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_ СПЕЦИАЛНАТА СЕСИЯ НА ОБЩОТО СЪБ РАНИЕ НА ООН

11 СПРЕ ОПАСНАТА НАПРА ВЪВ ВЪОРЪНВЕТВ
РЕЧ НА ПЕТЪР СТАМБОЛИЧ НА

„Господин председателю, 
да ви че

ститя и да ви изкажа за- 
че сте избра

ни за председател на та
зи .важна сесия- Това не
що още повече, защото 
идвате от една необвър
зана и на Югославия при 
ятелска страна- 

Върп^лзвам се от слу
чая със задоволство да 
честитя и на господин; Ха 
виера Перес де Куеляр 
на избирането му за гене 
рален секретар на Обеди 
нените нации. Това правя

правилносттаблоковия кон- потвърди _
на тезиса за необходимо
стта от универсален де- 

И на този конти-

разрешете ми, стта на
цепт на международната 
сигурност и отношения
та в света, основани вър- тант.

нент се явяват кризисни 
положения и -се 

в ме конфронтйрането
ковете. Европа е един от 

които се

Ф Световната организация е най-призван форум, 
където трябва да се води ефикасна 
махване на противоречията 
товния мир изтъкна Стамболич на специалната 
сесия на ООН, на 10 юни 1982 година.

ДОВОЛСТВО, акция за пре-
и за укрепване на све ху господството и хегемо 

нията.
Сегашната криза 

жду народните 
пия
ва всички ’ опасности, ко 
ито със себе си носи бло 
ковото разделение и 
стемата 
облягаща
нно-политическите

засилва 
«а бло

отноше-
най-очебиещо откри регионите, в

стигна до огромна конде 
както на ядрено,твърде важна крачка. По 

ради тези съображения 
даваме подкрепа на всич 
ки инициативи ца дъ.ржав 
ципите на тези страни, 
които водят към започва 
не на съществени прего 
вори по разоръжаването. 
Отделна опасност пред
ставлява развитието на 
новите химически, био
ложки и други оръжия за 
масово унищожаване, кои 
то по своето разорител- 
но действие се прибли
жават към опасността от 
ядреното оръжие- Светов 
ннят мир и независимост 
на страните, особено за 
необвързаните все повече 
са застрашени 
пространената 
на конвенционално оръ
жие в множество местни 
войни и във въоръжените 
намеси. Всичко това пра 
ви исканията за предпри 
емане на паралелни уси 
лия както за намаляване 
на ядреното, така и на 
коцвеционалиото 
жие, изтъкна Стамболич, 
като продължи:

традия
си- така и на конвенционал- 

сигурност, но оръжие. Неотложно 
се върху вое- се налага откриването на 

бло- процеса на европйското 
сили. разоръжаване- Очакваме 

страни да бъдат преодоляни тру 
дностите, които среща 
КЕБС и че тя в продъл
жение на работата си ще 
вземе решение за свик- 

то мирно съжителство, ване на европейска кон 
равноправното сътрудни ференчия по разоръжава- 
чество, еднаквата сигур не- В тази връзка Стам- 
иост на държави и наро болич подчерта отделно 
дн. Както е известно, То значение, което Юго

на

кове на великите 
Необвързаните 
предложиха нова концеп 
ция на международните 
отношения, в чиято същи 
на са залегнали активно-

й,.

V-в твърде важен момент, 
Организациятакогато в 

на обединените нации? се 
полагат оправдателни на-

А
<1дежди, че ще дадат реша 

вцщ принос за разреша
ването на множество труд 
ни проблеми, обременява 
щи международните от
ношения.

Обръщам се към това 
найтпредставително съб
рание в името на -страна, 
която в своята история 
много пъти, а отделно • 
през последната светов
на война, почувствува вси 
чки ужаси 
и претърпя 
вешки жертви и опусто-

славия придава на идеята 
за превръщане на Балка
ните в зона ща мира и 
сътрудничество, без ядре 

Посочвайки

инициатива 
първата 

сесия и реди

те дадоха и 
за свикване на 
специална

V шЩа ца предложения за отва-от раз-употреба Ря.не на процеса на разо но оръжие.
ръжаването. Пълно зна- по-нататък 
чение придаваме на по- тта на ОН за успеха на 
нататъшната демократи- настоящата сесия, Стам 
запия на международния болич напомни за поела 
механизъм на преговаря нието на президента Ти- 

