
ВРятстШ С указ на президента 
иа СФРЮ Йосип Броз 
Тито
арн 1975 г. Издател
ство 
стоен с

от . 14 февру-

„Братство" е удо- 
Орден братст

во н единство със сре
бърен венец за особе
ни заслуги в областта 
на информативната и 

дейност и 
развити-

» В6СТННН НД бЪЛГАРСНАТ» графическа 
за принос в 
ето на братството и 
единството между на

шите народи и наро
дности.
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Милка Планинц, председател 

на Съюзния изпълнителен
Раиф Диздаревнч — председател 

на Скупщината на СФРЮ
републиките и покрайни- дина, а член на СЮК от 

НИКОЛА март 1945 година. От 1945 
до 1951 година е изпълня
вал отговорни длъжности 
в органите на Държавна 
сигурност- През 1951 годи 
на бива преместен на ра
бота в Министерството на

Делегатите на третия 
делегатски състав на Съ 
юзния съвет и Съвета на 
републиките и покрайни
ните на първата сесия в 
новия състав, единодушно 
избраха РАИФ ДИЗДА-

съвет иите е избран 
КМЕЗИЧ, Войводина, а за 
подпредседател ДРИТА 

ДОБРОШИ, САП Косово.
Раиф Диздаревич е ро

ден през 1926 година във 
Фойница. По -национал
ност е мюсюлман. В НОБ външните работи. Дълги 
е участвувал от 1 авгУст години е работил в Съюза 

' 1943 година. Член на на синдикатите на Югос 
СКОЮ е от март 1944 го- лавия-

ПОДПРЕДСЕДАТЕЛИ: ЗВОНЕ ДРАГАН 
САВ СРЕБРИЧ И МИЯТ ШУКОВИЧ

БОРИ

С единодушно решение 
на двата скупщински съ
вета за председател на 
Съюзния изпълнителен съ 
вет на 16 май е избрана 
МИЛКА ПЛАНИНЦ. Тя е 
седмият по ред следвое
нен председател на юго
славското правителство и 
първата жена на този 
ПОСт.

Предложение за избира
нето на Милка Планинц 

Председателството

жественото изявление и 
между другото заяви:

ОТ ЗАСЕДАНИЕТО НА ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО 
НА СФРЮ

Петър Стамболич вредоедател, а 

д-р Влапнмар Бакарич, подпреседа- 
тел на Председателството на СФРЮ

даде
на СФРЮ, а тя предложи 
състава на „своя" каби
нет. Макар че Конститу
цията предвижда 
води сметка само за на} 
ционалния състав на СИС 
Милка Планинц е предло
жила ат всяка република 
в правителството да влез 
нат по двама представи
тели, а от покрайнините

да се

Председателството 
СФРЮ на заседанието си 
от 14 май на което пред- 
седателствуваше 
дателят Сергей . Крайгер, 
избра и провъзгласи Пе
тър Стамболич за предсе 
дател, а Д-р Владимир Ба 
карич за подпредседател 
на Председателството на 
СФРЮ. Изборът и провъа 
гласяването станаха въз 
основа на Конституцията 
на СФРЮ и според редо- 
следа_, утвърден с Правил

пика за работата на Пред 
седателството на СФРЮ. 
Техният едногодишен ман. 
дат започна от 16 май.

наРаиф Диздаревич

РЕВИЧ, делегат на Босна 
и Херцеговина, за предсе 
дател на' Скупщината на 
СФРЮ с едногодишен ман 
дат.

За подпредседател 
Скупщината, също с едно 
годишен мандат беше из 
бран МИТО МИЦАЙКОВ, 
делегат от СР Македония.

За председател на Съюз 
ния съвет е избран АН- 
ТУН ВРАТУШД, СР Сло- 
вения; а за подпредседа
тели: МИХАЙЛО БРАИО 
БИЧ, СР Черна гора. За 
председател на Съвета на

Милка Планинц
— Желая да кажа само, 

че ще настояваме с рабо
тата си на практика, с 
политическата и идеологц 
ческата си насока, да бъ
дем съставна част на деле 
гатската скупщина, възмо 
жно по-скоро да се вгра
дим и свържем със само 
управителната база на на 
шето общество, защото 
страната се намира пред 
сериозни проблеми и за 
трудиения, но пък разпо 
лага и с огромни потеици 
али...
лругото Милка Планинц.

предсе-

-•по един-
МИЛКА ПЛАНИНЦ е 

родена през 1924 година, 
в Дърлиш, СР Хърватско. 
Завършила е Високо уп
равително училище в Заг
реб. Досега изпълняваше 

председател на - ЦК

десетия конгрес на СЮК 
беше избран за член на 
Председателството на ЦК 
на СЮК.

Подпредседател на Пред 
седателството на СФРЮ 
беше от 15 май 1974 до 15 
май 1975 година.

иа

поста
на Съюза на комунистите 
в Хърватска.

След избирането си за 
на Съюзния 

Мил-
председател 
изпълнителен съвет 
ка Планинц подписа- тър-

заяви между

НА 11АРОЖЖЙйга СНРА =Гд=ГРАДОТ ХХ-ТЕ 
ДИТЕ И

Срещите обогатяват основните придобивки 
от революцията

БУЛАТОВИЧ, ПРЕДСЕДАТЕЛ НА РК НА ССТН, КОЯТО 
ТАЗИ ВАЖНА МАНИФЕСТАЦИЯ— ЗАЯВИ ВУКОЕ 

БЕШЕ ПАТРОН НА
Започнати в рамките 

па „Югославските пионер 
ски игри" с няколко учи- 

„Моша Пилде" лища, срещите днес об
хващат 15 училища и ия- 

(Иа 5-та стр.)

и инициативата,хиляди идеята 
Димитров- която е раздвижена пре

ди 20 годиш ог основно
Пред няколко 

граждани на 
град и околността предсе
?ГкЛо^ферештбпаКСодиа Гдим^тровграД, домакин 
алистическия съюз прие на тазгодишните срещи 
рапорт й извърши пре
глед на пионерските отря 
ди на основните училища 
— участници в юбилейни 
те XX среши на основни

ПЕТЪР СТАМБОЛИЧ
Роден е през 1912 го

дина в с. Брезова край 
Ивацица. Завършил е Сел 
скостопацски факултет в 
Белград. В СКОЮ е при 
е-г през 1933 година, а две 

бива

Д-р ВЛАДИМИР БАКАРИЧ

Роден е през 1912 годи
на във Велика Горица 
край Загреб. Дипломирал 
е на Юридическия факул 
тет в Загреб. В ЮКП е 
приет през 1933 година.
■ а член на ЦК на КП на 
Хърватско е набран през 
1940 година. Носител е 
на Партизанска спомени- 
ца. Бил е член на Поедср 
дателството на АВНОЮ и 
член па Националния ко
митет на освобождението 
ма Югославия. Избран е 
за член на Председател
ството на ЦК на СЮК, а 
вече е изпълнявал длъжно 
спа подпредседател на 
Председателството на

години по-късно, 
приет в ЮКП.

В Народоосвободител- 
иата борба 
тие от 1941. година, а на 
Първото и Второто засе
дание на АВНОЮ е из
бран за член на Предсе
дателството. Беше минис 
'тир на финансите, селс-

те училища на народите 
и народностите от Соци
алистическа република 
Сърбия. След това Вукое 
Булатович, от името на 
Републиканската конфе
ренция на ССТН лривст- 
ствува участниците, ка
то между другото изтък
на, че срещите на основ
ните училища па народи
те и народностите, които 
живеят в СР Сърбия в 
досегашното си съществу 
ване са потвърдили пъл
ната оправдателцост на

взима учас-

кото стопанство, предсе
дател иа правителството 
па Сърбия, председател 
па Съюзния изпълнителен 
съвет, Съюзната скупщи
на, а иа Десетия и Едипа СФРЮ-митинга в ДимитровградВ. Булатович говори на



НА 13, 14 И 15 МАЙ В ЗАГРЕБ СЕ СЪСТОЯ 
ДЕВЕТИЯТ КОНГРЕС НА СК В ХЪРВАТСКО ,

' ...... !Г; *

ТИТОВНЯТ ПЪТ - ОТГОВОР 

НА ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВАТА
В тридневните разисквания доминираше 

застъпването на делегатите за пълно единство 
на Съюза на комунистите, работническата кла
са, народите и народностите на Югославия и 
по-нататъшно развитие на Хърватско и Югосла 
вия въз основа на социалистическото самоуп 

пълната афирмания на задружноравление и 
стта.

слабости говореха откро 
вено, като подчертаваха 
недостатъчната подготве 
ност на СК и толерантно 
то му отношение към без 
делието и останалите су 
бективни слабости.

Титовият път е един
ственият отговор на всич 
ки предизвикателства и 
трудности, е които се сре 
щаме. В периода без Ти 
го по Титовоки ще реша- 
ваме проблемите-

Оценявайки изтеклия 
четиригодишен период, в 
който СР Хърватско пос
тигна забележителни ре
зултати в развитието си, 
по имаше и големи ико
номически трудности, де 
легатите се съгласиха, че 
вече не смее да има вер 
бално застъпване за само 
управлението- За всички » риан

Новоизбраният Центра 
комитет наброява 97 

членове, а Председателст 
вото му 13. За председа 
тел на Председателството 
ма ЦК на СКХ е едйого 
дишен мандат е избран 
Юре Билич, а за секретар 
с двегодишен мандат Ма 

Калан.

лен

ВИДНИ СВЕТОВНИ ЛИЧНОСТИ КАЗАХА ЗА 
ТИТО К. Каунда полага

венец

Великан всред хората, 
водач на водачите Катастрофа в Зеница

КЕНЕТ КАУНДА, прези
дент на Замбия:

менно получават нещо от 
нея. В голямата катастрофа, която неот

давна сполетя мина ..Распоточие’' край 
Зеница, загубиха животите си 39 ми
ньори.

сирачета*
Управата на мината пое задължение

за издръжка на семействата на постра
далите.

От цялата страна пристигат помощи 
на семействата на пострадалите миньо-

Югославия имаше щас-■

— С Тито сее реЗДнах ня 
колко пъти. Разговарях с 
него като със стар поз- Тито. Истина е, че наро- 
нат чувствувах се като у дите създават историята, 
дома си, независимо от но истина е и това, че 
мястото и времето на на- велщсите личности, кога- 
шата среща- Ето, той бе- то ги води разумът, съ- 
ше човек от такъв вид. що така създават история. 
Неговата безкрайна обич Тези личности служат на 
към хората и човечество историята и не я ползува 
то го правеше великан за свои лични цели- Те 
всред хората, водач на во- 'служат на народа и не 
дачите. Така изглеждаше желаят народът да им 
той в моите очи. служи. Ето това е Тито-

Тито създаде държава, вият* пример, 
по много неща подобна Когато отново се роди, 
на други млади наши дър Югославия имаше тази ве 
жави, ботата с различни лика личност, която оста- 
култури. Това различие Ви дълбоки следи. Под 
твърде често води към Титово ръководство Югос 
стълкновения. Обаче Ти- лави# можеше да издър- 
то обедини различните на жи всички видове натиск, 
ционалности в една стра- а това е и най-голямата 
на. Но не остана само на гаранция за нейното бъде- 
това. В борбата срещу ек ще. 
сплоатацията на човека 
от човек, той въведе един ЕНРИКО БЕРЛИНГУЕР, 
ствена идея за самоуправ 
пението.

тието в недрата си да 
носи човек, какъвто беше Мнозинство от тях са на възраст от 

20—30 години.
Тази катастрофа, наД-голяма в съ

ществуването на мината, остави 30 ри.

По повод 90-толишнината от рождението на Иосип Броз Тито

(7)амт р ишш " 'у-. :
М/оро/о непреходно дело

Основоположник на необвързаната поянтнна
НЕОБВЪРЗАНЕТО настана като из

раз на стремежите на народите и стра
ните да ..се освободят от всички отно
шения на зависимост, свободно да се 
развиват в обществено, национално и 
икономическо отношение, и като та
кова, то е резултат на обективни 
Цеди и Развитие на следвоенния свят 
Трябва да се изтъкне обаче приносът
1на плеада далновидни държавници, ви Опитът на Югославия и нейнатало 
зионери и ооици, които на това дви- следователност в прилагане принципи- 
жение постоянно дават насърчения Уе ца политиката на необвързване
формулират погледите и целите. Меж- всички сектори на международните от 
ДУ тях другарят Тито заема едно от рошения, служи като пример на до- 
обшопризнатите места. казателство: за възможностите една

относително малка страна да запази 
овбята независимост, но и активно да 
участвува в изменението на междуна 
Родните икономически и

понеже статистически не могат да се 
измерват стойностите, изразени във 
всичко онг>ва, което президентът Тито 
допринесе за свободата на своя и на 
другите народи, тяхната национална 
обществена и икономическа еманципа
ция. за създаване на дови отношения 
между хората и народите.

про-

генерален секретар на 
ИКП: - к

въвИНДИРА ГАНДИ, мини
стър . председател на Ин- 
&ия:

— Тито беше не само 
организатор и вожд на 
народа в големите парти
зански битки, които се во 
деха за освобождението 
на Европа, от нацизма и 
фашизма. Той беше и 
строител на оригинален 
социализъм. Беше непоко 
лебим защитник — в този 
смисъл даде. хубав пример 
и на другите — на незави 
симостта на, страната си 
и протагонцет на приятел 
ството между народите, 
съчиняващи Югославия..- 
Тиговата личност ще се 
помни. Ще я помнят кому 
листите и всички борци 
за мир в целия свят, ще 
го помнят като човек, кой 
то повлия върху развитие 
го на международния 
вот за много десетилетия.

Според общо признание Йосип Броз 
Тито е един 1 ~ 
тиката на необвързване и 
трима, и като движение, и като акция 
Неговият личен принос
развитието и възхода на необвързана
та политика по много неща е немерим

— Аз считам, че Тито 
беше вожд на много по- 
широк план. Неговата 
смърт е голяма загуба за 
югославските народи. За 
щастие Тито изгради 
единството на страната, 
осигури й стабилност, си 
ла и висок авторитет в 
света. Уверена съ,м, че на 
родите на Югославия ще 
му повдигнат най-хубав 
паметник като пазят този 
лик, единство и сила-

от архитектите на поли-
като док- политически

отношения. Съединявайки исторически 
те изисквания е непосредствено осъще 
ствимите задачи, осмисляйки всяка из
мината крачка, другарят Тито въстана 
срещу водко узурпираме правата на 

/,5-ж, народите и страните и в преломните 
°°шестве«о-исторически моменти на- 
сочи Юр/(лавия, така че стана център 
иа бороата за нови отношения в све- *

за зачатъка

та-

Политиката на необвързване в сво 
!к ята същност се схожда с историчес
ка кия период на създаване на нова Югс 
я &ла^я. а активността иа президента 
й* 1 ито започва от нейни«г зачатък. В ха- 
Й рактера на равноправните отношения 
к Югославия с необвързаните и развива- 
Ц шите ее страни, след това в постоян

но раздвижваме на акции и разреша
ване на дилемите и периоди на време 
нни застои и колебания, Титовият при 
нос винаги е мобилизиращ, насърчите 
лен и творчески.

АЛБЕРТО МОРАВИЯ, ита 
лиански писател:

— Наистина малко хо
ра имат такова отноше
ние с историята; отноше
ние, в което дават нещо 
на историята и същевре-

жи
Тито—Неру—Насър

СТРАНИЦА 2
БРАТСТВО * 21 МАЙ 1982



С ТИТО В СЪРЦАТА
Месец май, за 

път посрещаме без 
дост. Деня на

втори Коминтерн в Моск
ва, на няколко пъти 
бивава в Париж, 
усилено работи върху ук
репването на Партията и 
подготовката за 
събития. Особено 
се чувствува неговото 
яние на Петата национал 

конференция 
годин^, когато Пар

ат в НЕ на Сталин 
жи да насочва кормилото 
на нашата страна по са 
мостоятелен 
1950
тива за въвеждане на ра
ботническо самоуправле
ние, зародишът на което 
се появи още през Наро- 
доосвободителната борба, 
а по-късно стана един от 
основоположниците 
необвързаната политика в 
света, като участвува на 
всички конференции на 
необвързаните от Белград 
през 1961 — до Хавана 
през 1979 година.

Както през време на 
войната, така и по-късно 
в мирно време, непрекъс
нато посещаваше градове 
и села, страни и народи и 
навсякъде носеше факе
ла на мира и затуй и 
днес с право се казва че 
Тито на всички езици — 
значи мир, равенство сво 
бода.

Оценявайки защо е ус
пяла нашата революция,
при провъзгласяването му люция: самоуправлението, 
з а почетен доктор по во братството и единството 
енните науки др. Тито за и задружността. При ед- 
яви: „Какво в това отно- но посещение 
шение беше от съдбовно Сплит, 'на 6 май 1962 го- 
значение? Първо, последо дина между другото той 
вателната насока и непре заяви: „Ние проляхме мо 
къснатата въоръжена бор ре от кърви за братство- 
ба и създаването на сил- то и единството на наши

те народи и народности и 
никому няма да позволим 
било в страната, било от 
чужбина, да нарушава то

и продъл-ра- пре-
катомладостта 

25 май — без др. Тито. 
Изтекоха две години, а 
като чели всичко 
вчера, още не можем да 
се отървем от истината, 
че Тито го няма. И 
тина — той е жив! Той 
живее в нашите 
той ни е пътеводна звез

път- През 
година даде инициа-стана идните

силно
влинаис-

на презсърца, 1940
тията се подготвя за бор 
ба срещу надвисващата 
военна опасност. По то 
ва време произнася име
нитите думи, 
щата Конференция ще 
трябва да се проведе в 
освободената страна. Той 
подготвя Партията за 
вдигане на въоръжено въ 
стание. И това става на 
4 юли 1941 година.

нада.

От Кумровец в Хърват
ско Загорие, където пре 
ди 90 години се роди най- 
великия син на нашите 
народи и народности, Йо 
сип Броз, 
най-светлите страници на 
нашата история- Неговия 
живот и дело са наша ис 
тория, наше настояще 
бъдеще. И тогава, когато 
като беден работник запо 

революционната 
си дейност в Сисак, Че
хия или Австрия; или ко
гато като войник 
вуваше в Октомврийската 
революция- Своето твър
до революционно опреде- 
ление рой изнесе още на 
„Бомбашкия процес", ко
гато заяви: „Не призна
вам буржоазния съд, при 
знавам само съда на моя
та Партия'’... И в години
те на непрекъснати пъту 
вания и странствуване ме- 
талоработникът 

Броз изпълнява много от 
говорни постове: работи 
в Балканския секретари-

Титовата дума винаги се слушаше с вниманиече следва-
ва наше братство и един 
ство" ...Югославия и трето; съз

даването на свободни те
ритории, като съществена 
предпоставка за военната 
и политическа мобилиза
ция на населението и ма
совите политически орга
низации" ...

