагащия, в обра
зователна институция- Непълни документи няма да се раз-

домакини.

В следващия кръг „А. Бал- 
ще играе в Пироткански

срещу отбора на „Драгош". глеждат.
Д. Ставров

„БОСИЛЕГРАД" коитоИЗ ДЕЙНОСТТА НА ДОБРОВОЛНОТО ПРОТИВПОЖАРНО ДРУЖЕСТВО жарните апарати, с 
разполагат основните и тру

дови организации в община

та. Тези апарати досега се 
пълнеха в Сурдулица.

решение да обезпечат необ

ходимия материал за подмен 
Яне и пълнене на противопо-И при липса на средства успех м. я.

На 13 юни 1981 година се навършва една го
дина откакто завинаги ни напусна нашата мила съпру
га, майка, сестра, свекърва, санха, тъща и баба

новните училища в общината. 
Освен това 
и за учениците от 
в няколко местни

грамоти иа най- 
иои

Седем индивидуални и две колективни 
дейните членове, присъдени от Председателството на 
фереицията на Противопожарния съюз на СР Оьрбия.

за населението
основното 
общности 

и средното насочено образо
вание проведоха 
връзка
тели на пожара, опасността и 
начина на гасеното му.

В досегашния период, спо 
ред думите но Гоша Митов, 

на Председател- 
на Дружеството, съв- 

малко е направено

в гасено но три по- 
акцията

VДоброволното
дружество

лротивопо-
„Босилег-

твували
големи пожара.
„Нищо не бива до ни изне
нада", която се проведе

година, пожарникари-

V [Ясказки във 
с най-честите причини

В Петрана Щ 

Стоянов
от Димитровград

жарно
изпълнява своята проград

рама твърде успешно. Макар 
и с незначителни финансови 

на най-необ

ми

налата
те, също така проявиха голя 
ма бдителност и

средства и липса 
ходими съоръжения подготве-за гасе-

председател 
ството

ност. През отчетния период 
Дружеството

противопожарне на пожар: 
на кола, апарати и друго, Дру 
жеството изл7>лнява добре за

членовете на чВса участвували в две състе- 
Общинско състезание 

и в Лебане на

сем 
обезпечаване на противопо- 

необходими 
Затова 

обез

дачата си. Това е 
цнята на Председателството на 
Дружеството на неотдавна съ 
стоялото се заседание, на ко 

присъствуваха и предста 
общината и общес- 

органи-

зания:
Църна Трава

регионалното състезание, 
дето постигнаха завидни ре 

Доброволното проти 
дружество „Боси

констата- тихо и неочаквано ниИзмина година откакто 
напусна. Не е пече сред нас, но н по-нататък живее 
ще живее в

Тъжният помен ще дадем на 6 юни т.г. на гро
бищата в Димитровград.

жарни апарати 
за гасене на пожар.

в
къ-

нашите сърца и мисли.през настоящия период
печаването 
съоръжения трябва да бъде 
една от първостепенните за 
дачи не само на Дружеството 
но и на общината, обществе

на необходимитезултати. 
вопожарно 
леград" в 
тояЩата 
рад проведе противопожарен 

който с успех завърши
ха 27 работника от организа
циите на сдружения труд, 9 
младежи и 9 пионери от

ето
вители на 
твено-политическите

Опечалени:
Съпруг Ангел, син Петър, дъЩеРи 
Костадинка, Вера, Лиляна и Слааи- 
ца, снаха Лукица, зет Добривое, 
внуци Зорица, Иван, Негосава н Ма
рия и роднини

началоото на нас- 
година в Босилег-

зации от общината.
В отчета на работата,

май 1980 до май
за трудовино-политическите и 

организации.
Членовете на Председател- 

дружеството взеха

курс,период от 
1981 година се посочва, че
пожарникарите съвместно с 
останалите граждани са уч ас

тството наос-

СТРАНИЦА 11

БРАТСТВО • М МАЙ 19В1



__ Какъв беше филмът?
Студент се явява на ислит 

и започва да търси продъл
жително в сандъчето с 
просите...

Професорът го гледа и ка-

__ До паузата беше много
но следВЪ“ това се-хубав,

дяЩата до мен жена

такъв шамар, че още

На плажа художник скици- 
летовничка. ДрУ

ми за
ра млада 
ги двама коментират.

— Един такъв рисува дъ
щеря ми преди две години 
и още не сме получили порт 
рета й<

шлепи 
го помня . •.зва:

— Достатъчно, колега, пиша 
ви тройка!

Бащата хвали новата си се

кретарка:
Това е нищо — казва 

Най-известният
отива дово-Студентът си

другарят, 
портретист в нашия град ри 
суво жена ми.