то, отправено до първата 
на укрепването Специална сесия, цити- 

ООН в та райки Титовите думи:
„Уверен съм че настоя
щите и бъдещите по
коления ще ценят страни 
те и държавниците, не по 
унищожителната сила на

отговорнос-ч
■ - - м

\ -на оръжието 
огромни чо- с Ж

Петър Стамболич не за разоръжаването, а
особено 
на ролята на 
зи област. Считаме, че 
регионалните усилия за 
разоръжаване могат Да 
изиграят първостепенна 

международната 
акция по разоръжаване. 
Пълна подкрепа заслу
жават стремежите, 
щи за цел превръщане
то на
в зони на мира и сътруд- 

иа иичеството, каквито са 
Индийският океан, 

и вериа Европа, Средизем- 
моморието и други.

Развитието в Европа 
през последните години

шения.
Това е една от причини 

искал! 
жизнената

ване на световния мир.
Ядрените сили про

дължиха с увеличениетоте, поради които оръ,-
да потвърдя 
заинтересованост на Юго
славия за спиране <на опа 

надпревара във

на своите арсенали, вълре 
ки всички препоръки и 
задължения за намалява
не на въоръжаването. Д0 
говорът за неразпростра 
няване на ядреното оръ
жие безочно се наруша
ва Опасността от ядрена 
война в последно време 
е все повече изострена с 
подвянето на доктрината 
за възможностите за воде 
на война и с усъвърше- 

ограничена ядре- 
натрупва-

РОЛЯТА НА НЕОБВЪРЗА- роля в 
НИТЕ

сната
въоръжаването .и за започ 
нане на истинско разоръ

оръжието, с което раз
полагат, но по истински 
те усилия и приноса да се 
спре вървежът към уни
щожаване и самоунищо- 
жаване, човешката енер 
гия, ум и богатства да се 
сложат в служба на сигу 
рността и прогреса на 
всички народи, в служба 
на най-хуманните човеш 
ки идеи ".

имаИзхождайки от 
ните принципи и цели на 
политиката на иеобръзва 

необвързаните стра
ни винаги в центъра 
своята
укрепването на мира 
международната 
пост
Тс сочеха и иеодържимо

осцов-жаване-
отделни региониДЪЛБОКИ ПРОТИВОРЕ-

мс,ЧИЯ
Се-дейиост слагахакатоРазоръжаването

съществените ус 
за мир в света още

едно от 
ловия
от първите Дни е в Ч?.?" 
търа на дейността на иое 
динените
първа революция се отна 
сяше тъкмо до разоръ.жа 
ването. Оттогава до днес 
световната организация яДрена 
се занимава с проблема атОМ,,итс 
за надпреварата във въОРъ пада 
жавацето, който е КРУГ ворност за 
но препятствие за осъще „еблагоприятио 
ствяването на целите и „ие иа преговорите за 
принципите на Обедине
ните нации-

Появата на ядрено орь 
ИЗ- прокла

Хартата на

сигур-
не на и сътрудничество.
нствуването и

на тактическо ядре- 
предназначе 

на такава 
война. Това нездо пряко 
отваря вратата за обща 

катаклизма. Върху 
СИЛИ сигурно

отго-

нето 
но оръжие, 
но за водене

МАРКОВИЧ В пишчиятОнации, ДРАГОСЛАВ

За най-широко ангажиране
МОК ца СКС в Ниш в ра
зговора на Драгослав Ма
ркович, член >иа Предсе
дателството иа ЦК на 
СЮК с политическо-стопа- 

си нокия актив на Нишки ре 
гнои.

Участвувайки в рази
скванията за предстоящи
те задачи, особено в ико
номическата стабилиза
ция и по-иататъшцото сто 
папско развитие Драгос- 

само- лав Маркович изтъкна, че 
създаването ца възмож
ности нашата страна да 
може да изпълнява своите

на износното, в момента 
са най-важните 
Изходните основи на дъл 
госрочните задачи на ико 
номическата

комунисти* 
Нишки регион по 

си и социално- 
идейното 

организаци

Оиозът и а 
те на 
кадровия 
класов състав, 
логическата, 
опната и а^ционпата 
способност, единството и 
авторитета си, е достать- 

силеи Да може успе- 
своя-

задачи.най-гол ям ата
настоящето

състоя стабилиза
ция, които както се оча
ква, трябва да приеме! пре 
дстоящият 12-ти 
на СЮК,

разоръжваие, аядреното 
и задължението то неот
ложно да се надделее.