На всичките досега про 
ведени 11 конгреса 
СЮК даваше основни на 
соки за нашия вървеж на 
пред. Той винаги се връ 
щаше към основните за
воевания цт нашата рево-

са изписани Винаги даваше насърче 
ние на прогресивното. Бе 
ше пламенен борец срещу 

политичес-явленията на 
ка и социална демагогия, 
като даваше подкрепа на 
новото, революционното. 
На Десетия конгрес зая
ви, „че с цел да се пости 
га по-висока производи
телност на/труда трябва 
постоянно да подобрява» 
ме разпределението спо
ред труда...

И все така от въвежда

и
В течение на славната 

четиригодишна епопея на 
Народоосвободителната 

борба др. Тито се прояви 
като гениален стратег и 
пълководец. В течение на 
борбата успя да обедини 
и сплоти разединените до 
тогава наши народи и на
родности и да създаде 
братство и единство и за 
дружие между тях, кое
то беше потвърдено и с 
Решенията на Второто за 
седание на АВНОЮ на 29 
ноември 1943 година в 
Яйце.

Извел нашите народи 
през безчет трудни изпи
тания той и през 1948 го
дина каза решителното

чваше на

участ

ието на самоуправлението 
през 1950 година до колек 
тивното решаване и отго 
ворност.

Вървейки до преди две 
години с Тито пред нас, 
продължаваме твърдо и 
неотклонно и напред да 
крачим с Тито в ума и 
сърцата.

на гр.

йосип ни въоръжени сили; вто
ро, облягането върху най- 
широките народни маси 
във всички крашца на Матея Андонов

жавите с различни вътрешни обще
ствени устройства, като единствена въ? 
можност да се преодолее военната ка 
тастрофа. взела широки размери в све
та. Може да се каже, че тя победи. 
Нашата страна за това в това отноше
ние вече редица години има твърде по
ложителен опит. особено в отношения 
със съседите Гърция и Италия, с кои 
то сътрудничеството се развива на 
двустранно задоволство ... Зная. че и 
вие всичките може да посочите такн 
ва примери и затова мисля, че мога 
да кажа те потвърждават напълно стой 
пастта на прцтщипа на миролюбивото 
и активно съжителство между наро
дите .. ."

В своите оечи и честите среши с 
различни държавници, другарят Гитс 
често настоява за универсалност на пс 
литическата доктрина и международно 
то движение на необвързаните, без ог
лед на геограФическите граници и иде 
ологически определения- Той това сгъс 
назр изрази в дефиницията за не 
обвързаността като ..съвег.т на човече 
ството". В този смисъл постоянно деи 
ствува , срещу свеждането на необвъР- 
заносттз в тесни регионални 
ции на ..третия свят".

Активността на другаря Тито 
Югославия постоянно идва 
върху целокупния план на международ 
ните отношения, като се започне от 
Обединените нации па до различните 
международни конференции и двустрз 
нни отношения с всички страни. Бсе 
още е трудно отделно да се изтъкне 
областта, в която прилагайки полити
ката на необвързване. приносът на 
Югославия и нейния Президент има 
особено значение* Понеже без оглед 
дали се касае за ролята в кодифико- 
вания принцип на активна и миролю
биво съжителство, за активността пс 
разоръжаването и за разрешаването! на 
кризи и международни конфликти, за 
непрекъсната подкрепа на Югославия 
на народоосвобадителнт" ю движения г 
борбата греп^ кодониализма. в анга
жиране ия установяване иа равноправ
ни отношения в света и изобщо в юго
славската политика — не е имало раз
лики между думи и дела.

на първо място в Обединените нации 
а црвън тяК,
ли миролюбиви страни и сили. _
гат особено в моменти на съдбоносни 
кризи в международните отношения 
за да надделее и се чуе гласът на ра
зума. Въпреки че не разполагат със 
значителни военни и 
ефекти, нашите страни със 
рално—политически авторитети 
да се наложат все повече да се зачи
тат техните становища ..."

След това идват Третата. Четвър
тата, Петата и Шестата конференции 
на необвързаните. В Лусака, Алжир 
Коломбо и Хавана все по-голямо е се
мейството на държави и правителства 
желающи свободно развитие и мир в 
света. На конференцията в Хавана, на 
която другарят Тито получи специално 
признание за своята дейност по раз
ширяване на движението на необвър
заните. той в своя доклад сумира дото- 
1 опашния извървян път на движението

заедно с всички остана-
пома-

икономически
своите мо

успяха
концеп

и
до изява

Йосип Броз Тито знае, че Югосла
вия на тази планета це може да живее 
сама за себе ги и затова я включва 
в международната общност, в която 
със своята активна и принципна външ
на политика спечелва за себе си до
стойно място в самия връх. Миролю
бивият свят добре знае, че Тито и Юго 
славна имрт огромен морален престиж 
в света. Затова очите на свободолюби 
вите и миролюбивите хора и народи в 
света повече от три десетилетия са 
обърнати били към Тихо. Държавници 
от пелия свят често го канят на гости 
а той се отзовава и с тях разговаря 
как трябва да живее човечеството, а 
да не бъде война, ка»/ един ма друг 
дд помогнат, да се разрива целият 
свят по-ускорено и по-равмомерио. Ти
хо не жали труд, за да се обединят 
усилията на държавници и правител
ства иа голям брой страни и да се мо
билизират всичка, прогресивни 
за укрепването ца мира. Затова сво
бодно може да се каже. че всеки Ти- 
тов път — е път па мира.

Три години след Белградската кон
ференция на необвързаните на върха 
през октомври 1964 па Втората конфе
ренция иа шефовете на държави или 
правителства на необвързаните страни 
в Кайро, другарят Тито със 
ство каза:

„Обръщайки се към изминалия пе
риод. ние днес може със задоволство 
да констатираме, че

„Резултатите на нашата досегашна 
дейност наистина са богати —: каза 
друг;«*ят Тито. — През изтеклите две 
десетилетия афирмирахме 
принципи и цели на необвързаността 
като трайни стойности. Решително се 
борехме за мир, сигурност и свобода 
в света. Дадохме съществен принос за 
Успешното развитие и изход на анти- 
колоциалнпте революции. Кодифицира
хме и решително
прилагането на принципа на активно и 
миролюбиво съжителство. Противопо
ставяхме се срещу политиката на си- 
ла и чуждестранна намеса във всич
ки облици, в които- се явяваше. Раз
движихме дългосрочни акции за уста
новяване на нов международен иконо 
мически порядък...”

коренните

се застъпвахме за

Когато след своите първи контак- 
на Азия и сили

ти с необвързаните страни 
Африйа и с техните отговорни лтржав- 
ници - заедно с Неоу. НасъО СлгкЮ; 
но и Нъкрума — 1961 година

събра 25 еминеитии държавници 
иа необвъРзвацетс 

Тито съзнава, че върху се 
пред

На следващата конференция 
обвързаните другарят Тито 
прнсъствува. Тито го няма 
остана неговото

град
полагайки основите 
— другарят
бе ги поема голяма отговорност 
миролюбивия свят- Тогава между ДР

иа пс 
няма да 
вече. но 

непреходно дело — 
движението, което все повече избухва 
и нищо не може да го спре.

задовол

тото казва:
мога КРАЙ 

Подготв 
Д. Радовановнч

Считам, че без прекаляваме
конструктивно

между Дър-
ил:да кажа че идеята за 

миролюбиво съжителство
нашите страни
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СРЕЩИ И РАЗГОВОРИМНООТ XI СРЕЩА НА БРАТСТВОТО И ЕДИНСТВОТО" НА ВЛАСИНА ността от тях, поради 
гобройиите слабости в Ко 
сово, поради попускаиего 
и постоянното отстъпване 
пред тях, заради колеба
нието и нерешителността 
в последователното

на политика-

Единни по Титовия път Квмунистите 

са най- 

отговорни

ше и с груби покушения 
на различни външни и въ
трешни вражески сили.

— Начело с другаря Ти 
то Съюзът на югославски 
те комунисти 
исторически преломни то 
чки остана 
лен на линдата, която за
почна и проведе непосред 
ствено пред войната и

общинаОт името на 
Сурдулица срещата откри 
председателят й ВидеиДи 
митриевич, който запозна 
гостите с успешното сто
панско развитие на тази 
община, в която братски 
живеят сърби, българи и 
други народи и народнос 
ти и изграждат истинско 
братство и единство.

На митинга нред повече 
от 50 хиляди граждани го 
вори Азем Власи. — Поб
ратимяване на местни об- 
Вдностн от Куманово, При 
Щина и Сурдулица. — По
здравителна телеграма до 
Председателствата на 

СФРЮ „ на ЦК на СЮК.
Тазгодишната традици 

онна среща „Братство и

осъ
ществяване 
та на СЮК.

— Съюзът на комунис
тите и останалите органи 

социалистически
Косово, СР Сър

на всички

последовате- зирани 
сили в 
бия и цяла Югославия стъ 
пиха в решителна 1 
срещу албанокия нацио
нализъм и иредентизъм. 
Те решително се противо 
поставят и на другите на- 
цноиализми, които постоя 

да сеятоб-
към албан-

борба
Васил Ранчев, завеж

дащ цеха за производство 
на гумени нишки в „Дими 
тровград” е делегат на 
Деветия конгрес на Съю 
за на комунистите на
Сърбия. Попитахме го как 
во за него представлява 
това.

ино се опитват
що недоверие 
ската народност като ця
ло — заяви Власи и доба
ви че Платформата на 
ЦК на СЮК за акция по 
развитие на социалистиче 
ското
братството и единството и 
задружиостта в Косово ут 
върди насоките на акция 
та за понататъшното ста 
билизиране иа 
нието в Косово. — Няма 
никакво съмнение — под 
черта Власи — че и тази 
битка както и множество 
други дрсега успешно щ1 
спечелим- Условие за това 
е да бъдем единни в оден 
ките становищата и акци 
ята и това преди всичко 
ние комунистите, както и 
всички останали прогре
сивни сили.

— Да бъдеш избран за 
делегат на Деветия кон
грес на СКС за 
член, и за мене, е голямо 
признание за досегашната 
ми работа, но съшевремен 
но задължение за още по 
усърдна работа занапред.

Попитахме също, дали 
има намерение да вземе 
участие в разискванията 
на конгреса.

самоуправление, всеки

положе-

— Да. Вече се обадих
за разискване на комисия 
та за развитие на полити 
ческата система на социа 
листическото

Азем Власи говори на митинга на Власина
В речта си Азем Власи, през войната: 

председател на ПК на 
ССТН на Косово припом 
ни че тази среща по най- 
блестящ начин символизи 
ра братството и единство 
то и задружиостта на на 
родите и народностите от 
Македония, Сърбия и Ко
сово, изковано в съвмест
ната борба през Народо- 
освободителната борба и 
социалистическата рево
люция- В следвоенния пе
риод нашата страна осъ
ществи бързо и динамич
но развитие във всички 
области- Но тя се среща-

единство" на народите и 
народностите от СР Маке 
дония, СР Сърбия и САП 
Косово, състояла се на 16 
май край Власинско езе
ро, премина в зндк на 90- 
годишнината от рожде
нието на другаря Тито и 
Деня на младостта. В сре 
щата участвуваха над 50 
хиляди бойци от НОБ, 
младежи, командири от 
запаса, пионери и гражда 
нн от Югоизточна Сър
бия, Македония и Косово 
и представители на обще 
ствено-политическия 
вот.

остана с
самоуправ-масите и в масите 

яви Власи.
По нататък Азем Власи 

ка!за:
— Най-брутално нададе 

ние срещу завоюванията 
на нашата революция бе 
издършено с контрарево- 
люционната акция от по

за-
ление.

От тържеството бе 
пратена поздравителна те 
леграма до председателст 
вата на СФРЮ и на ЦК 
на СЮК.

из-

Културно - художестве- 
зициите на албанския на ният ансамбъл „Шота” от 
ционализъм и иреденти- Прищина предаде богата 
зъм. До миналогодишната художествена 
ескалация и буря на ал
банския национализъм и 
иредентизъм в най-голяма Тито. 
степен дойда заради това, 
че бе подценявана опав*

програма,, 
която завърши със завет 
ната песен към другаря

жи-
Стоян Станков

БОСИЛЕГРАД: ПРЕДКОНГРЕСНИ СРЕЩИ И РАЗГОВОРИ

Да се мине от думи към дела
Предконгресната акти

вност на комунистите в 
Босилеградска община не 
спира. Във всички 
вични партийни 
зации преди 
време приключи обсъжда 
нето по проектодокумен- 
тите за Деветия конгрес 
на СКС, а тези дни прик- 
лючава обсъждаването и 
по проектоматериалите за 
Дванадесетия конгрес на 
СЮК.

Във връзка с това по-то 
чно, как бе организирано 
обсъждането по тези про 
ектодокументи и 
очакват от конгресите спо 
делихме със Симеон Пей
чев, Бранислав Ристич и 
Рангел Йорданов.

СИМЕОН ПЕЙЧЕВ, 
скостопански производи
тел от село Милевци: — 
Разискванията по проекто 
документите на двата кон 
треса в нашата партийна 
организация 
навреме и лично считам, 
че те успешно приключи 
ха. Всички комунисти при 
обсъждането им проявиха 
голям интерес. Мисля, че 
Деветият, а преди всичко

Дванадесетият конгрес 
трябва да даде по-прециз 
ни насоки в развитието 
на селското стопанство. До 
и делата. Когато казвам 

предвид, че 
наше

_ опреде*
ление. Освен това с още 
по-бърз темп трябва да 
се развива самоуправител 
ната и делегатска систе-

и всеобхватни. Затова 
считам че на тях ще се 
намерят въпроси от всич 
ки области

ния цех в Горската секция 
в Босилеград: — Считам, 
че обсъждането в нашата 
партийна организация бе 
добре организирано. В 

Конгресите по-голямо 
внимание трябва да пое 
ветят на активността 
комунистите в делегаци
ите и по-нататъшното раз 
витие на

пър- 
органи- 

известно
В. Ранчевна обществе

но-политическия, 
мически и стопански жи 
вот. Все пак борбата за 
по-нататъшното 
и укрепване на социалис
тическото

иконо-
Понеже мнозина делега 

ти ще поискат думата, не 
зная дали ще имам въз
можност да говоря, но аз 
например бих говорил за 
досегашния ни опит от 
внедряването и развитие
то на делегатската систе
ма в нашата среда като 
специално бих се спрял 
върху ролята на Съюза на 
комунистите. Считам, че 
от ангажирането на СК 
зависи в най-голяма сте
пен

това имам 
борбата за храна е 
то стратегическо развитие на

самоуправле
ние и политическата ста 
билизация по мое мнение 
трябва да бъдат в центъ
ра на вниманието на два 
та конгреса.

РАНГЕЛ ЙОРДАНОВ, 
сококвалифициран работ 
ник в дървообработвател-

самоугтравител- 
ната и делегатската систе 
ма. Защото проблемите 
успешно и трайно ще бъ 
дат разрешени само тога
ва ако ги разрешават те 
зи които ги и създават 
__________М. Я.

ма.
БРАНИСЛАВ РИСТИЧ, 

от Сръбски Милетич — 
Оджаци, граничар: — Про 
ектодокументите за 
та конгреса са конкретни

видва-
какво

щ , п, . развитието на си- 
системата на социалисти
ческото самоуправление— 
изтъква Ранчев.

а». ,-Г. ■сел-

Инак Васил Ранчев
изпълняваше 
председател 

на Оощинската конферен 
Ция на Съюза на комунис 
тите в Димитровградска 
община. Член на СК 
1968 година. Завършил е 
Политическата школа „йо 
сип Броз Тито" в Кумро- 
вец.

I ДО-
неотдавна

длъжността. Т__ '-тл':тш' V» ™ШШт
започнаха

е от

С. Пейчев
Р. Йорданов Б. Ристич

А. Т.
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I

От^ХХ-те юбилейни срещи на. основните училища на народите и народностите от СР
Сърбия в Димитровград,

ПРННОС към 

ЗАДРУЖН0СТТА
Срещите обогатяват основните 

придобивки от революцията
на сдруженост, организи
рано излизане на светов
ния пазар, по-голямо и 
по-качествено производст 
во на стоки и услуги. На 
кратко казано, отговорна, 
домакинска, работа. В. Бу- 
латович по-нататък 
черта че с конкретни ме 
роприятия на икономичес 
ката политика трябва по- 
ускорено да се създавай 
оптимални условия 
голямо производство на 
храна за нуждите на на- 
шет9 население, както и 
за износ.
ПОСТОЯННО ДА СЕ ПО
ДОБРЯВАТ ОТНОШЕНИЯ 
ТА МЕЖДУ НАРОДИТЕ 
И НАРОДНОСТИТЕ

(От 1-ва стр.)
колко хиляди участници, 
които от година на годи
на, живеят с тази актив
ност, разширяват своиге 
образователни и възпита
телни хоризонти и посто
янно увеличават кръга 
от своите другари и прия 
тели от различни краища 
на Сърбия, Войводина и 
Косово. Разраства се 
„Братското хоро" на наро 
дите и народностите, кои 
то с векове споделяха ед
наква съдба в добро и 
зло, в това балканско кръ 
стовище, подчерта Булато 
вич.

родности. Чрез тези сре
щи учениците обогатяват 
своите познания за отдел
ни наши краища, народи, 
техните обичаи, културни 
и материални условия за 
живота на своите връст
ници.

С аплодисменти и с песен 1 
та „Другарю Тито

кълнем" ... завърши
20-юбилейна
основните училища на на
рода и народностите в 
Сърбия, проведена на 14, 
15 и 16 
град.

След пристигането на 
гостите в петък и разпре 
делянето им по домовете, 
в събота срещата 
на с откриването на из
ложба на детски художе
ствени и ръкоделни твор
би. Изложбата откри Йг 
рил Тодоров, един от ос
нователите му.

След това се състоя де 
филе на участниците до 
спортния център, където 
те продефилираха пред 
трибуната на която се на 
мираха видни обществе
но-политически работни
ци и гости които привет- 
ствува ЦАНКО КОСТОВ, 
председател на Социалис
тическия съюз.

Програмата, която 
ше предвидена да се про 
зеде, претърпя извесни 
промени поради нямане 
електрически ток в целия 
град (падане-ц) на топола 
върху далековода предиз
викало късане на същия- 
между Пирот и Димитров 
>рад). Все пак част от 
програмата бе проведена: 
Преглед на пионерските 
отряди който извърши В у 
кое Булатович и гимнас
тически упражнения на 
учениците от осн. учили
ще и образователния цен 
тър.

мът „Доротеи" 
и до училището в Трън- 
ски Одоровци.