— Е, и!
—. И досега не съм полу-

лен.Исппепи си кроииьуту Тя е работлива, мила, 
истин

писахте трой- 
излитате? —

— Защо му 
ка, без да го

друг професор.

хубава . .. Казвам ви 
ска кукла!)питажечип нито портрета нито ли си очите,А затваря

лежи? пита летгодиш-
Каже: БаеЖали ми се некня бая Милетия.

Манчо, никако не могу да 
нашу администрация). Ка на работу — не претрзаю 
се, а ка требе да се дели лични дохоци — никой 
йи не може стигне, а камо ли да Ъм протече.

— Щом търси така усиле- 
знае нещо . ..

на си. когато 
ната му дъщеря*

излезнем накрай с овуя
но . .. значи

— Мамо, нали каза, чо на 
шото бебе има твоите очи и 
носа на татко!

— Да, моето дете.
— А сега има зъбите на

__ Да, това е наистина хуба-

но не е ли по-разум-
Я и мои колеУуе несмо млого ни писмени, ноли 

мати&ете та отидомо у
познат на 
епископ.

Бивш адвокат, 
цял Лондон, става

— Защо си сменихате лро-' 
фесията? — запитали го ня
кои.

знаеш, оди село оставимо 
фабрикуту, не разбирамо се много оди проценти и 
индекси. И затова тия що работе у администрациюту 

Започну, те толко и толко процента, толко
толко

вл вила,
но прозорците да са от дру- 

страна, да влиза повече
ДЯДО-

гата 
сълнце?

ни мию.
и толко индекса... Те толко смо заработили, 
требе да примимо...

Две жени се срещат в пар
ка.

— Ах — оплаква се едната, 
знаете ли какво значи да 
си сама!

— Вярно е, но така няма 
да виждам какво правят съ

седите . ..

— Професията ли? Глупос
ти! Само клиентелата си сме
них!.

Караю—вараю, върту—сучу с бодовете, и пак 
некико накамто ни тегп»е.

— Естествено — кима с 
глава другата — аз също съм 
омъжена.

Ка на работу гледам, 1)и — мнозина кршкаю. 
Или дойду или не дойду на време; поработе малко, 
па вану да си расправлаю разне приказнице... 
не им дън.

/♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦<
и ми-

Млад художник споделя с 
жена си.

— Знаеш ли, че Ван 
не е продал нито една кар
тина, докато

— Това е единствено 
що, което имаш с него 
отговорила жена му.

„Играта на щастие", както 
наричат „Лотото", тези дни 
донесе щастие на един наши- 
нец. Именно, Трайко Милошев 
от село Лукавица, край Дими

тровград, преди няколко сед- 
петте

{-лени числа, които му доне- 
440 хиляди динара!

СпечелилЯ Милетио, нели знаеш, работим у „ланацат". 
А малко станем, работа ми се сбере и ме затрупа.

Гог

е бил жив!
Гони ме и норма и „зор" и при мене нема об-

мърдан>е.

Работим доста године, ама йош не могу да 
разберем како ония що работе по канцеларийете ис- 
карую нормуту, а понекига 1)у и преврл,е...

Не заради друго, него не види се много да им 
работа отрдза, нешто за много уговори, кико чуйем 
оди по-ишарни другаре, и по неколко лута дооде 
ургенцийе ли, како ли ?)и окаю, а ка на краят — они 
пак испълнили нормуту...

Нейе ми ясно и това, защо кига требе да ус- 
ваямо некикав правилник, они ни збързе и за некол
ко дъна га склепемо. Почну да ни плаше, те ако га 
не усвойимо, лоше че буде, те това, те това, и я се 
подзверим, подзверим — па се съгласим с това що 
се предлага...

те-мици „хвананаДве момчета играят в 
една градинка в Париж.

— Аз мечтая — казва едно 
то — да печеля по 10 000 
франка на месец като баща 
ми.

соха

— Със спечелените пари 
ще довръша изграждането на 
къщата си и ще си купя кола 
— казва Милошев, който ра

боти в димитровградската ка

сапница.

■ 33

ЛОТО— Баща ти по 10 000 фран 
ка ли получава!

— Не, но и той мечтае за 
това.

I■П 33

А ка после — оно си на н>им остане широко 
каже Милетия.! около шию...

I

'ЛЬЯцгик/ак.

Две машинописки разговар
ят:—БтстВо — Пишещата машина е 
ужасно изобретение!

— Защо!
— Когато не работиш на 

нея, всички разбират това.ВЕСТНИК НА БЪЛГАР
СКАТА НАРОДНОСТ В 
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