След завърщането 
оттам,
Общинската 

Петар Тасев 
ем за

а отидохание тисе
сРе^а на им

подпредседателят на
скупщина 

устрои при-
участниците в „Бра 

тското хоро", като ги за
позна с основните данни 
на общината- 

Същия ден след обед, 
тържествено

ИЗЯВА НА БРАТСТВО И 
ЕДИНСТВОмай в Димитров-

за по-В продължение на рен
та си, В. Булатович изтък 
на, че срещите са голя 
ма изява на братство и 
единство на народите и 
народностите в Социалие 
тическа република Сър 
бия. Всичко това има ог 
ромно значение за разви
тие на съзнанието на 
младото поколение за ця
лостта на обществените 
отношения у нас, за сло 
жността на тези отноше 
ния, за необходимостта и 
историческата решимост 
за задружност-

Споменатите срещи са 
израз на уважение и обич 
към нашата социалистиче 
ска самоуправителна общ 
ност. Те са доказателство 
за нашата неразривна бра 
тека свързаност, която е 
от съдбовно значение във 
всички области на само- 
управителния обществен 
живот-

Братството и единство
то на всички наши наро
ди и народности е рево
люционна, в огъня на На 
родоосвободителната бор 
ба изкована придобивка, 
благодарение на която с 
успех воювахме и продъл 
жихме да воюваме все до 
настоящата битка. Тя е 
и по-нататък основа в раз 
решаването на задачи, ко 
ито имаме днес и които 
ни очакват утре. Булато
вич по-нататък изтъкна, 
че задачите не са нито 
малки, нито краткосроч
ни, нито пък могат с ус
пех да се разрешават без 
висока степен на дееспо- 
собецост, решимост, Доб
ра организираност и при 
високо чувство ца отго
ворност.

Затова е необходимо 
навсякъде дългосрочно не 
с думи и прокламацни, а 
с дела да проявим сме
лост и решимост непоко
лебимо да водим борба 
за икономическа стабили 
зация- Това е задача над 
задачите, която е от ре
шаващо значение да запа 
зим онова, коего имаме и 
да създаваме условия за 
по-нататъшцо успешно ра 
звитие.

започ- заседание 
пионерските 

отряди. Заседанието отво 
ри директорът на училище 
то домакин Васил Нико
лов, който изтъкна значе 
плето на „Братското 
ро" особено сега

проведоха

В него се намират мла 
дежи, пионери, от редове 
те на сръбския, мюсюл
манския, хърватския и 
черногорския народ, как
то и от албанската, бъл
гарската, унгарската, ру
мънската, руоинската, сло

хо-
когато

предстоят конгресите на 
СКС и СКю и когато че- 
ствуваме 40-та годишнина 
от създаването на пионер 
ската организация А. Т.

Националния въпрос ре 
шавахме — изтъкна Була 
тович
ме като изхождаме от ин 
тересите на работническа 
та класа като историчес 
ки носител на борбата за 
преодоляване на всеки об 
лик на угнетяване на чо 
век от човек, на една на 
ция от друга- В политичес 
кия живот това значи, оп 
ределение за самоуправи- 
телни социалистически от 
ношения и пълно нацио
нално равноправие в поли 
тическия, икономически 
и в културния живот. На 
шето общество, а преди 
всичко Съюзът на комуни 
стите, националните отнд 
шения разбира не като 
завинаги дадени незамени 
мо, но като процес, кое
то се намира в непрекъс
нато развитие- Това зна
чи, по националния въп
рос постоянно се налага 
да се води грижа и с 
анализиране на конкрет
ни случаи непрекъснато 
да се подобряват отноше
нията между народите и 
народностите в нашата 
страна. Истинският път 
за разрешаването на въп 
роси от междунацианални 
те отношения е — непре 
къснатото обогатяване на 
облиците и съдържание 
тб на самоуправлението 
— изтъкна между друго
то председателят на Ре
публиканската конферен 
пия на Социалистическия 
съюз в СР Сърбия Вукое 
Булатович*

На тържеството прове
дено на 15 май в Дими
тровград присъствуваха и 
Милун Тадич, председа
тел на Републиканския съ 
вет на синдикатите в Сър 
бия, генерал Здравко Ди- 
мич, Света Тадич, Божко 
Лукич, Хадия Морина от 
името на/РК на ССТН, 
Александър Йованович, 
Десимир Иович, Хенрнк 
Селич, Станимир Стамен- 
кович от Нишки регион, 
представители на републн 
кански органи по възпита 
ние, образование и култу 
ра, представители на съсе 
дните общини и др.

Борис Костадинов

и го разрешава

вашката и турската

Част от физкултурните упражнения
ВЛАСИНА, 16 МАЙ 1982

Жест на братство и единство
Вечерта, училищният 

двор беше наистина ма- 
лъд за да побере всички 
които бяха дошли да гле-

Прекрасен .майски ден. Прелестни пре
дели край Власинско езеро.

Десетки хиляди граждани От Сърбия, Ма
кедония и Косово.

Чествуване на единадесетата среща 
„Братство и единство”. От ранните утринни 
часове потоци от автомобили и автобуси вър
вят към Власина по асфалтираните шосета от 
посоките на Дърпа трава, Сурдулица, Босиле
град. Събор на бойците, командирите от запаса 
младежта и пионерите и трудовите хора и гра 
жданите от две социалистически републики и 
една покрайнина.

Възкресяват се спомени за миналото, за 
славните дни па борбата срещу немските и 
българските окупатори и домашните преда 
тели. Укрепва братството и единството между 
македонци, сърби, албанци, българи, чсрцогор 
ци и други граждани ца нова Титова, Югосла- 
лавия-

дат художествената прог
рама на участниците, 
тихата майска вечер, мал 
ко студеничка, зазвучаха 
пъстрите звуци на песни 
от равна Войводина, от 
Уздин, Ковачица, Приз- 
рен . ■ ■ Развиха се буйни 
хора от Шумадия, от Алек 
сандровец Жупски, от Ко 
сово, от Джаковица, Сиа 
ринска баня... Публ 
та наистина имаше удо
волствие да слуша и гле
да песни и хора на всич
ки народи и народности, 
да види прекрасни носии 
на румъни, русини, албан- 

шумадинци,

В

ика-

След официалната реч един хубав жест 
на братството и единството.

Провъзгласява се побратимяване между 
Местни общности. Побратимяване на три мест
ни общности: „Християи Тодоровски Карпош” 
от Куманово, Пета местна общност от При- 

и Местна общюст „Братство и един- 
от Сурдулица. Представителите на мест 

общности от двете републики и поюрай-

ци, турчи, 
словенци...

ПО ДОЛИНАТА НА 
ЕРМА ДА СЕ СЪЗДАВАТ УСЛО 

ВИЯ ЗА ПО ГОЛЯМО ПРО 
ИЗВОДСТВО НА ХРАНА

щипа
сгво"

На следващия деть в не 
гостите направиха

иите
цицата на трибуната си разменят грамоти.

Десетки хиляди участници в тържество 
то с бурии аплодисменти и 
братството и единството поздравят този изклю 

хубав жест ма югославската задруж- 
ненарушимото братство и единство ца 

нашите народи и народности.

Трябва да тргънем на 
решителна борба за подо
брение на пашата 
ция в международния ико 
номически порядък — ка 
за Булатович. За топа не
що е необходима собстве

деля,
малка екскурзия по живо 

на Ерма*
възклицания за

пози-писната долина 
Те посетиха и Погановски 

културно-исто
XVI

чително
пост иманастир,

рически паметник от 
век в който е сниман фил

Ст. Станков
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УСПШН1 ШРУШШП МШ1УБОСИЛЕГРАД: ИЗ ДЕЙНОСТТА НА ИЗПЪЛНИ 
ТЕЛНИЯ СЪВЕТ

Обсъдения н приети 

няколко обществени 

договора

сс

Ш
Основната организация посредством „Центротек дето на17 май ще пребива 

иа сдружения труд „Ди- стил” и негови^ партньор ва делегация на „Разноек 
митровград” около 25 на „Разноекспорт” от Мое- спорт от Москва, 
сто от своето производ- ква, ца потребителите от От л До зц юни тт. в 
тво изнася на чуждестра- Съветския съюз са доста Москва ще се направи 
ния пазар. На източния вени 1270 хиляди чифта окончателен избор на 
пазар, по-точно в Съвет- гумени ботуши, а до края стоките от този вид. И по

край това, че конкуренци 
ята е голяма, потребители 

« те от Съветския Съюз по 
I лагат много върху качес 
1 твото на стоките. Компе 
I ентните от каучуковата 
1 промишленост в Димит- 
| ровград се наброяват, вър 
| основа на качеството на 
I своите произведения и до 
I сегашния опит, че и през 

1983 г. ще изнасят на съ 
ветския пазар.

През миналата седмица 
в Босилеград, Изпълните 
лният съвет в новия със
тав проведе първото си 
делово заседание.

тия доход и средствата за 
лични доходи. Според 
приетия договор то ще бъ 
де в пропорция 78:22 (ми- 

На съ налата година 80:20) в пол 
за ца личния доход.

щ .--Т

' -1•гщ (щото членовете на съвета 
обсъдиха и приеха редица 
договори, въпроси и ии- Не с по-малко 
формации, а за някои от ние бе изслушана инфор- 
тях те дадоха свои мие- манията във връзка с 
ния и становища. Преди формирането на занаят- 
всичко обсъден беше Об чийска задруга „Строи

тел” РО Босилеград, чие 
то формиране и учредява 
не е в ход. Изпълнителни 
ят съдел при Общинската 

отра скупщина в Босилеград 
даде съгласие за формира 
не на такава задруга, за- 
щото много напш занаят
чии, а преди всичко стро 
ители членуват в подобни 
задруга във вътрешността 
на страната, а проявяват 
желание да бъдат членове

йи
■втшма- М: X

1 |
1I/

А. Т.1щественият договор за 
насърчаване развитието 
на дребното стопанство. 
Изхождайки от това, че 
то, като стопански 
съл дава възможност за

{1 X В ООСТ „ЛИСЦА” — БА 
БУШНИЦА

Ш1 Нови кредити 

за жилищно 

строителство

ЕЗпо-ускорено развитие, на 
общината, и на по-широ 
ката общност, членове
те на Изпълнителния съ 
вет приеха тоя договор, 
според който занапред и 
в тази област ще могат 
Да се ползуват средства
от Фонда за насърчаване щ заСеданиеТо бяха ра 
развитието на недостатъч- згледани и няколко теку 
но развитите общини в щи въпроси в компетен- 
републиката. Тези средст- ^ на Изпълнителния съ 
ва според договора ще 
могат да ползугрт и мощ 
ни стопански организа
ции от развитите общи
ни, ако инвестират изгра 
ждане на стопански обек

Ш

Едни цех в „Тигър—Димитровград”

'Г и

на тази година трябва 
да се изнесат още 
хиляди чифта ботуши.

Както ни осведомиха 
„Димитровград", износът 
ще продължи и през 1983 
г. Именно, представители 
на „Ценгротекстил” вече 
са пребивавали в Димит 
ровград, къдею е догово 
Рено предложената колек 
ция за износ тези Дни да 
се изпрати до Белград, къ

ския Съюз, „Димитров
град” изнася посредством 
ТО „Центротекстил" от 
Белград. Това сътрудни
чество продължава вече 
две години, през който пе 
риод е реализирана прог
рамата за износ на гуме 
ни ботуши в СССР. Пона
стоящем, несъществуват 
никакви пречки пласмен
тът да продължи и през 
1983 г. През 1981 и 1982 г.

630тук.
в Наскоро трудещите се 

в ООСТ „Лисна” в Бабуш 
ница за индивидуално 
жилищно строителство 

ще разпределят 5 милиона 
динара. От тези средства 
2 милиона е отделила ор 
ганизацията, а останалите 
тя обезпечава чрез бан
кови кредити. Интересът 
всред трудещите се за 
потеглянето на кредитите 
е доста голяма — искове 
са подали около 70 работ 
нички, които търсят око 
ло 9 милиона динара. Кз 
кто казват в организация 
та, засега всичките те «е 
могат да получат кредити. 

Да добавим, че в тази 
ООСТ всяка година се во 
ди организирана акция 
за подтикване на индиви
дуалното жилищно строи 
телство. Благодарение на 
усилията, които полага ор 
ганизацията, разбира се 
и на значителните собст 
вени средства, работници 
те в тази 
твърде
този от жизнен 
въпрос.

вет, а преди всичко някол 
ко иска на местни общ
ности, организации на 
сдружения тРУД и частни 
селскостопански произво 
дители.ти в недостатъчно разви

тите общини.
Интерес предизвика и

информацията във връзка КАК ФАБРИКА „МАЧКАТИЦА” ЗАСЛУЖИ ПЪРВОМАЙСКА ГРАМОТА НА 
СЪЮЗА НА ЮГОСЛАВСКИТЕ СИНДИКАТИ

М. Я.

предложението за прило
жение на Обществения
договор и Самоуправител _ ^ -з

Работникът в центъра на грижите
разпределение средствата ь * 1
за лични доходи. Имай
ки предвид осъществени 
те финансови делови ре 
зултати на организациите 
на сдружения труд в об
щината през изтеклата го
дина, където общият до- зация на стоманолеярна 
ход бележи увеличение от „Мачкатица” в Сурдулица 
39,2 на сто, доходът 26,8 
на сто и чистият доход 
25,6 на сто, стабилизация-

* ВЪЗНАГРАЖДАВАНЕТО СПОРЕД РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ ТРУДА ПОДО 
РАБОТНИЧЕСКИЯ СТАНДАРТ.

* ТВЪРДЕ УСПЕШНО СЕ РЕШАВА ЖИЛИЩНИЯТ ВЪПРОС НА РАБОТ 
НИЦИТЕ.

БРЯВА

Синдикалната органи- Фабриката на машини 
и стоманолеярна „Мачка
тица" е цай-голямата тру 
дова организация в Сурду 
лица и една от най-стари 
те стоманолеярни в наша 
т-а страна- Нейния доход 
създават над 560 работни
ка. В този колектив се во 
дй постоянна грижа за

труда, така че се осъще
ствяват значително по-до
бри делови резултати.

Например, през март е 
реализирано рекордно ме 
сечено производство в до 
сегашното съществуване 
на фабриката. Продукция 
та възлиза на 340 тона, 
осъщественият доход е 33 
милиона динара. Личните 
доходи за този месец въз 
лизат на 12 000 до 17 000 
динара.

е един от носителите на 
Първомайска грамота на 

та и занапред остава като Същза на югославските 
приоритетна задача на синдикати. Как действу- 
всички организации на ва, е какви успехи е заво 
сдружения труд. Членове- ювала признанието, кои 
те на Изпълнителния съ- области се намират в 
вет дадоха съгласие на центъра на акциите на 
предложената пропорция тази синдикална органи- 
за разпределение на чие- зация?

организация 
успешно решават 

интерес
В. Б.

жизненото равнище 
трудещите се, а 
на тази грижа 
първичната организации 
на Съюза на синдикатите. 
При това най-голяма

на
ИЗ ДЕЙНОСТТА НА ТОР 
СКАТА СЕКЦИЯ В СУРДУ 
ЛИЦА

носител 
тъкмо е

Чрез изграждане на об
ществени апартаменти и 
даване кредити за инди
видуално жилищно строи
телство

В САМОУПРАВЛИТЕЛНИТЕ ОБЩНОСТИ НА 
ТЕРЕСИТЕ В БОСИЛЕГРАД

ИН Грижи за 

младите гори
смет

ка се води за непосред
ствените създатели на до 
Хода, мнозина от ___ 
работят и при твърде теж 
ки условия.

Насрочени учредителни събрания КОитО твърде успешно 
се решава жилищният въ 
прос на работниците.' От
крит е и обществен стол, 
а цо голяма степен са по
добрени трудовите

Днес в Босилеград се 
провежда учредително за
седание на скупщината 
на самоуправителната об
щност на интересите по 
основно образование и 
възпитание. Очаква се но
воизбраните делегати да 
изберат председател и за
местник-председател 
скупщината, както и чле
нове, председател и под
председател на изпълни
телния отбор.

Учредителните 
ния на 
СОИ по

Основнатазаседа- 
скупщините на 

социална защита 
и физическа култура ще 
се проведат на 24 май, а 
три дни по-късно ще се 
проведе учредително засе 
дание на скупщината на 
СОИ по детска защита. 
Все още не е насрочено 
учредително заседание на 
скупщината на СОИ 
култура.

организация 
на сдружения труд Гор
скаРазвитието на самоупра 

отношения 
колектива е един от цен 
тралните въпроси в актив 
ността 
организация.

секция в Сурдулица е 
запланувала в течение на 
годината да окопае към 
400 хектара площи, зале
сени с борови 
фиданки през 
те две—три години.

През 1982 година ще бъ
дат залесени над 50 ха.

Целокупният посадъчен 
материал е произведен в 
разсадниците ца тази ор
ганизация. С. М.

вителните в усло
вия и охраната на труда 

През изтеклите две го 
дини синдикалната орга 
низация в „Мачкатица” е 
изпратила над 180 работ
ника на рекреационна по 
чивка. Полагат се и дру
ги усилия, всекидневно се 
подобрява жизненото 
Равнище.

на синдикалната 
Най-голямо 

постижение в тази насо
ка безспорно е внедрено
то възнаграждаване 
ред резултатите от труда 
Такова

и други 
последни-

на
спо-

по възнаграждаване 
допринесе за повишаване 
производителността на

им
М. я.

С. Микнч
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ПРОЛЕТАРИИ ОТ ВСИЧКИ СТРАНИ, СЪЕДИНЯВАЙТЕ СЕКомунист
НА ЮГОСЛАВСКИТЕ КОМУНИСТИ И НА СЪЮЗА НА КОМУНИСТИТЕ НА СЪРБИЯ

Брой 1313 
Година XI 

21 май 1962 
Белград

«атсше предизвикателства и отговорността
учредяването на Скупщината 
СФРЮ на ствително — както в известните „Насоки в ствеността въпроса за нашата задружност, 

„^т7гтт ,,„И пРеди това на републикад- развитието...” пцса Е. Кардел — „би била или ще открият факта, че с диалога още 
г к пРИКЛЮЧват тазгодишните стожер на целокупното самоуправително и не сме готови ДО оценяваме своите стано-

викателната ^арена на Нц немалко ПРВДИ3' обществено социалистическо строителство”, вита (интереси) за да ги вградим в общи-
ществено-политическитеС общности ^стъпи „„„ Досегашният — макар скромен — осем- По-нататъшното изграждане на делегат-
третото поколение делегати. годишен опит в работата на делегатските нататъггаото Р^Д .

Малко необикновен, на пръв поглед, скУПЩИНи в това отношение дава несъм- трудовиячовек в него, а
терминът на учредяването на най-висшето 3™и есТвоТкСтически ЖК малко^ато м^ст^ за .дласуване" изгле-
и^^и\Т™РниОТк0оментари "К ™ нГделещтските с™„и Гто в ~ е неотложно предизвикателство на
предизвика различни, коментари. 11о-скеп- вляст и самоуппавително ппговапяне на делегатските скулщини в новия мандат, на тично настроените в това ще видят и ,до- „Ли. а~? и самоуправително договаряне на самоотгоавителна структура,кязатепгтяо” че попггятгкята л-шгшпи работническата класа и сдружения труд. Целокупната самоуправитслна с*руклура- казателство , че делегатската скупщина все обстановката когато излизат от нарушените
пак малко е изтласкана в страни. Обектив В настоящите условия на сериозни на- обществено-икономически процеси (стопан* 
ният наблюдател и познавач на нашата об- рушения на стопанските процеси — отслаб СТВОто разделено, а задружността на югослав 
ществена действителност ще види в това не ване на материалната и обществената сила ското самоуправително живеене до голяма 
само „сгъстената” работа на делегатските на сдружения ТРУД, разбиване на единния стеПен („разредено”) търсим в последова- 
скупщини, но и —1 преди всичко че в разре- югославски пазар, неконтролирано увеличе- телНото осъществяване на политиката по 
шаването на действително сложните задачи ВДе на цените и на всички видове потреб- икономическата стабилизация, необходимо 
и задължения, които се намират пред тре- ление, увеличение на инфлацията, заплаща- е и деЛегатските скулщини по-ефикасно и 
тото поколение на делегатските скулщини не на стоките и услугите с валутни средст- последователно да действуват. С повече, до- 
няма делнични и празнични дни. ва вместо с динари ... някак си повече се аи много повече делегатска храброст, зна-

Обстановката, в която се намираме и >Л*ува гласът на държавата отколкото 
времето, в което живем търсят по-отговор- делегатската скупщина. А административ- ^.еДНИ интереси да се изкристализира и ста
на и ефикасно действуване на всички об- ните мерки обективно отслабват интереса не решаващ действителният, автентичният 
ществени субекти. Има достатъчно причи- и влиянието и отговорността на сдружения интерес на работническата класа, 
ни за .извънредна работа" на делегатските труд за разрешаване на ключовите вълро- 
гкуптинн и не само на тях. си на нашето съвкупно обществено-иконо- В това е незаменимата отговорност и

“ щ мическо развитие. Да кажем, че през по- роля на комунистите. Действувайки в цело-
По-нататъшното укрепване и изгражда следните две ГОдини са приети 117 закони, купната система на социалистическата само- 

не на делегатската скугоцинска система, ка- б0ЛШИНСтв0то от които се отнасят тъкмо управителна демокрация, следователно, ,ни-
обществено-икономическата система то над, нито извън, но в нея самата”, Съ- 

тема на сопиалистическа самоуправителна (МНого от тЯХ се „раждаха” три и повече юзът на комунистите трябва много повече 
демокрация, в която трудовият човек дей- години). в последните месеци от делегат- да се ангажира в работата «а делегатските 
ствително е в средището на тази система, 
винаги бяха и останаха, в същността си,
непрекъсната борба .изкушения и предиз- да се чуят множество критически и 
викателство за всички субективни сили в критически забележки, преди всичко за по- акция на 
обществото- ускореното и по-ефикасното преодоляване на ствяване на тази задача с не малко крити-

Изкушенията на новоизбраните делега- бавността в договарянето във връзка с клю- чност бе предупредено на републиканските 
ти в скупщините на обществено-политичес- човите въпроси на общественото развитие конгреси и покрайнинските конференции 
ките общности (на всички равнища) дотол- — защото в предходния мандат много ре- на СК, които вече се състояха и в отчета
кова са~нови, че тези ключови въпроси на шения във връзка с жизнените въпроси на об за XII конгрес на СЮК.
бъдещото развитие на самоуправлението ще ществото бяха приемани на бърза ръка или Съвсем е ясно, че и работата на тРета- 
трябва да решава и изгражда в изключи- се прибягваше към административни реше- та смяна на делегатските скулщини ще се 
телно сложна обществено-икономическа и ,Шя — към договаряне без и „зад гърба” на пречупва преди всичко през призмата на дей 
политическа обстановка. Предизвикателство делегатите, и до все още множеството ствуването на комунистите в тях. И това в
то Става още по-голямо, тъй като изходи- „строго секретни” разисквания, далече от онази степен, в която се изборят щото де
те търсим и намираме (и в бъдеще трябва критическия съд на обществеността (макар легатските скупщшщ все по-малко да дей- 

^ намираме) в рамките на че в това отношение бяха направени очеви- ствуват като орган на властта, а все по-
•самоуправителна систе- дни усилия особено през последните месе вече като орган на общественото самоуп- 

ци в работата на самата Скупщина). „Като равление и работно тяло

те. .

В

иа ние и воля че в множеството самоуправи

снето интегрална част на политическата до

ските скамейки на Скуящината на СФРЮ (и скулщини на всички равнища. В това отцо- 
не само в нея) можеше в това отношение шение не ни липсват ясни становища и

само- определения, но по-решителна и ефикасна 
СК. За необходимостта от осъще-

да ги търсим и 
социалистическата

на целокупната
Възприемането на това и такова предиз- че ли сме се изплашили — заяви веднаж самоуправнтелца структура на обществото

ч — Зоран Полич, председател на Съвета на ре- в обезпечаване на нашата задружност вър-
_ отговорност и публиките и покрайнините в Скупщината ху самоуправнтелни основи,

целокупното решава- ца СФРЮ — че утвърдените с Конституци- интерес на работническата
1 ----- - работата на Скупщината

обще-

ма.

викателство търси от делегатите днес 
повече отколкото вчера автентичния

класа.решителност, така че
не да се премести от държавната структура ята отношения в 
към делегатската скупщина, та същата деи много откровено ще пошавят пред Миряна Голияннн

СК ВЪРХУ ЯСЕН КУРСАКЦЕНТИ

Производителите — 

кохезия на Югославия
Своите основни стратегически общество, в това отношение-■хгггй:: гзй е

да променя, нито сме готови да ще се развиват върху утвъвдена- 
померим глобалното място на Съ- та стратегия. Макар че не сме 
юза на комунистите като попити- доволни от общия ритъм на ле- 
чсска сила която действува в мократиаацията. все пак направе 
системата. В сферата „а матери- на е качествена крачка нщград 
алиото производство са необхо- Членовете на СК днес шшт по 
дими някои радикални начина- свободно поведение критикуват 
чия. някои проверки на мехациз- имат влияние, искат да влияя-г 
ад на икономическата система и а всичко това се среща и в сред- 
нзвестно доизграждане па поли- ствата на общественото ииформн тическата система, които ще ги рале. ф в
строят не само по-есрикасни, но 
и по-съдържателни.

Трайно и дългосрочно опреде
ление иа СЮК е изграждането иа 
демократично

ще

помежду си да се свързват. Те 
Югосла-

не някаква централна аД-

Ако ние предложим решения ми 
за Югославия — това ще бъдат и ше бъдат кохезияга на 

република. Но 
не върху основите на централиз
ма, върху администрирането. Има

решения за всяка вия, а 
мииистрация.

(Милка Планини в разговор 
с журналисти на „Полити
ка”)

(Александър Гърличков, на 
конференцията за 
странни и домашни журна
листи)-

мпо-прекалено администрираме, 
го централизъм. Да дадем прос
транство па производителите,

чужде-
социалцотнческоса-
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ЗАЩИТА НА СЛОВЕНСКОТО МАЛЦИНСТ 
ВО В ИТАЛИЯ VII СРЕЩА НА НЕОБВРЪЗАНИТЕ (

ПРЕД ИЗКЛЮЧИТЕЛНИ ЗАДАЧИСАМО ПЪРВА 

КРАЧКА
Предстоящата конференция, без съмне

ние, ще бъде изправена и пред твърде сло- 
задачи в областта на международ- 

отношения. По отноше-

Опаоните пътища, по кито тече между
народния живот в последните години гово
рят, че светът никога досега не е бил така жните

та на катаклизмата па цивилизацията — ме, няма да има дилеми. Изграждането на
както е това в настоящето неспокойно време новата международна икон сис е-к т е То а в се н ма и заНапред остава първостепенна задачаЗа италианските държавни 

конната защита ца словенското 
во представлява дълг, който трябва да 
плат*т по-рано или по-късно. Затова те се 
опитват да го върнат етапно и с най- 
малки лихви, относно с колкото е възмож
но по-голямо отлагане. __

власти за- 
малцинст- всеки вид,на натрупване ма оръжия от _____

разделение на света на два противопоставе- не само на икономическата^ програма, 
ни блока и конфликт на иеоколониализма и на п0ЛИТР”^)1^™за°д^аК<хр°бз°;^аДВИ’

В такооа арамо на д.лОока криза на Л“™™- ™ стран"“^“!Я?Е

гвгг.а-.гзтаяг раггг; -гягпгвил
" с”р,д-

има изключително значение за света спе- ничествот.о с Ра т С Р които пге
циално за приноса им към преодоляване на Един от те Е -> Щ
днешната тежка международна обстановка. се занимава конфер нЦ ят '
От множеството контакти на югославските следователното провежд наоеннията Рби 
държавници с чуждестранни политици, про- етите програми. Затова Ф Р 
изтича, че това убеждение е широка раз- трябвало да подтикне Щ ,.пкв,тат 
прострацеио между необвързаните страни, взаимно сътрудничство между н ър 
които полагат големи усилия за успех на те и развиващите се страни, та а~
конференцията. дача Да се мобилизират не само правител-

у. _ ,,тт ствата, но и по-широки кръгове на стопан-
Тъи както подготовката за VII среща ств0т0 науката, образованието, културата и 

тече при доста необикновени условия, от- 0етаУ1а’литеУ обществеии дейности.
ира1гскаЮвойпаКпГ световна^а^Щес^ност Предстоящата конференция не може да иранска воина, на световната оощественост е и разглеждането на осъЩествяване-
се налага и въпросът: Какво е това, което от » Рципите на политиката на необ-
би трябвало и могло да бъде разумна мяр- 1 _____ ■
ка за успеха на предстоящата среща? Из- нързването в едд я 0,а 
глежда, че в момента вече и самото прове- те и намесата от страни. С други думи, на 
ждане на срещата в предвидения срок и сРеШата неминуемо ще стане дума за кои- 
достатъчно представителната среща би било то и да е проблем, чието решаване не е с 
само за себе успех. Разбира се, с приемане интерес за мира сигурността, независмостта 
на съответен политически документ и суверенитета на народите и държавите.

Разбира се, определени разлики в под
хода към някои от кризите не трябва да 

насоки за действуване на Югославия в пред- спират необвързаните страни да разискват 
стоящия период, нашата страна преди вси- за тяХ, държейки сметката за последовател- 
чко се застъпва VII среща да приеме поли- Ното прилагане на автентичните принципи 
тическа платформа, която би била израз и критерии на политиката на необвързанос- 
на конкретизацията и прилагането на прин- тта> с цел да осъществяват 
ципите на необвързаността и основа за ак- в търсенето на положителни решения 
тивното действуване на движението в сега- Вероятно в настоящия момент би било 
шния момент. А в настоящите международ- Мн0Г0 добре аКо срещата би завършила с 
ни обстоятелства за да се постигне то- приемане на акционна програма за действу
ва - е необходим щ>еДи всичка единствено ването на необвързаните чрез системата на 
заключение на необвързаните за глобални Обединените нации по решаване на круп- 
преговори, относно за_ възобновяване напро- Ните проблеми на света, окончаване 
чеса на детанта, които е възможен - да колонизацията и решаване на всички кри- 
си припомним - единствено ако е универ- зи и кризисни огнища, особено в Ла?инска 

ако се Разшири в °бщ процес на Америка, Азия и Африка. Затова Югославия 
отслабване на напрежението и осъществява- ще се 3аСтъпва ^ Седмата конференция

- с!етаа СЪ,ТРУДНИЧеСТВ°Т° И СИГурНОСТта в съвместно да засили акция?ааНа всот™е-
обвързани чрез Обединените нации в при

също така, пред необвързаните е и въ- л0г на общия мир и сигурност 
просът — как да се активизира цялата си- Формулирането и изпращането на апел 
Стема на Обединените нации и как да се и искане до великите сили да преговарят 

акциоцната способност към спира- и спрат взаимното изостряне което по
не на надправарата във въоръжаването? ставя под въпрос общата 
Във връзка с това, в подготовката на сре- билност, с посочване на тяхната ■- 
щата необвързаните би трябвало да посве- пост за бъдещето на света би било 
тят голямо внимание на втората специална ' оило
сесия на Общото събрание на ООН по ра
зоръжаването.

ноза-
се

Най-вероятно не е проста случайност, 
че неотдавнашите ерупционни шовинистиче- 
ски посегателства в Триест станаха сега, ко- 
гато се поправиха отношенията между две
те съседни страни и когато ог демократич
ните редици се увеличи натиска, който тър
си малцинственият въпрос да се реши по-за- 
конодателн път. Така бе в началото на 
шестдесетите години, когато римският Пар
ламент подготовяше специален статут за са
мостоятелната покрайнина Форлания-Юлий- 
ска крайна, а комунистите искаха да внесат 
в него и членове за защита на словенците.

Фашистите тогава насъскаха младежта и 
предлагаха на буржоазните партии възмож
ността, позовайки се на този „алиби”, Да из 
бягат от решаването на този проблем.

Така е и сега, понеже в компетентната 
комисия по конституционни въпроси към 
италианския Сенат започна формалната про 
цдура по разглеждане на предложените, за
конопроекти за защита на словенската общ
ност в Италия. Очевидно е, че в политиче
ското съзнание на господствуваЩите кръгове 
проникна съзнанието, че по-нататъшното 
протакане води само към изостряне на отно 
тенията в граничната област и дава възмож 
ност на десницата и в бъдеще да лови в 
мътно. Натискът на демократичните сили, 
на самото малцинство, и окончателно дости
гнатото равнище в междудържавните отно
шения изискваха тази първа крачка, защо- 
то процедурата във всеки момент може да 
се прекъсне. Може да я отсрочи първата 
криза на правителството, която би довела 
до разпускане на Парламента и всички не
гови органи.

Тази1 първа крачка е значителна и зара
ди това, че в обществеността подбуди го
лям интерес за малцинствения проблем и 
възможните начини на решаването му. За 
това най-вероятно неволно допринесоха и 
националистическите манифестации, в кои
то младежта даде съответен отговор и при 
това търсеше, преди всичко, точна инфор
мация за обема на проблема и истинските 
последици от озаконяването на правата на 
словенското малцинство- 
Точно е, че десницата се опитва с шовинис- 
тическите си нарушения да извърши на- 
тисък върху правителството и буржоазни
те сили, щото при решаването да не попу- 
ркат под натисците на левицата и останали
те напредничави сили които подържат сло
венците. Този път, най-вероятно — те зна
ят, че няма да се повтори капитулацията 
от шестдесетите години и че Италия ра
на или късно ще получи защитен закон и 
за словенското малцинство. Затова те се ■ 
опитват да постигнат поне две цели: това 
да стане възможно по-късно и в колкото 
може в по-ограничен облик.

И този път слаба точка са буржоазни
те сили и на първо място демохристняните. 
Те последни предложиха своя конценпт на 
малцинствената защита и по 
заха в коя степен Демохристиянската пар
тия е изложена на тези натисци, които не 
идват само от страна на десницата, но съ
що така от собствените й редове и непро
менения бюрократически апарат, който счи
та, че малцинствата са фактор на дестаби- 
лизапия на границата и че държавата в 
изострената международна обстановка тря
бва предимно да води грижа за собствената 
си сигурност.

Затова законнопроектът на Демохристи
янската партия се стреми, преди воичко, 
към ограничаване правата на словенците в 
Триест и Горица, отделя ги от нормите Бе-

по-интензивно

Ако се съди по утвърдените задачи и

инициатива
)

на

заоили
сигурност и ста- 

отговор- 
с-ктгго

значителен принос на предстоящата среща 
на необвързаните към световния мир и съ-

П. Ракочевичтрудничество.
нечиу, а всъщност се опитва да постигне 
признаване на „зСаШз чио” в областите, къ- 
дето словенците вече ,;де факто” избориха 
своите права. При това изтъква,

комисията ще са опитат да влияят както с 
резултатите На триестките избори (отделно 
ако се засилят националистическите сили), 
така и със слуховете за .застрашения ита
лиански характер” на Триест и страната.

оатова изключително значение има Фа
ктът как щ^ бъде сбит Фронтът на напред
ничавите и демократичните сили, които под 

репях застъпването на словенското малцин
ство както и самото единство на словенци- 
те, което в настоящите политически обсто
ятелства донякъде е проблематично.

Против офанзивата под геелото на афир 
иране на „културата на коегзистенцията", 
оято раздвижиха младежките организации, 

от комунистите до католиците, синдикати- 
ге и културните работници в Триест, зато- 
а има ясна цел: да се осъществят услови

ята и обстоятелствата, в които няма Да е 
ъзможно позоваване на натисците на шови

нистите, но само сериозно и ангажирано 
изправяне пред ключовия въпрос по демо
кратична обнова на граничните области. 
Чт това, на края, зависи 
инак низходящата линия 
ствено и стопанско развитие.

че това е
най-вече, което може да предложи, допускай 
ки все пак търсене на компромиси и, макар 
някак си при условието малцинството 
се отрече от някои свои единодушно изра
зени принципни искания.

Компромиси всъщност не са възможни 
точно когато се касае за принципни въпро
си, каквито са напремер, искането за един
ствено уреждане на правата на словенците 
в пялата национално смесена област, как
то и нужността от обществено-стопанските
мероприятия, които би трябвало да

Да

това дока-

спрят
по-нататъшното изкореняване на малцинст
вото от собствена почва. Тези становища 
твържедават законопроектите на ИКП, ИСИ 
и на Словенската общност.

Най-вероятно след триестките избори 
членовете и представителите на работната 
група на компетентната сенатска комисия 
ще се срещнат с представителите на словен
ците от Тържашка, Горишка и Видемска 
покрайнина, на отделна аудиция да прове
рят техните надежди. На провеждането на

по

и преломът, на 
на тяхното обще-

С. Спетич



Комунист 3
СК В СЪРБИЯ МЕЖДУ ОСМИЯ И

ДЕВЕТИЯ КОНГРЕС

СРЕЩУ НЕШШШСШ Ш1 ИРНГИНШ
Проектът на Политическия от в г

м!геч^Т?,„?;„ИЗВеСТН2 бе на ДВУ- ОсЖап^КОМУНИСТИТе- Тоаа РОДНОСТ И В СР Сърбия И
ппгатит,!,6™4110 обсъждане в на коми<м^5^ ДО ИЗяв§; в сък>за СФРЮ. в ТОЗИ смисъл В ПОЛИТИ-
организациите и органите на Съ- Цялпстнг>Ииа«^е във в°йводина. ческите разисквания като главно
юза на комунистите, а забележ- въпюпг не Н^?Людаван0, на този се поставяше въпросът за по- в9
ни-» ’ ?РедлоЖевията и сюгжест внимание6 и,, °ТДеЛя достатъчно ускореното развитие на САП Ко-
ии-е обсъди и Комисията за под- гангиатт! °ше пъРвични ор- сово. При това не се посвещава-
готовка на Отчета, която изготви ппнрл^-Г,, които с въпроса на ше достатъчно внимание на оне-
и на Централния комитет пред- м„ „„о?,,,се занимават от вре- зи обществени процеси, които в „„„ ттгнтткшши В РАЗИСКВА- 
лояш приемане на предложение- ганиН на СК ^, ^5? ПО иск на ор' САП к°сово угрозяват равнопра- ЗияТА ЗА ИНФОРМИРАНЕТОто за допълнения изменения на к„„т„ „ • а има И организации вието на числяците се към неал- ни ТА ЛА
този проект, „ - въпреки че за това имат банското население, а доста Фак-

В какво е същината на прие- и^птАГ „„„вече Дълг° време не ти сочат на .това, че политиката
тите изменения и допълнения на н» гъ!Т,,™5.еМдве На иови члено- на равноправието е доведена под
Отчета? вичии друга стоаНа' отделни пър- въпрос тъкмо в този смисъл. Вси

По време на публичното обсъ- п-ч-аЛ,. организации . приемането чко което се случи показва, че
ждане текстът на Отчета е до- вкл^ч^о^и6030 И кампаниино. без е неприемлива всяка едностран-
пълнен и подобрен в няколко гла „я ятти о На кандидатите в чивост в обществената грижа за
ви. Между другото, в главата за ком\«ни!?и^ТИВН°СТИ на Съюза иа осъществяването на политиката
»™иТатКа,СКв0бЛастана По време на този перИод на на«ионалн9го равноправие. Далеч по-голяма отколкото 
“ад®риадното Развитие и осъше- 25 348 членове са изгубили ста?у Положението на междунацио, бе по-рано е откриеността

на икономическата На член' в СК в Сърбия (изключе^ НаЛнВте отношения в Косово, ка- средствата за масово информира- 
стабилизация.. а на по-пълен на- ,ни са 6923 или 27^™? ^п^птп! зва се по'нататък в допълнението Не към сдружения тРУД, което 

“ дадени и Данните за со- чени от членуване— 15 256 или иа °-тчега/е е отаелно обсъж- пробва път към по-юляма само 
йиа™Стилеск9то Развитие на СР 60,2 на сто, а самоотлъчили са дано ни в Комисията, нито в дру- инициативност и проучвателен 
Сърбия между двата конгреса, Се от СК 3169 членове или 12 5 на Ште орга1®*» но само като еле- опит в журналистиката.. Печатът, 
особено в областта на индустри- Ст0) Всред онези които вече не меНт на обшата проблематика в радйото и телевизията дава значи 
алното производство, селското са членове на Съюза на комунис «еждунационалните отношения. хелен принос за съзряването на 
стопанство и обществените дей- тите най-мното гша работници Критически не се е навлизало в общественото съзнание за съще- 
ности- а след това селскостопански про- °бсъждането на известни наруше ствените и дългострочни цели на

изводйтели От целокупното чи- ??1Я в ««рационалните отно- стабилизацията, макар че и в тях 
сло изключени 3086 (44,6 на сто) ™ения в Косово. Отделни лица из „ма повърхностност в третмана 

Главата на Отчета за класово- са работници, 13,2 са селскосто- в^ганоте на НЯКОИ аспек™ на икономичес-
социалната структура на членове- лански производители, а значи- тит , в Сърбия които гр знаели кИТР движения.
те на Съюза на комунистите в телно число представляват (27,4 зГ?ези проблеми «е па1ахя ини й допълненията на Отчета се
лоЪ^?оЯ-еП=ена°Вйо^йИ'дру: " на^оМУнис^сГсе
™енове>^е^евТСР, еСърбияР°Я^ежду Я Г 1^ Л°гЕ
194047 члНГо^еа 6 Уве™енгк СЪ6 студенти - ЗМЗ или 24 5 на сто, в коит° се изразяваше Фактът, че т| на И00н^вни?е ^формации за 
Сърбия §& 67! «%а он^ито" вечЛе ^Ж^Ла ^кр^
члена. Работниците, изтъква се, са членове на Съюза на комунис ката на^ъют3ка "а комунистите. и ™
са най-числена групаиия в СК в ™т%™д*тн°н1^% “ показва? че в т'е' от п°литиката „а пълното на те антисоциалжтичодки сили ^Га 
Сърбия — те представляват 32 на ко но данните не показват е ционално равноправие. Всичко ко тОЗИ „ример се показва, че отри
ете от целокупното число члено- Същинско гаейно поли?ич?ско раз сто се случваше в Косово пред- цаТел«ите" обществени течения ве. Значително участие в СК имат уъдашеко вдеи о полити еско ра ставлява голямо наравоучение за ,ако са далеч от чит“ н обще-
младите (до 27 години), които гранич^ане. Съюза на комунистите занапред схвеността само се задълбочават.
ЛДС2Т7а1ВЛнПто ' ДОКа™ ЖеНИ чавГчиЖо^а Работниците в ® Информирането от Косово в

В “най-толямо число организа- Съюза ™ ™ кр^тическоЛмЛиТИЛ ?™ъ&
?еИИподте™е™ “къГЖ ст°ановишатаа заСерабохиическото принос към акцията „а СК и ос-
степенна идейно-политическа за- мнозинство, дови и„в „ЛЯ^°ППРПТ криването е от полза на антисо-
дача и като към съществен фак- "КаТласа тНсовй Н.!^лоНение пиалистическите. теннедаии. тор в развитието и укрепването ническа класа, гакова по не в допълненията на частта 
на Съюза на комунистите.' Резул- сочи «а това, е |?ш ята. з ПР“ борбата на СК в Сърбия против 
татите на тази активност илюс- емането в бк е недостатъ о р контрареволюпионната акция 
?рир! Фактът, че от Осмия кон- ва™алр "„еди изостават ? разви Косово' подчертано е че - 
грес на СК в Сърбия насам са при- °тДелнИ сред" " ав^те а„ите Рот В0- лед на общата атмосфера — ети 231 703 нови члена. Най-масо тиетр на самоуправите н е тно ът преселването неал-
во приемане имаше през 1980 го- "еВ клас??ите имтере- банското население през 1981 го
дина — по време на боледуването рабо^""Ца в тях е по-малък ин- Дина се ширил, вместо да се спи-
ва СсеЬ изразяваДготовността да Тсе т^р^Та Работниците )априе- ра/вс“лвра^

запазят придобивките от рев°лд^ Ма,ПодобПо03е положението и със смо^^собеисГна^^Конферен Поради неизградените идейни 
цията и последователно и непоко с Дстопанскитс произволите- ц“°„а СК в Косово - в пр?м!" мернла в Редакторската политика 
лебимо да се продължи Титовияр е к в на 1981 година „аието та всякакъв натиск к^п- и субективните слабости в някои
ческотоР^^оуправител11^И^щест- во 5СЖ (^к  ̂Т^цПпГс

йането” наНшляКНоВЦкстиевъ имат вкЦиГ^З^Оо'3 членове) ЧЛ|ъпр^ "односГв^Косово “та^тази ос- към темите от политическата и 
ТсрТто гоДишноГ<саИ приемани Око ки че ^ на селскостоп;ан пова "“степенно се^премахват иа ох ^ур„а Ц™ре^С н" повда!^
ло 39 хиляди); че е по-изразител- ските ^ „а Ю11 ГОДИ1|а „„Г."1обстоятелйтвч кпито^ш^па- теи и безотговорен начин. Отдел
но участието на раб°™иците ”°увеличено с 4582 члена, техиото ваха възможност. Когато става Пс1юпнЦп?Аи1Я33а„^ИКОНОМИкаТа' 
(средно годишно са Р с участие в целокупния брой члено думя за топа необходимо е лп ге ^ огрдфият^, националния въ
около 17 хиляди); че значително от 6,5 ма 5,6 на ЙродъджиТЦфг.™"^^або™
е изменена прловатд стр\ УР СТ0 в обигеетвеио-лолитическата об- ою и някои други въпроси се
на членовете (броят на жените в срав„еиие с 1977 година, в ласх в по-теомия смисъл, така и поЛеХа стихиино и пмпровизира- 
от 1977 годъша е увеличен с . (уЬ1о3а на комунистите >де дойде в органите на управлението, съ,- гтппот.
иа сто). Обаче, поЯЗвртава с , до съществени промени в нашго- пилишатя прокуратурата и т.н „ иъ?петЛ,ОЖ?гтТ,^а,МеЖДУнарод
Съюза на комунистите н по- а а1ал„ята структури. Наи-числеца- Всички, тези задачи изцяло са де- а1Ггр в 1,™1^1,!а„ГИТуация' тРУдно- 
татък има малко работнички национална групацио представ финирапм в заключенията на орешаме и кон'
жени - селскостопански произво _ 73,3 па сто Скупщината иа САП в Кодово и оживГп^3 яВяВат “
дители, което показва че техно онези, които са се из- заключенията на Скупщината в ипглпп^Й^!™^111"3™76 вдеиито обществено положение бавно след като югосЛавяни - 7,2 ма СР Сърбия, л«?ич^-к„^ ^ представляват гго-
се меня, а и това че голямо чи- ят™"лба„цИте — 7,0 на сто, чер- 0т голлмо звачение е с акция щ™®1®»“3,3 Държавен или,
сло първични организации ”а „огорчите — 3,9 па сто, унгарци тд на ск да се затваРят 1;13хочми- зцЦнТ политически
в приемането все оше пр°яВ т те _ 2,8 ма сто. и т.н. щ1те „а националистическата ин- то завъ.ошава 'яСКогп?'^. кои
?ГТМаТкаР° чТпоТеМе на този НРКРИТИЧЕСКИ ЗА МЕЖДУНА- на свободата геоято на™ обад
даЬирД В^СкЦ Сърбия са приети «^ОНАЛНИТЕ ОТНОШЕНИЯ ^ЯЕТГ
14 70^ селскостопански произволи иа Отчета за актив- пие. Необходимо е да се води по- щевремешто укрепваха ”^ теиден-
тели, дойде до намаляване па те ос и е ,на СК в Сърбия иа идеи- решителна борба сРешУ опортю- ции които печата виждат Д
иото относително участие в пр сгУ"лихиЧесКите въпроси в осъ- низма и да се осуети действува- самостоятелна сила Д
мането и целокупната стРУКПФа «е °вяванет0 политиката на на- пето иа онези, които разпалват иад обществото която има ролята 
на членовете в СК. Съшо г „Зоналното равноправие е допъл- националистически чувства. Ноп- па арбитър в обшсствешггР поо- 
надионалната структура на члено "азшИрс1.а. Когато се ка- торните вралсески демонстрации цсси и конфликта Двете този
вете в отделни среди още ие пъпа ПОЛитиката иа национално- през пролетта иа 1982 грднца - тоидеицнп подчертано е Ом^зтт
съответствува на национа <■ г^ равноправие, иа пръв план се макар че в тях участвуваха зиа- „а комунистите отхвърляше ,,-птп 
структури на населението. Цвстпуваше стремежът Да се из- чителио по-малко хора - пртвър- еднакво пспрп^мчпш? и в тдзиизВсе по-голямо число първични чупегвув реаЛ|[И услоВИ(Г За пъл- ждават, че в тази област остават сока насочавашв ажтивиое?™

СК вършат еОРце [р раВноправие па албанската па още незавършени повече работи субективните сипи. 0.Т Кович

на СК, осо-

би трябвало повече да дойде Д° критика наизява марксическата 
национализма. ^ този смисъл, тря 
бва да продължи работата въРъу 

р, критическия анализ на учебници 
в те и ученическата литература. 

Съюзът на комунистите в Косо- 
трябва решително да се оори 

за издигане на хора, които от 
марксическите позиции да разви
ват научна критическа мисъл.

По-значителни допълнения в 
Отчета са направени в частта за 
информативната дейност. В тях 
се казва, че средствата за масо- 

информадия, цялостно наблю
давано, през послените години са 
осъществили значителни 
чески и демократически пробиви.

това

ва
полити-

на.

РАБОТНИЦИТЕ НДЙ ЧИСЛЕНИ

таналите прогресивни сили в ста
билизирането на политическите 
обстоятелства в Покрайнината 

за както и към по-задълбоченото 
проникване в причините на тези 

® събития. Средствата за масово ин 
с ог- формация в СР Сърбия все по-ус- про- пешно осъществяват задачите си; 

премахвайки
и сензацйонализма, които от вре
ме на време идваха до изява в 
една част на ревиалния, а и друг 
печат.

едностранчивостта

теми 
иконо- 

всекидневие. както и

но.

като като сила

наорганизации па 
визирани подготовки за



4 Комунист
ИЗ ПРОЕКТОРЕЗОЛЮЦИЯТА НА ДЕВЕТИЯ КОНГРЕС НА СК В СЪРБИЯ

СТАБИЛНОСТ ВЪЗ ОСНОВА НА 

ПРОГРАМНИТЕ ОПРЕДЕЛЕНИЯ
подведени пад пълна одговорност 
за лошо стопанисване, включвай
ки и сменяването им.
ДЕЙСТВУВАНЕ НА ВАЛУТНИЯ 
ПАЗАР /

знествения контрол на пените -гРя 
бва да респектират тяхните инте- 

като се обосновават върху 
шсономическите 
зарните условия на стопанисване
то. Трудовите хора вм възпроиз- 

свързаните ООСТ имат 
причини

Инициативите и идеите, които Необходимо е да се пр.отивог^о- 
предхождат на Деветия конгрес ставнм срешУ изтласкването иа 
на Съюза на комунистите в Сър- икономическите закономернос- 
бвя са подбудени не само от не- ти и мотивите за увеличаване иа 
обходимрсйга да се изнамерят ре- Дохода, след това среШУ засилва- 
шения за актуадните икономиче- нето иа административната роля 

^ ски трудности, но и от потребата на обществено-политическите об- 
да се проектират по-дългосрочни шности в процеса на обществено 
визии на нашето материално и то възпроизводство; срещу за- 
културно развитие в годините тварянето на пазара и осуетява- 
пред нас. Оптимизмът, отнасящ пето на по-широко сдружаване 
се до преодоляването на икономи на труд и средства. Развитието и 
чесците противоречия; и пробле- афирмацията на икономическите 
ми. с които се срещаме, до пре- закономерности и пазара в наши- 
махването на застоя в развитието те условия не могат да се отде- 
на самоуправителните общесгве- лдт от развитието на социалисти 
но-цкономически отношения, До ческото самоуправление, сдружа- 
укрепването на политическата вацето и свръзването в обществе 
стабилност на обществото въз ос ната репродукция, 
нова на програмните определения Действуването на комунисти- 
на СЮК, се обосновава на кон- те сред трудовите хора трябва 
тинуитета и последователността да бъде такова, че мерилата за 
характеризиращи нашето досегаш разпределение на дохода в основ
но развитие, на огромните мате- ните организации на 
риални, идейни и кадрови потен- труд за лични доходи да насърча 
циали, с които разполагаме.

реси критерии и па-

волствено
всички икономически 
уважавайки икономическите за
кономерности, да определят цени 
те чрез споразумения и договори 
с други ООСТ, като по такъв на- 

стабилизират условията на

В предстоящия период
икономическите отноше- 

чужбина и действуването 
система трябва по-

систе-
мата на 
ния с
на валутната
нататък да се усъвършенствуват 
с нел да се осъществи решаваща 
роля иа сдружения труд в тази 
област. Във връзка с това сис
темните решения трябва да се съ
гласуват с развойната и икономи 
ческа политика, както и последо 
вателно да укрепва отговорност 
та на републиките и покрайнини 
за подобряване 
страната в международните ико
номически отношения. С тези ре 
шения трябва да се осуети тери- 
ториализацията на интересите и 
монополното положение 
новнй и други организации на 
сдружения ТРУД при създаването 
и разпределянето на валутните 
средства, и да се премахнат отри
цателните влияция върху процес;! 
на самоуправителното им свръз- 
ване и сдружавдне.

чии
снабдяването, производството и 
продажбата. Такова утвърждава
не на цените трябва да насърчи 
сдружаването и циркуляпията на 
част от дохода относно акумула
цията съгласно нуждите иа Раз
витието и включването на развой 
ните програми 
ООСТ и да осуети 
на немите заради автономно раз-

позициите нана свързаните 
покачването

сдружения витие.
Пряко трябва да се противо

поставяме на дистрибутерско-ета- 
тистцческата логика в 
и другите организации на 
женця труд, според която част 
от ръста на разходите щяко, Сче

обшия

на ос-, ват увеличаването на дохода, апроиз- основиите 
сДРУ-

отделно повишаването на 
водителността на труда. С мери
лата и критериите трябва Да се 

Историческата отговорност на обхванат и резултатите на управ- 
този, както и на досегашните ляването с обществените средст- 
конгрси ца комунистите в Сър- ва като минал тРУД. Трябва да се 
бия, се състои в това, че с ми- борим решително срешУ разпро- 
съл и акнионви насоки трябва странедата уравниловка 
още по-последователно да се осъ всичко чрез по-добро възнаграж- 
шествява водата на Съюза на ко- даване на производствения и твор
мунистще в развитието на поли- черския тРУД и действителния ли Необходимо е да укрепва ико- оотят мерки за
тическата система на социалис- чен принос за увеличението на комическата отговорност на ра-
тическото самоуправление. На дохода върху ръста на производи ботниците и организациите на
пътя, по който ще се борим за телността на труда- сдружения труд- Днес. когато не
Решителното влияние на работни I владеят с дохода изцяло, когато
ческата класа и сдружения ТРУД ОТГОВОРНОСТ ЗА ЗАГУБИТЕ се ограничава решаването им във 
в решаването по всички обше- връзка с разширеното възпроиз-
ствени работи, оше съществуват В този проектодокумент се из- водство, когато малко влияят вър 
многобройни пречки. Затова ед- тъква. че производственият труд, ху условията на стопанисването
на от най-важните конгресни те- а особено работата при тежки при всички държавни и други ин- ната система, селективна и иконо 
ми е акционната и идейно-полиги условия, трябва да се възнаграж- тервенции в областта на цените, мически обоснована политика на 
ческа подготвеност на самия С'ъ- дават материално и ценят обше- формирането и разпределението заборчване в чужбина, разрабо- 
юз на комунистите. В Съюза на ствено много по-смело и много на дохода, икономическата отго- тена селективна програма за на- 
комунистите все още съществува повече. С това трябва да се обез- ворност на ОСТ е твърде намале- сърчаване на износа, мерки за 
Разрез уажду съществуващите ме печи определяне на младите по- на и в резултат на не» се соди- увеличение на конкурентната спо 
тоди и облици на действуване и коления за производствените сДе- ализират многобройни несполуки собност на износните организа- 
действителните идейни и кадрови циалности. съгласно нуждите на и отговорности. Занемаряването ции и органи на световния пазар 
потенциали, знания, ентусиазъм и стопанството. Трябва да се напра на икономическата отговорност и т.н. Основните и други органЯ- 
младост, с които се характеризи- ви решително проникване, като води към отслабване на някои зации на сдружения труд трябва 
ра неговият сегашен състав и ко- се утвърдят и мерила за труда в основни икономически и систем- да получат икономическа мотиви 
ито занапред трябва много пове- дейностите извън материалното ни предпоставки, без които не ровка за дългосрочна износа екс

производство. В тази насока тря- щоже да се очаква ОСТ да се панзия. а това значи и за взаим 
Като се изхожда от резулта- бва да се премахва решително обърнат към себе си и своите въз но само~управително свръзване с 

тите и опитите в периода между практиката, според която част от можности и резерви да търсят цел да се създадат предпоставки 
Осмия и Деветия конгрес на Съ- дохода, настанала в резултат на изход от Съществуващите иконо- за трайно увеличение на

юза на комунистите в Сърбия, в изключителните природни благо- мически трудности, като се свръ-
този документ са утвърдени ос- птвйятности и високата коннен- зват с други ОСТ. Трябва да се предприемат меп
новните задачи за предстоящия трания на миналия обществен ки, с които те г-е ос»™ пп ня
период. труд. се прелива в лични дохо- Необходимо е коренно да се татъШла Регионализация на

Една от тези задачи е и споя- ди и съвместно потребление. измени отношението към загуби- лутните средства и зщтаапяйг им
ването на икономическите зако- Стабилизирането на цените е те и стопанисването на ръба на в републикански в тйнГ 
номерности и пазарните отноше- един от основните Фактори на доходността. С цел да се премах- ски граници Трябва петнист™ 
ния ня социалистическото стоко- целокупната икономическа стаби- нат загубите трябва да се осигу- да се действува зя ппеппйп1иян ’ 
производство като обективни ос- лизация. При това трябва да се ри престпуктуиране на произвол- на положешгето в кос-га гямпчп 
нови на ускореното материално има предвид, че утвърждаването ството като при това се запази равителните общности ^ 
Развитие и по-нататъшно усъвър- на цените е една от основните социалната сигурност на трудови сите 1а икономически 
шенствуване практиката на со- прааа на организациите на сдру- те хора. Деловите и самоуправи- г чужбтта са г.нТтптич,-г 
циалистическото самоуправление жения труд и че мерките на об- телните органи трябва да бъдат жавно преразпределение на

---------------------- ----------------------------------- - лутните средства между органи
зациите на сдружения труд.

ОСНОВНИ ЗАДАЧИ

товодствено ге вгражда в 
ръст на цените, независимо от 
собствената икономика на труда 
и каква и да било икономическа 
логика.

преди
С дългосрочна стабилизацион

на програма трябва да се разра- 
осъшествяване 

конвертибилност на динара- То
ва практически значи, че 
Ред със самоуправителното свръз 
ване на организациите на сдруже 
ния труд въз основа на валутния 
доход — трябва да се утвръжда- 
ва-реален курс на динара, да се 
осигурява действуване на валут-

на-

че да се ползуват.

износа

ва

на Д>Р
ва-

Ншкушшт Редакция иа изданието на „Комунист” за 
СР Сърбия: д-р Живорад Джорджевич — 
пъ-гняващ длъжността главен и отговорен ре
дактор, Бояна Антунович, Велимир Филипович,
Растко Йоветич, Слободан Клякич, Обрад Ко- 
вич, Иован Маркович, Зорица Станимирович и 
Милентие Вуксанович.

Секретар иа редакцията: Споменка Топа-

В Проекторезолюцията на Де
ветия конгрес на СК в Сърбия от
делно се подчертава, че всяко за 
тваряне и автаркично развитие 
на обществено-политическите об- 
шности — от общината до репуб 
ликата и покрайнината — глав
но са израз на етатксстически от
ношения и бюрократични поведе 
ния- 1 ова. не само че задушва 
икономическата обоснованост на 
сдружаването и единството на 
югославския пазар, и с това дес
табилизира 
но води към стагнация на само 
управителната практика и създа
ва простор за разпространяване 
на националистическото съдна- 
ние. обществената основа на ко
ето е тъкмр етатистическо-бюро- 
кратичното затваряне. Борбата 
против тези цвояви трябва да бъ
де една от първите идейни задачи 
ва Съюза 
Сърбия-

из-

С указ на президента на Републиката от 
22 декември 1964 година „Комунист” е отли
чен с Орден народно освобождение, а с указ 
От 39 декември 1974 година с Орден братство 
единство със златен венец.

Председател на Издателския съвет на НИРО 
^Комунист": Доброслав Чулафич.

Председател на Издателския съвет (редак- 
” отбор) на всички издания на вестник
„Комунист”: д-р Антон Вратуша.

Директор ■ главен н отговорен редактор 
■а всички издания на „Комунист”: Велко Ми

лов нч.
Адрес на редакцията: Белград, Площад 

Маркс и Енгелс 11; телефони: централа 333-061 
секретариат 320-184; Нови Белград: Булевард 
Ленин 6, телефон 627-793,

Издава: Издателска 
„Комунист’'.

„Комунист” се печата на сърбохърватски,
относно хьрватокосръбски (крилица и латини
ца), на словенски, македонски и албански и в 
съкратени издания на

нашето стопанствотрудова организация

български, унгарски, 
словашки, румънски и русински език.

Излиза в петък.

Председател на Издателския съвет на из 
„Комунист" ва СР Сърбия: Мария

Тодороаич.
на комунистите в



ДИМИТРОВГРАДСКОТО СТОПАНСТВО
в ИКОНОМИЧЕСКАТА СТАБИЛИЗАЦИЯ БОСИЛЕГРАД

Заснл1ане на акумулативната способност
Една от

Пълно единодействие 
с населението

основните це 
ли на икономическата по 
литика и

на бележи 
35,2 на сто- 

Тук следва - 
че три четвърти 
ствени в

на населението и всички 
субекти в общината.

За развитието на Служ
бата по сигурността, за 
нейния принос в Народо- 

война

увеличение от Без акумулация са мебе 
лната фабрика „Васил 
Иванов — Циле”, ООСТ 
„Нишава" и ООСТ „Кому 
налац” към комунално-ус- 
лужното предприятие „Ус 
луга". С ръст до 2 на сто

И тази година, както и 
винаги досега 13 май — 
Денят на сигурността тру 
дещите се в Секретариа
та на вътрешните работи 
в Босилеград и граничния 
прелез в Рибарци бе озна 
менувац делово и тържес 
ствено. Чествуването за
почна на няколко 
пред празника с различни 
спортни срещи, а централ 
ното тържество се прове 
де на 13 май при гранич- 
но-пропусквателния пункт 
в Рибарци.

икономическа
та стабилизация е засилва 
не на акумулативната спо 
собност на организациите 
на сдружения труд. Тази 
важна задача димитров
градското стопанство 

през 1981 година 
Ра с успех. Общо средст 
вата за акумулация са до 
стигнали сума от 93 123 
000 динара, което 
та като динамичен ръст. 
Всъщност, акумулативна
та и
способност на димитров
градското стопанство се 
е увеличило с 84,3 наето, 
относно средният Размер 
на акумулативната 
собност е 6,9 на сто

ла изтъкнем, 
са осъще 

промишлеността 
предимно в основната ор 
ганизация на сдружения 
труд „Тигър—Димитров
град" — 42 941 000

освободителната 
както и за опазването «а 
светлите й придобивки 
реч произнесе Стойне 
нов» началник на Служба 

вътрешните работи 
в Босилеград. Между ДРУ 
гото той подчерта, че 
тази служба е била и ще 
бъде в първите редици на 
борбата срещу всички на 
рушители на реда и мира, 
социализма, самоуправле
нието — срещу който и 
да е похитител на разви- 

Титовата Югос-

акумулация бележи ООСТ 
, Пекара, а от 5 до 10 про 
Цента

дина-реализи дни
акумулация беле

жат: Електродистрибуция 
(5,8%), „Тигър—Димитров
град” (8,9%), Ветеринарна
та станция (9,4%), „Град- 
ня" (6°/о), ООСТ „Търго- 
коп''
(6,3%).

та на

се отчи

възпроизводствена На тържеството от име 
то на трудещите се и гра 
жданите от общината и 
обществено-политически
те организации и Общин
ската скупщина празника 
на трудещите се в тази 
служба честити Любен 
Рангелов, председател на 
ОС. Изнасяйки забележи
телните резултати, които 
тази служба осъществява 
в опазването на сигурно
стта, обществения ред и 
мир в общината, Ранге
лов заяви, че за осъщест
вяване ца по-нататъшните 
цели и задачи тази служ
ба, както и досега ще има 
пълна подкрепа от страна

(9,1%), „Балкан”

тието на 
лавия.Освен отделените сред

ства за акумулация върхуспо-
По повод празника сек

ретарят на Общия секре
тариат на вътрешни ра
боти в Лесковац на комай 
дира Миодраг Стойкович 
и милиционера Стоян Ни- 
колич присъди похвални 
грамоти, 
рите Анани Велинов и Да 
мян Милосавлевич похвал
ни грамоти присъди Репу 
бликанският секретариат 
по вътрешните работи.

М. я.

ръстта на. акумулацията е 
повлияло средното ползу- 
ване на деловите сред
ства. В общината на зает 
възлизат 417 000 динара и 

по-големи с

Възпроизводствените 
средства са достигнали су 
ма от 134 454 000 динара, 
което е с 67,1 на сто по
вече по. отношение на пре 
дишната година. Възпро- 
изводствената способност 
се е увеличила с 9,9 на 
сто.

43,9 на
На милиционе-

казаното личи, чеди
митровградското 
ство през изтеклата (1981) 
година показва по-голяма 
акумулативна и възпроиз
водствена способност, ко
ето е основна цел и през 
първото тримесечие на те
кущата година.

стопан-
Степента на задълже- 

ност през последните три 
години намалява, което 
свндетелствува за положи 
телни стопански тенден
ции на димитровградски
те организации на сдру
жения труд. Така напри
мер през 1979 година въз 
лиза на 114,4, през 1980 
593, а миналата (1981) 
година 19,5%.

Моделите на „Свобода" 
се търсят навсякъде
ра. По отношение на пре
дишната (1980) година аку 
мулацията е увеличена с 
над три пъти.

бабушница

Досегашният успех-най 
голям подаръкСт. Н.

смиловци ---- -
рил. В организираните ра 
злични спортни игри уче 
ниците, трудещите се и 
гражданите показаха, че 
покрай оказването на 
помощ в работата им, са 
винаги единни и сплотени 
със служащите на Служба 
та на вътрешните рабо
ти. По повод празника 
първокласиралите се еки
пи като признание и по
дарък получиха книгата 
„Нашият Тито”.

За отбелязване е, че ня
колко пъти и по различ
ни причини за работата 
на тази служба в община 
та се чуваха само хубави 
думи. Това потвърждават 
и думите на Станко Вел 
кович, председател 
ОС, който на устроената 
на самия празник среща 
с трудещите на Службата 
изтъкна че 
твърде успешно 
ват всички доверени им 

На срещата, на 
която присъствуваха и 
пенсионирани работници 
иа тази служба, представи 
тели на трудовите и обще
ствено-политическите ор
ганизации в общината на 
пенсионирани работници 
на Секретариата по вътре 
шните .работи бяха връче 
ни признания 
йи- — Трудещите се в 
Службата в денонощната 
си работа, както това под 
черта началникът й Пред 
раг Грозданович, и занал 
пред в съдействие на 
всички субекти в община 
та ще завоюват нови успе

Успешното изпълняване 
на задачите, с това, и си
гурното опазване на при 
добивките от революция 
та, обществения ред и 
мир на населението в об 
щината са най-голям по
дарък на служащите от 
Службата по вътрешните 
работи в Бабушница. Таз 
годишният 13 май — Деня 
на сигурността, в Бабуш
ница, както навред в стра 
пата, имаше трудов хара 
ктер и се проведе под 
знак на деветдесетгодиш 
мината от рождението на 
създателя на тази служба 
другаря Тито н конгреси
те на СК.

Подготовките за чест- 
вуване 38-годишнииата от 
сформирането на Служ
бата по вътрешните 
боти в общината започна 
ха още през март и ап

Езерото се пълниС други! думи, със засил 
ването на собствената 
акумулативна и ръзпроиз- 
водствена способност ди 
митровградското стопан
ство все повече е в състо 
яние да се обляга върху 
собствените сили.

Ако тръгнете по стария 
път за Пъртопопинци, кой 
то се отделя от асфалтово 
то шосе в дясно, след де 
сетина минути път с ко
ла по разбитид път, пред 
очите ви ще се разкрие 
картина, която може би 
сте очаквали но не сте си 
я замисляли такава: езе
ро—язовир. Наистина с

Наистина ни сегашното 
състояние на акумулация 
та не дава нищо особено, 
но все пак шансът е тук. 
Въпросът е само дали 
тръстиката и шевара ня
ма да намерят тук подход 
яща почва за развитие 
тъй като дъното не е за
сипано с чакъл. Безспор 
но е обаче че риболовни
ят туризъм тук има своя 
перспектива, която тряб 
ва да използва. И не само 
риболовният. Чистият въз 
дух, чистата бистра вода 
и хубавият път, ще привле 
кат не само жителите па 
Димитровград и околни
те места, а и други. Нуж
но е само акумулацията 
да се запази от замърся 
ване от добитък-

Най-голяма част от съв 
купните средства за аку
мулация (85) на сто), 
предназначени за разшир
яване и развитие на мате 
риалните основи на тру
да- Средствата за резерви 
са растнали по-бавно 
за 38 на сто. Следовател-

са доста скромни размери.
Старият път по който 

досега сте вървели извед 
нъж се губи във водата, 
минавайки по средата иа 
езерото. Накъде сега? За 
тревога няма място, защо 
го язовирният бент съще 
временно е и трасето иа 
новото шосе което ще ви 
отведе оттатък езерото, 
пак па стария път. Колкото 
картината да ви е ло-дру 
га от замислената, все 
пак ще си признаете, че е 
хубава макър, че водата 
трябва да нарастие за 
още един метър- 

Да, това е микроакуму- 
лацията в смиловско-пър* 
топопинско поле, която ч 
още няколко такива е вие 

в туристическите 
иа Димитров- 
общииа- Езеро- 

момента е почти пъл

на
но, средствата за разшир 
яването на материалните 
основи на труда с разме
ра си и динамиката 
шаващо са повлияли вър
ху обема и динамиката 
на съвкупните средства 
за акумулация- Средният 
размер на акумулативнос 
тта е увеличена от 5,6 
през 1980 година на 6,9 

1981 година- Трябва

ра-

А. Т. те твърде, 
изпълняре-

ДИМИТРОВГРАД задачи.

Наградени най-добрите
С орден на труда със 

сребърен венец Председа
телството на СФРю удо
стои Герча Геров и Брати 
слав Ракич. Грамоти по
лучиха Симеон Алексан
дров, Милецко Костич и 
Марин Гоцев, а Петар То 
доров получи ръчен часов 
пик.

От името на наградели 
тй благодари Герча Геров.

Същевременно с това но 
вопрцетите работници да
доха тържествена изява.

На 13 май в Секретари 
ата по вътрешните работи 
в Димитровград, 
твено бяха връчени награ 
ди и грамоти на най-доб 
рите работници.

За изключително залага 
не и постигнати резулта 

изпълняването на

тържес
сена 
плановепрез

па се отчете, че най-ви
сок ръст на акумулатив- 
ност бележи промишлено 
стта 44,6 на сто, селското 

— 41,7 на сто

и подаръградска 
то в
но с вода наистина ще 
представлява хубаво мяс 

почивка, 
има в

ти в
задачите в областта иа си 

Секретариа-то за отдих и 
още повече ако .се 
предвид, че 
град няма уреден 
къдсто по време на лет- 

горощиии да се на-

гуриостта,
тът на вътрешните раба 
■ги иа СР Сърбия присъди 
Грамота на Секретариата 

вътрешните работи в 
Димитровград.

стопанство
и строителството — 33,3 
иа сто. Занаятчийството 
също се числи към висо- 
коакумулативните 
ли — през изтеклата годи

Димигров- 
плаж

хи.иаотрас- ните 
мери разхлада. В. Б.
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ШНИЦА ПРЕЗ НАСТЪП ЮРЕ КАЩЕЛАН
ВАЩОТО ЛЯТО

ПЕСЕН ЗА ТИТОНа почивна
на море В тази страна живее човек и другар и вожд

йооип Броз Тито.За децата от предучили- свободата обичат —И всички, коитощна въдраст в Бабушии-
дии обичат «его.

И всички, които за правда се борят
ца, които радостните
на детството си прекарват 

градинка „На-в детската 
ша радост” ще бъде ор 
ганизирана 12-дцевца по
чивка (от 12—24 юли) в

името му знаят.
и усмивкаВ тази страна живее човек.

не слиза от неговото лице,
че той в бъдещето гледа.
Живее и работи и свещта в стаята му
често зората угася-
И всички, които па щастието се радватнеобходимопочивката с

да тръгнат най-малко 36 
Покрай останалото

знаят за него.
За него пее 
и пастир в планината 
и безименният поет.
Той иаш е другар, а другарят е: всичко.'
И борец и победител, И строител, 
и войник.
И в минната яма- И на кормилото в лодка. 
Навсякъде, додето живее човекът 
и където ще бъде още.
В тази страна живее човек и другар( и вожд. 
И дето е той — тук е щастие, 
че само свободният човек се радва.
И дето е той — тук е победа, 
че истината само побеждава.

деца.
се предвижда един възпи
тател да се грижи за гру 
па от 12 деца.

Да добавим, че пълната 
3420

В ОСНОВНОТО УЧИЛИЩЕ В БАБУШНИЦА

С общественополезен 

труд на екскурзия
цена на пансиона е 
динара. Но в зависимост 
от дохода по член в дома 
кинство, родителите по
чивката различно ще зап 
лащат. Ако този доход, 
например; възлиза на над 
4400 динара родителите 
заплащат пълна цена — 
ако пък. същият 
възлиза към 1500 динара

■1

Във възпитателно-обра
зователния процес, об
щественополезният труд в 
основно училище „Иво 
Лола Рибар'' в Бабуихни- 
ца заема едно от значите 
дните места- Залесяване
то, събирането на шипки, 
вторични суровини, амба 
лаж и багремово семе вся 
ка година имат централни 
места в плана по общес
твенополезния труд в учи
лището.

Средствата спечелени 
по този начин се разпре 
делят за екскурзии, учеб
ници и учебни помагала

на ученици от бедни се
мейства.

През настоящата годи- 
йа 885—ученици, колкото 
понастоящем се учат в 
това училище и подведом 
ствените му училища по 
край другото са залеси
ли 5 ха голини, а събрали 
са и около 3,5 тона ста
ра хартия-

Както подчертава дире 
кторът на училището Ста
нислав Митрович една 
част от средствата ще бъ 
дат изразходвани за про
веждане на екскурзия и 
според плана, който в 
това училище ще стане 
традиция, на екскурзия 
ще отиват учениците от 
осми и четвърти клас-

Както това е заплану
вано до края на месеца 
110-те ученици от осми 
клас ще направят двуд
невна екскурзия до Кадии 
яча и Тйентище, а учени
ците от четвърти клас 
(103) еднодневна екскур
зия до Белград където ще 
посетят и Цветния дом.

В. Б.

по член

родителите .не заплащат 
нищо, а необходимата су- 

СОИ пома компенсира
детска защита-

В. Б.

БОСИЛЕГРАД

Пред интеграцията на основните училища 

- обединяването нужда на всичкиДИМИТРОВГРАД
Няколкомесечцото пуб 

лично обсъждане в орга
низациите на сдружения 
ТРУД- 
ти и
ческите организаЦии вър 
ху обединяването на пет
те босилеградски ооноц- 
ни училища приключи. Те 
зи дни работната група, 
формирана от представи

тели на всичките пет осно 
вни училища, СОИ по ос 
новно образование и въз 
питание и представители 
от общината, обобщиха 
пристигналия материал, 
като констатираха, че е 
дадено пълно съгласие за 
обединяване на училища
та в една трудова орга
низация. Поначало и осно 
вните училища са за обе
диняване. Обаче, все 
още преовладяват различ
ни мнения, кога същото 
да се проведе. Именно в

някои основни училища 
считат, че то трябва да 
се проведе след като се 
изготвят определени, 
моуправителни и норма
тивни документи и плано 
ве, в коию всичко да 
бъде предварително пред
видено, обосновавайки се 
на самоуправителни нача
ла. Други пък са на мне
ние '

Но практическо 

обучение
местните общнос 
обществено-политн- са-

До П юни всички уче 
ници от IV клас на Обра 
зователно възпитателния 
център „й. Б. Тито” в Ди 
митровград, ще прекарат 
в трудовите организации 
на професионална прак 
тика. Учениците от прав 
но-бюротехническата 
сока ще . бъдат на практи 
ка в ООСТ „Димитров
град”, „Свобода”, „Циле”, 
а учениците от природно- 
техническата насока в 
кабинетите и лаборатори
ите на образователния 
център. Практиката ще 
продължи четири седми
ци, а след това следва и 
оценка. Оценката дава

наи-напред да се про 
веде обединяването, а 
след това да се изготвят 
самоуправителните акто-

М. Я.
СИМПОЗИУМ НА ТЕМА

веСъвременната поезия и 
нейното тълкуване

на-

ОТ 14 ДО 18 МАЙ В НИШ СЕ СЪСТОЯ
В организация на Секцията на Дружес- 

твото на писателите «а Сърбия за Нишки и 
Южноморавски регион на 27 и 28 май т.г. в 
Ниш ще се проведе симпозиум на тема, „СъВРЕ 
МЕНАТА ПОЕЗИЯ И НЕЙНОТО ТЪЛКУВАНЕ”.

В работата на оимпозиума с доклади ще 
участвуват: Д-р Александър Флакер (Загреб), 
д-р Мирослав Шутич (Белград), д-р Миливое 

Иованович (Белград), Михайло Игнятович 
(Ниш), Душко Наневски (Скопие), д-р Радивое 
Константинович (Белград), д-рНовица Петкович 
(Сараево), д-р Растислав Трифунац (Ниш), д-р 
Сава Пенчич (Ниш), д-р Любисав Станоевич 
(Ниш), Миодраг Петрович (Ниш), и Саша Хад
жи Танчич (Ниш).

Панаир на книгата
От 14 до 17 май в зала „Чаир” в Ниш се 

състоя Панаир на книгата, на който се пред
ставиха 40 издателства от страната.

На 10 пунктове на любителите на книга 
та бяха представени над 3,5 хиляди екземпля
ра новоиздадени книги. Сред издателствата, 
ито участвуваха на панаира бяха и „Градина" 
и „Братство” от Ниш.

тричлена комисия съста
вена от двама професори 
й един служащ в органи 

. зацията, 
дена практиката-

ко-където е прове

А. Т.
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ТРЪГНА ОТ ДИМИТРОВКАЯКАРСКАТА ЩАФЕТА
ГРАД

Привети от Понишавието
— изтъкна между друго*На 17 май от рпортнДя
то Зоран Андов, лредседав Димитровградцентър
тел на Съюза на социалитръгна каякарската щафе 

та на младостта. намладеж,етическата
състоялото се по този ло-

— В годината вод тържество.когато
90—годишни-чествуваме

Поздравителна телегра 
ма до Председателството

мата от рождението на
другаря Тито, когато се

на ССМ на Югославияподготвяме за IX конгрес
Милорад Тодо-на СКС и ХП конгрес на 

ОЮК,
прочете

щафетната палкачествуваме ров, акогато
първа понесе ученичката 
Катя Димитрова. Щафет

40 г. от създаването на пи
онерската организация, ната палка от нея превзе 

Драган Мийокович, —:::пионерите, младежите и член
девойките от Димитров- каякарския клуб „Гу-на
град и този път потвърж сар" от Ниш. Изпратена
дават своята решимост не при-с аплодисменти на
отклонно да вървят по пионери,съствуващите
пътя, начертан от Тито, — младежи и девойки, щафе
да изграждат самоупра* 
вителна социалистическа 
Югославия, да пазят брат 
ството и единството на 
народите и народностите

тата тръгна по течението 
на река Нишава, носена 
от младите каякари.

Десетилетия наред Щафетата
;;елЮ=СварТоГ=Ж ипри-

Преди две години престана да тупти великото сърце на югославския прези
дент. Но остана неговото дело и поръки- Остана и Щафетата на младостта. Не 
престана да тече зад нея реката на наша та силна обич към него; река, ко*то на
поява с вдъхновение сърцата на стари и млади в градове и села, училища и заво 
ди. И сега, на 25 май тази река ще се влие в морето на цветята и младостта 
на ЮНА, където другарят Тито чествуваше деня на своята младеж, а младежта 
рождения ден на своя Тито. В тази най-прекрасна майска вечер щафетната пал
ка ще бъде факел на неразривната свързаНост между Титовите визии и стреме 
жите на югославските поколения, на братството и единството на нашите народи и 

народности. 

А. Т.

ЦЕНТРАЛНОТО ТЪРЖЕСТВО В СЪРБИЯ ПО 
ПОВОД ДЕНЯ НА МЛАДОСТТА ЩЕ СЕ СЪС 
ТОН В КРАЛЕВО

Твоето име е свобода
ПОДГОТОВКА НА СУРДУЛИШКАТА МЛАДЕЖ ЗА ЧЕСТВУВАНЕ НА 25 МАЙ

Централното републиканско тържество 
по повод 25 май — Деня на младостта ще се 
състои на 23 май в Кралево. '

За разликата от досега, централното 
тържество няма да има гимнастичен харак
тер, но ще бъде само една от редица манифе
стации в двудневното чествуване на празника.

Тържеството, в рамките на което ще бъ
де посрещната и изпратена Щафетата на мла
достта, е замислено като музикално-сценично 
представление под название „Твоето име е 
свобода”. В 75-минутна програма ще участву
ват към 300 млади.

Инак републиканското тържество по 
повод Деня на младостта ще започне на 22 
май, когато във Възпоменателния парк в Кра 
лево ще се състои публичен час по история. 
В течение на два дни младежите и девойките 
ще изнесат на показ постиженията си в обла
стта на културата и спорта. Тържеството ще 
приключи на 23 май с голям рок-концерт.

Титовите поръки —наши пътепоказатели
бройните секции в учили 
щата, ЮНА, трудовите ко 
лективи и местните общ- 

ОК ности, както и членовете 
Ще на самодейните култур- 

бъде изпълнена подбрана но-художествени дружес
тва. '

Младежта в Сурдулиш- 
ка община усърдно се гот 
ви за достойно и тържес 
твено чествуване на 25 
май — Ден* на младост
та, което ще мине под зна 

90-годишнината от 
Йосип

актуалните задачи на сур 
дулишката младеж ще го 
вори председателят на 
Председателството на 
на ССМ Ненад Янев.

културно-забавна програ
ма, която подготвят многока на К. Г.

рождението на 
Броз Тито.

На централното гьржес 
тво. което ще се състои 
на 25 май на стадиона на 
„Радник”, учениците от 
образователните центро
ве и основните училища 
ще изпълнят смесено гим- 

упражение.

БАБУШНИШКА ОБЩИНА ПРЕД ДЕНЯ НА МЛА 
ДОСТТА

ПРАЗНИКА ПОСРЕЩАТ 

ПОДГОТВЕНИнастическо 
За жизнения път и револ 
юционцото дело на нашия 
велик вожд, както и за
>♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦

съшита ще бъдат пионери 
и ученици от основното 
училище „Иво Лола Ри
бар”, средношколците и 
самодейното културно-ху 

дружество 
Бабушни-

В Бабушнишка община 
се вършат последните под 
готовки за тазгодишното 
чествуване на 25 май 
__ 90 години от рож
дението на другаря Ти- 
то и Деня на младост
та. Както подчертава Зо 
ран Митрович, председа
тел ма ОК на ССМ в Ба- 
бушница, същите успешно 
се провеждат и пионери 
те учениците, младежи
те и трудещите се и гра 
жданите в общината под- 
готвено посрещат

"Такто' е запланувано в
;ГГ-ГмаГвПРв“ии

"СДвН°е б^е "щ°низира-
тП°' ^лтурно-^дожестне-
„а профана. УчастниПИ »

БОСИЛЕГРАД

Филми за младежтаВ СЕЛО БОЖИЦА
дожествено 

„Младост” от
На 25 май учениците 

от основното и средното 
училище ще оРгаиизират 
различни спортни състеза 
ния-

По повод празника във 
училища в общи-

Акция по 

залесяване
Репертоарът на боонлеградското кино 

през следващата седмица на любителите на 
филма в Босилеград предлага два извънредно 
добри филма.

НА 25 МАЙ — ВТОРНИК: „Роберт Хут” 
никога не умира” — американски цветен 
филм. Главни роли във филма играят: Чарли 
Браво и Мария Реиил.

НА 27 МАЙ — ЧЕТВЪРТЪК: „Звездата на 
диско клуба" — американски игрален филм. 
Главна роля във филма играе Пети Бейле.

Няма съмнение, че и двата филма са 
филми за младите любители на филма в Боси
леград, които със съдържанието си предизвик
ват напрежение 
при зрителя.

да.

всички 
ната ще бъдат организи 
рани манифестации, а в 
организациите па сдруже
ния ТРУД 25 май ще бъде 
провъзгласен за ударен 
ден Да добавим, че в Съ- 

иа социалистическата 
младеж ще бъдат приети 

150 пионери-

Неотдавна учениците 
клас в 

център 
" в Бо-

от първи и втори 
Образователния 
„Иван Караиванов 
силеград проведоха едно
дневна акция по залесява 
не в село Божица.

Средношколците
диха към 800о смрикови 
фиданки, произведени в 
разсадниците на Горската 
секция в Босилеград.

М, М-

своя

юзазаса-
въодушевлецие и вълнение

и около
М. Я.В. Б.на
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ДОКЛАЛИТЕ ЧАКАТ ШВЕРШШЕ
и извади бутилката.™5“,гг;™о яг - втаАввгЖлг **■** » ™ —» в-»» агтьд че ™ ява.% чяигт^

извика някого- В глава-шяха да ги прегледат -. -
Драган и другарите му с не- късно да 

търпение очакваха края на месе- та му идваха разни мисли: пред- ма да чете.
На-Това беше следваш термин за чувствуваше, че т-я отива към шават -■ •- • преглеждане„мрътвата явка", но се боеше да С подробно претпежлаие 

не би мястото да е променено докладите, по-късно в града V
че може би не е вече там, дето повиха, че главно се състоят от ........ ........

Пазарният ден за града и по-рацо Стевай му каза! Налага- данни, които е събрал худож- Дущан Литич,
'=

поразходят се, отиват в кино. Же- Като се изкачи на билото Мар жникът даваше редица данни за
«ите в града.’ по някоя служаща, че застана, обърна се и заоглеж- лица, които изпълняваха обще- гигспността
а най-много домакините, излизат да панорамата на града, които от ствеио-политически длъжности в знати органите по сигурността 
с кошници на пазара, за да си ку тук се виждаше като на длан. града. Накрая на този Доклад се които ш направили обиск «аме 
Пят Зеленчуци да си поприказ Драган през това време се при- намираха редица данни, отнася- рили такива и подобни бележки
ват с роднини. Местното кафене таи в един храст недалеч от пъ- ути се до оперативните лина в и го арестували. 1ои, истина, се
в този ден е препълнено. -реката. Тя постоя малко и про- УДБ. Просто бяха очудени когато защищавал, че оележките прави

През пъстрата тълпа, която се дължи. Сега се намираше от ДРУ Ьидяха, колко неверни данни има зарад по-голяма предпазливост
тиска по главната улича, се про- гата страна на билото, той я из- у него. Художникът, този път някой колет да не се загуби,
биваше висока, млада жена, с губи от погледа си. Затича. очевидно, инсистираше „да бъде Естествено, не бил убедителен-
дълга чевна коса, която падаше От билото, ма което преди мал Изтеглен като предлагаше да го 
от раменете й. Макар че беше Ко стоеше, Драган лесно удпя да замести Стеван, които е „запо-
6 ух и топъл ден, на краката си забележи, че може да я следи и знал почти всички техни хора и вали воденето на акцията,
носеше ботушки от червеникава с поглед. Жълтата й кърпа се за- който пте им бъде от голяма пол- взето решение: да се изчака при 
'кожа. Жените, някои по-малко белязваше ярко. Сега беше сигу- за. „Добре беше това. че у Сте стигането на диверсантите, а вед 
други повече, незабелязно, я за- рен, че върви към мястото: къ- ван не се съмняваха. нага сдед това цялата група да
глеждаха. Разбира се, и комецта- дет0 се намира „мрътвата явка". „Ерма” очевидно беше псевдо бъде арестувана, 
ри не изоставаха. Все пак, прострелна го мисълта ним на Марчето, а обясняваше не

— Простачка... Докарала се че може би диверсантите чакат доразумението около приемането
като чели това е Белград. на това място. Отново му беше на доклада от „Голуб” в Белград.

— Блазе си на нея. съблича жалко, че е тръгнал сам, Някъ,- Той. остави доклада според дого
се пред когото си иска. позира, де в храсталака изхвъркна птица, вора, но уплашен и разтревожен
гребе големи пари ...

— Какво позиране, плащат й

започоблегнат о дървото. _.
„Вардар и Ерма съобседеше

наидване на емигрантите.
* в

Затича.
От билото, на което преди мал Изтеглен 

Драган лесно увря да замести
Арестуването му. ако за 

узнае художникът, могло да раз-
Беше
това

ж

Ако продължи оше някой ден, 
ще останем без нерви — мънка-

Той се хвърли на земята. Някоя- забравил на чуждестранното по ше Драган, като отърсваше сла- 
ко минути внимателно ослушва- солство да обади уговорения маха, която се беше несъбрала 

дето спи с тях... ше, а сетне тръгна през гората, знак: „На път за Истамбул ..по шинела му.
До младата жена като чели Край голямото дърво, където бе-

шепотът не стигаше, или поне се ше поставена „мрътвата явка” СЛУЧАЯТ РЕШИ ...
преструваше, че не чува нищо. С Марче кратко се задържа, и вед-
вдигната глава, одмерена крачка нага пое по пътеката край коя-  По всичко личеше, че ще се
леко люлеейки^ бедра, вървеше по то Драган се скри в храсталака, приеме вариантът художникът да съгласи да тръгнем 
своя път. а той водеше от града. Мина на десет крачки от него. „бъде изтеглен”, а Стеван _да пое — отвърна Драган.

Дали да излезе пред нея? Да ме ...ръководенето с групата”.' — Съгласих по твое настоява-
следните къщи, Марчето, върза я срещне с пистолет в ръка и да Друг един случай, който ста- не — отсече Станко. Настъпи
косата си с жълта панделка- Ка- извика: „Горе ръцете”- Госпожи- на тези дни, наруши тези плано- мълчание. Драган тъпо гледаше 

»то се обърна за миг, сви от шо- цата ше се изплаши от страх ве. Някои постъпки на „железни- пред себе си, а Станко се пре- 
сето по една пътечка, която во- Колко много в тоз час му се ис- чаря” от Скопие предизвикаха струваше, че спи. По-добре беше 
деше към оилото на Козарица. каше да направи това, от радост съмнение в неговите колеги в слу да не продължават разговора 

Решен да не я губи от пред- затрепери. Нека всичко върви по жбата. Работейки в магазина на който можеше да се превърне в 
вид. Драган тръгна след нея... начертания план? Има време и за скопската железопътна гара, от- препирня.. Останалата част на де- 
Беше му трудно да я следи, защо- среща^ с госпожицата. делно се интересувал за „колек- ня мина без каквито и да било
то ако се обърне можеше да го Той изчака Марчето да мине тите” с материали за разни воен събития. Така и следващия Ди- 
•забеляза. Пътечката криволичеше зад хълма слезе до Мрътвината, ни поделения. Бил забелязан как версантите ги. нямаше 
из полето към лозята и ниските както се нарича мястото под Ко- записва номерата на военните по 
овошки. зарица, седна на тревата и раз- ши... За станалото били

— Затуй не ше пестим на ци
гари —■ подхвърли Станко.

— Зашо негодуваш, нали се 
без цигари?

Щом останаха след нея и по-

(В следващия брой: ЗАСАДА)запо-

УЧРЕДЕНА СКУПЩИНАТА НА САМОУПРА ВИТЕЛНАТА ОБЩНОСТ НА ИНТЕРЕСИТЕ ПО ЗДРАВНА ЗАЩИТА В БОСИЛЕГРАД

ПО-ДОБРА ЗДРАВНА ЗАЩИТА 

ОСНОВНА ЦЕЛ
На проведеното неотдав 

на заседание, 27-те 
воизбрани делегати (9 от 
делегациите в местните 
общности и 18 от делега
циите на организациите в 
сдружения труд) между 
тях 12 жени, учредиха но 
вата Скупщина на СОИ по 
здравна защита и нейни
те два съвета.

вива така, че да обхване 
целокупното население от 
всички възрасти в общи
ната.

но-

М- я.

ИЗПРАВКА

С учредяването на Скуп 
щината и нейните съвети 
и с избирането на лица 
за отговорни постове в 
същата, всъщност започ
наха да работят делегати
те на новоизбраната Скуп 
Щйна в третите поред де
легатски избори, пред ко
ито стои твърде отговор
на задача — здравната за 
щита в предстоящия 
риод да се подобри, да 
се създават условия за 
по-ефикасна, 
на и по-рационална здрав 
на защита на население
то. За да осъществи тази 
цел тя трябва да се раз-

В първомайския 
брой на вестник 
„Братство”, между 
лауреатите на пър
вомайските награди 
в Димитровград, е 
изоставено името на 
Васил А- Петров, пре 
подавател в основно 
то училище „Моша 
Пияде” в Димитров
град. Извиняваме се 
по този начин на 
Другаря Петров за 
грешката, която е 
станала по техничес 
ки причини.

Учредена нова Скупщина, избран предсе
дател, Изпълнителен отбор и делегати за скуп
щината на Регионалната и Републиканската 
самоуправителни общности на интересите по 
здравна защита

За председател на Скуп 
щината в новия делегат
ски състав е избрана Аг- 
на Захариева, техник-фар 

за заместник-мацевт, а
председател Пене Спасов, министративен работник 
преподавател в основното в Здравния дом в Босиле- 
училище в Горна Любата. град.
За председател на Съвета На заседанието делега- 
на ползуващите здравни тите избраха и изпълните- 

, „ лен отбор от 7 члена, ка-услуги, (наброява 22 деле т0 ИЗПълнИтелен орН^ да
гата), е избран Стоян Гос Скупщината, а за предсе 
подинов, работник в Гор- дател на същия е избра- 
ската секция, а на Съве- на Милка Захариева, 
та оказващите здравна ус дицински техник в Здрав- 
луга Гяигор Глигоров, ад ния дом. В Скупщината

на Регионалната СОИ по 
здравна защита от Об
щинската скупщина на 
СОИ по здравна защитаб в 
Босилеград са избрани: 
Миодраг Стойкович, Дими 
тър Иванов, Райчо Стойнев 
а в Републиканската скуп 
щина на СОИ по здравна 
защита Любомир Петров, 
селскостопански произво 
дател от с. Назърица-

пе-

по-качестве-

ме-
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КОГА ДИМИТРОВГРАД 

ЩЕ ПОЛУЧИ СТРЕЛБИЩЕ? |Шзичее>з «уиура
, Динамо1-, Младост1 (младежки отбоди) 2:0

в СЪСТЕЗАНИЕТО ЗА 
КУПАТА

Години наред в Димит-
ствената самозащита- Ос 
новната цел' на Съюза на 
стрелците е колкото мо 
же повече пионери, мла 
дежи, девойки, работни
ци и изобщо граждани 
да научи ръкуване с оръ 
жие. Имайки предвид то 
зи факт, крайно е време 
всички заинтересовани от 
обществено политически 
те организации, самоупра 
вителните общности на 
интересите, всенародната 
отбрана и Съюза на стрел 
ците, да намерят решение 
за стрелбище, по-точно да 
се. определи място, къде 
то да се построи. Сред
ства сигурно ще се на
мерят, обаче неразбирае
мо е от близо десет годи 
ни да не се направи про
ект и определи място за 
стрелбището.

Все пак и в такива тРУ 
Дни условия, стрелците от 
Димитровград показаха 

значителни резултати. Ми 
налата година е била най- 
успешна за тях. Чрез съ
стезания те са се избори 
ли да пратят двама пред 
ставители на държавното 
първенство във Вареш. 
Да кажем и това, че те 
със състезания отбелязват 
всяка значителна дата от 
НОБ. Възстановили са

ровград съществува 
жество

дру-
на стрелците „Гра 

цичар", което работи 
рамките на Общинския съ 

„Гра- 
общината

в
мо1' се представи с по-до 
бра игра и се наложи с

На 13 май тази година палната среща между 
на Градския стадион във младежките футболни от- 
Враня, в рамките на таз 
годишното състезание за 
купата на маршал Титб леграД- По хубаво и при- 
на територията на Вран- ятно за игра време, мла- 
ския МОФС се проведе фи дежкият отбор на „Ди«а-

юз на стрелците 
ничар'’.

също съществува дру
жина по спортна стре
лба и при основните учи - 
лища, Средношколския об 
разователен център,| в тру 
довите организации. С еД

В домашния „Дина 2:0. 
,Младост" от Боси

бори на 
мо” и Още в началото на ма

ча, двата настроени за иг 
ра съперника показаха ка 
чествена и спортсменска 
борба. Започнаха да се 
редят успешно организи
рани атаки, към едната и 
другата врата. Наистина 
домашните по-опитни 
физически по-подготвени 
футболисти имаха превес 
в играта. Техните 
бяха по-организирани, ко
мбинациите им колекти-

ДЕЛЕГАТИТЕ НА МОК НА ССМ И ОК НА 
ССМ В НИШна дума може да се каже, 

че спортната стрелба е 
доста масова, обаче, как 
то чухме на изборното съ 
брание, което се проведе 
на 27 април, условията за 
работа на стрелците са 
доста лоши. Имаме пред 
вид какво е нужно, за Да 
се проведе едно състеза
ние по стрелба с малока
либрена пушка. Касае се 
за уредно и осигурено 
стрелбище. По-рано та
къв обект съществуваше 
зад баскетболното игри
ще в Спортния център. 
Обаче, някому е пречило 
и е бутнато. Сега стрел
ците фактически нямат 
възможност да упражня 
ват стрелба. Може би щс 
се намерят такива, които 
ще кажат: „голяма рабо 
та, стрелци! Може се и 
без това. „Обаче, тези си 
гурно не са си помислили 
от какво значение са стре 
лците за нашето обшес 
тво в системата на всена 
родната отбрана и обше

За неооциалните поведения 

сред младите
и .

атаки

Първата цигара се изпушва вече в седми 
или осми клас на основното училище, главно 
от модничене, което сетне преминава в навик. 
С първата, пълна с алкохол чашка младите се 
срещат във II и III клас на средното учили
ще, като по този начин вероятно желаят да 
потвърдят личността си или да протестират 
срещу положението в семейството си и обще- 
ството.Причините за наркоманията все още не 
са открити докрай, но е известно, че тя все по 
вече се разпространява.

вни, с което създадоха и 
повече голови положения. 
Но и младите футболисти 
от Босилеград бяха нас
троени за игра. Като че 
ли извънредно хубавият 
терен и обективните зри
тели ги принудиха да по 
кажат всичко каквото зна 
ят и умеят във футболна 
та игра- Организирано и 

деж са обърщали по-г0ля умело защитаваха всички 
^ те пътища към своята вра

та, както от време на вре 
ме правеха бързо контра 
атаки към вратата на До 
машния отбор. Все пак 
опитността на домашните 
футболисти надделя. В 26 
мин. резултатът бе открит 
— 1:0 за вранските фут
болисти, голмайстор бе 
Д. Антич.

Тютюнопушенето, алко 
холизмьт и наркоманията мо внимание към евиден- 
като асоциални поведения тирането на тези прояви., 
на младите бяха тема, а малко са правили за на- 
върху която тези дни ра- маляваието относно осуе- 
зискваха делегатите на тяването. на същите- 
Междуобщинската и Об- Вследствие на тази и дру- 

конференции ги причини борбата про-коцтакти със стрелци от 
Александровац Жупски, 
Титово Ужице, Ниш, Пи
рот-..

щинската
на Съюза на социалисти- хцв наркоманията, алкохо 
ческата младеж в Ниш- лизма и тютюнопушенето 

Делегатите на двете кон це е станала широка об- 
ференции имаха за задача ществеца акция, 
да актуелизират този въ- Еднб от най-съществени 
прос и да утвърдят основ заключения, които бя- 
ни насоки на активността 
за -задъйбочаено проучва-

А. Т.
И във второто полувре 

ме играта бе коректна, 
вълнуваша и интересна 

ха приети на съвместното за зрите^ите В 62 мин-
заседание е, че причини- Драган Антич за втори 
те за асоциалните поведе- път усПя да вкара топка 
ния на младите се нами- та в Мрежата на гостите 
рат преди всичко в липса и постави крайния резул 
та на обществена акция ат 2:0 за домашния от- 

и по откриване причините б 
„ на същите. В тази насока 

немалки резултати могат 
да се осъществят чрез ак-

ФУТБОЛ -

„А. Балкански“ — „Бродоремонт“ 
(Кладово) 3:2 (1:0)

I

не на тезц вредни прояви 
като основа за предприе
мане мерки за осуетява
не на същите. Всъщност, 
съвместното 
на Междуобщинската 
Общинската конференции 
на ССМ беше, една отмцо 
гобройните активности 
рамките на подготовката 
на важни регионални съ
вещания по проблемите от 
наркоманията относно от трябва да направят сту-

Мачът бе на високо рав 
нииде — същински първеи 
ствен мач. За отбелязва
не е, че нарушения няма
ше, така че съдията 
срещата нямаше 
задача. Домакините пове
доха в 33 минута с пре- 
красен удар на най-доб
рия на срещата Алексан- 
дър Станков.

Димитровград, 16 май 
1982 г. Спортният център 
„Парк". Теренът тревии- 
ст, идеален за игра. Вре- 

зрители

заседание

Обективната вранска 
публика приветствува по 
бедата на своя отбор, но 
признание за добра игра 
получиха и босилеградски 
те футболисти. Накрая на 
капитана на домашния от- 

г бор Драган Маркович бе 
11 връчена купата-

наслънчево.мето
около 800 души. Съдия на 
срещата Новица 
от Ниш. Стрелци: за 
Балкански"
Станков в 33 и 80 минута 
и Кръста Кръстев в 63 м. 
от дузпа., а за „Бродоре- 
монт" Драган Будуйкичв 
54 и ЙоТзан Попович в 82 
минута.

По твърде приятно вре 
ме и идеален за игра те
рен футболистите на ,А- 
Балкански" успяха да се 
наложат над добрия 
бор „Бродоремонт 
Кладово. С т°ва напълно 

есен- 
в Кла

трудна
вКостич дните на младите изсле

дователи.„А.
Александър Едно изследване, науч

ната обработка на което

децтите по медицина 
писхология, а статистичес 
ката

алкохолизма и тютюнопу
шенето.

На заседанието бе из
тъкнато, че тези асоциал
ни поведения на младите 
в Нишки регион _получа
ват все по-големи размери 
и от ден на ден представ- . 
лява/ всс по-сериозен об
ществен проблем. През из 
теклите няколко 
организациите на 
по. социалистическата мла

второтоВ началото на 
полувреме гостите израв
ниха, за да поведат отио- 

в 63 м ин У
Младежкият отбор на 

„Младост" игра в\ следндя 
състав: Л. Глигоров, В. Та 

помогнало да се проник- сков, И. Михайлов, П. Сто 
не в истинските причини янов, В. Пейчев, Л. Заха- 
за робуването па извест- риев, В. Тонев, Л. Алек- 

сов, Б. Воинович, П. 
мов и И. Рангелов.

средношколците 
от съответните специално 
сти, до голяма степен биво домакините 

та, когато Кръстев реали
зира дузпа, присъдена съ.в 
сем основателно- В 80 ми 
нута Станков отново из
превари вратаря на госгу 

отбор и „А. Балкан 
и покачи резултата

от- по число млади на тютю
на, алкохола и различни 
наркотични средства.

Якн
от

ващия 
ски" ’ 
3:1.

ГОДИНИ
Съюза Д. М. М. Я.се реваншираха за 

ното поражение 
2:1.

Д. с.
ГОДИШЕН ПОМЕН 

На 30 май се навършава 
една тт^жна и болна годи
на от смъртта на моя мил 
и никога пепрсжалим съ
пруг
АТАНАС МАНОИЛОВ — 

АЧКО
дипломирани икономист 

п пенсия
Осведомяваме . роднини 

и приятели, че по тоя по- 
вид ще устроим помен на 
неговия вечен дом на гро
бищата в Димитровград 
на 23 май в 11 часа.

Опечалена съпруга 
Ирица с фамилията

во от

ИН МЕМОРИАМ

На 31 май т.г. навършват се 5 години от 
напусна нашият съпруг, баща, дядо 

ВиСоЧКИ Одоровци.
както ни 

от е.

Стюбщаваме на роднини и приятели, че 
11 часа ще излезем и положим цве- 

неговия гроб в Димитровградските гро-
този ден в 
тя на 
бища.

Семейство Любенови
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ЛЮБОПИТНО
НАРОДНА ПЕСЕН

Интересни 

обичаи в 

Япония
Старца баба с 

ми запиняла
цт 11т%

и №
,г.

В Япония, „Страната на 
изгряващото слънЦе” и 
природни бедствия (земе
тресения, вулкани и тай 
фуни) съществуват много 
интересни обичаи.

Един от по-ранните оби 
чай е бил да се на пър- 
вороденото дете даде дъл
го име за щастливо Дьде 
ще и слава на детето- По 
ради това някои семейст
ва са се преварвали да 
изнамерят колкото се мо
же по-дълго име, което да 
е по-дълго от 
дотогава имена. От много 
бройните дълги имена осо 
бено е запазено 
дадено в семейство Шеи.

Името на момчето е 
било: Рики Рики Тамбо 
Но Си Рамбо Хари Вари 
Бушки Пари Рим По.

Съ.що така от по-стари 
те, а и някои сегашни при 
вички и обичаи са позна

Старца баба с коли затварала, 
с ръжени го сламки запиняла 
да не иде ночем по меяни 
да не буди млади меянджики 
да не пие вино и ракия- 
Сея брата на вечера звала 
сея братя на вечера звала:
„Айде, брате, да вечераме. 
Вечерайте, мене не чекаите, 
я сам синоч у меяне бил, 
убил съм на майка единач, 
па цар пече ни сребно ни злато 
веч ми оче главу на замену. 
Айде, айде, брате, да вечерамо 
сея има до четири сина, 
еднога че майка да прежали, 
тебе, брате, главу да замени.
Па нарича сина Радована.
Радован е първа радост моя- 
Па нарича сина Милована 
Милован е друга милост моя,
Па нарича сина йована 
Йован ми е книга завършил.
Па нарича сяна нвн-малото 
най-малото най убавото

Беоше гоене, ама ■■■

Тия дни Цариброд се беше издокарал 
кико никога досъга. Свете дупйе по улицете 
попраише, а народ йош кд сакаше да и поп- 
райе. Ама що се кцже „По-добре некига оди 
никига” — решише и тия проблем.

Сигурно се сечете дека това праимо за 
гоейе. Изгледа да за Цариброд че буде най-до

различни го

познатите
■

бре йеднуш месечно да ни дооде 
ейе та да се пооратимо.

Съга не мислим да се валим. Сакам да 
кажем по некоц» думу за „Майсйете среще”.

Никога досъга не смо имало толкова ма 
лере. Първо нестаде струя- Народ чбка, чека, 
а програмата не починя. По йедно време тия 

Центарат докараше агрегат. Поче програ
мата. Ама пак негде секну и повече не може
ше да онрайе агрегат. А кажу дека йе това 
най-убавият агрегат. ■.

Живи срамове ме изедоше

името,

из

ти: него че го майка прежалее 
тебе брате глава да замени.— Сладкиши се ядат в 

началото на обеда.
— На погребение се но 

си бяло облекло.
— Когато японец съоб 

щава, че му е умрял род 
нина, много сърдечно се

кита дуну 
засипа и гоейе И на-ветар од куде вадуту па 

род и све. Тая вада од одавна йе резилък за 
Цариброд. Од ка напрайише рекуту, вадуту 
пресекоше и сви що си испущак) (да ме прос 
тите) клозетите — усмрадише цел Цариброд. 
Уж има санитарни.

Записала: професор Вукица Стоименова. 
от Марушка Соколова от село Божица

■

ама изгледа и они си
смее-

— Дете, което се роди 
на 31 декември, още на 
другия ден има вече пъл
ни две години.

— Затворен чадър при 
носене се държи за ос
трия върх.

’— Кон се вкарва в обор 
наназадешката, а не с гла
вата напред.

— Иглата се натъква в

дрему.
Та тека удари ония смрад, засипа народ 

и он те и се умърда, поодзърну се и пвдайу 
одкуде съга това чудо. А чудото йе од одавна. 
Све се питам ама истина ли нема кой да ,нап
рани та вадата Да заприлича на нещо.

А кажу тука требе да буде спортън цен
тър ц дека тука требе народ да се разонодуйе. 
Младината по цел дън търчи зад топкуту, уве- 
чер се шета народ, а тука турили и рингилш- 
пил... Та тека: тая вада йедно време беше мно
го убава. Имаше тука и рибе, имаше и рибар- 

,йе... Върбе имаше и млого зеленина... А съга: 
смрад... И това при гоейе... Све се

най-после тия санитарац и

МЪДРИ МИСЛИ

За равноправната
За да бъде едно общество съвършено, всеки 
трябва да има достатъчно, никой повече.

Ж. Ж. РУСОконец, а не се удява. 
— Когато японец послу 

жва със сладко казва: 
„Заповядайте, не са вкусни 
и лоши са".

Равни права на всички: привилегии за никого.

Т. ДЖЕФЕРСЪН

Равноправието е свят закон за човечеството.
ШИЛЕР

Привържениците на равенството никога' не се 
отказват да имат подчинение.

мислим —
мора да излезне 
да накара тия да си изкопайу септичТте Яме...

■и — Японците не казват 
северозапад, ами западо- 
север.

— СъЩо така, не каз
ват два-три пъти, ами три- 
два пъти.

— Книга се чете отзад, 
а точка се слага в нача
лото на главата.

— Когато се строи къ
ща първо се строи покри
ва, а след това стените-

Ш. НОДИЕТЪРСЕШЕ ИСТИН 
СКИ МЪЖ. НЕ ПРЕ
СТАНА НА ГО ТЪР 
СИ И КОГАТО СЕ 
ОМЪЖИ. Л. И.

Къде свършва равенството, не може да има 
дружба.ЕрдтстНо Д. ОБЕР

ТИМ* НА «ЪЛГАР- 
ШАТА НАРОДНОСТ » 
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