конгрес 
представляват 

именно синтез на наши
те определения. Без най- 
широко политическо 
гажиране на най-съзнате- 
пнитс обществени силц, 
преди всичко иа СК, ССТН 
и други, не могат да се 
очакват добри резултати, 
подчерта между другото 
Драгослав Маркович.

чно
шцо да осъществява 
та идейно-политическа Р° 
ля- Твърдо стоим „а Тихо 
вия път иа развитието па
со1 щалисшческото 
управление, братството и 
еди ис-гвото, иеп рими Рим! I посегателс-

жие по време
мацията на 
Обединените наиии 
вори за Дълбокитегтауи-яя- в»,.й,»..».»™»»“•
'* «в™»»»»”

по-скоро да ,
началпи договори, би 

иръдка с 1аз”

американо-съвет- 
про- СКИТЕ ПРЕГОВОРИ

го- ан-

званият форум 
народната 
ките ца която тря

срещу всички 
тва върху

нашата революция 
Александър

придобивките материални задължих сп- 
— рямо чужбина и обезпеча 

Йо- палето иа контииунтет иа 
иа производството,

от
меЖДУ цо 

тези 
за укрегг

изтъкна 
ваиович, председателсе води ефикасна 

народна акния за
особено Б. К.пат 

било въвпротиворечия и



н А с )И У| по с в Е Т А
■ А.ПЙЕР ТРЮДО ПОСЕТИ ПРИЗНАНИЕ НА 

ЮГОСЛАВИЯ
МИНИСТЪР ПРЕДСЕДАТЕЛЯТ гр1^лдцддАДЛ

ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА РАЗШИРЯВАНЕ 

НА СЪТРУДНИЧЕСТВОТО ьйг 'ой“ ,сГ».
„а Председателството на СФПО 1* тър

жгг:л:г
Де Куеляр при това изтъкна огромни 

те заслуги „а президента Тихо За укрепването

към
то развитие на положели 
ето с резултат на полити 
ката на
трата конфронтация 
великите сили п блокове
те.' Стамболич и Трюдо

Плаплодовшъ; диалог Милкаф По време 
нинЦ _ Пйер Трюдо се изяви стремежът на двете 
страни към борба за разведряване, укрепване 
преговарянето и премахване н.а силата от междуна 
родните отношения • Високият гостенин от Каца 
да беше приет °т Петър Стамболич.

на
сила и все по-осНЯ на

'тщщшж’:*т
Към края на миналата 

и началото на тази седми 
ца на официално приятел 
ско посещение в 
страна пребивава минис
тър-председателят ца 1<а- 

Пйер Елнот Трюдо.

Отговаряйки на тоста
с изтъкнал благодарност на изразите на ува
жение спрямо Югославия и специално към 
президента Тито като неуморим "Р^Р^еник 
на укрепването ролята на ООН в опазването 
„а световния мир и създаването На Условия 
за равноправно международно сътрудн 
гво.

нашата

нада
В разговорите на делега 
циите от двете 
оглавявани от Трюдо и Мп 
лка Планинц беше напра
вена всестранна плодови
та размяна на мнения във 
връзка с най*актуалните 
въпроси от международна 
та обстановка и аспектите
на югославско-канадски
те отношения и сътруд-

страци,

МИЛОШ МИНИЧ В СОФИЯ
Членът на Председателството на ЦК на 

сюк МИЛОШ МИНИЧ се намира в София, 
където участвува в работата на международ
ната теоретична конференция на тема „Дело
то на Георги Димитров и нашето съвремие . 
На софийската аерогара Минич беше посрещ 
нат от члена на Политбюро на ЦК на БКП и 
председател на Народното събрание Станко 
Тодоров.

П. Стамболич, М. Планинц и П. Трюдо
ничество.

Тези теми бяха обстой- сегашното -сътРУДничест- 
но обсъждани и по време в0 е добра ооиова за усъ 
на приема на Трюдо прп вършенствуване на поли

ца ПреД- 
СФРЮ

иезабавмоизтъкнаха, че 
трябва да се спре израел 
ската агресия срещу Ли
ван. Обща е оценката, че 
развойните проблеми са 
централни въпроси в ме 
ждународния йкономиче 
ски живот- Всяко отсроч
ване в решаването на те 
зн проблеми ще води към 
по-нататъшно изостряне 
иа икономическата криза-

тнческцте и икономичес 
ките отношения.

Изразена е двустранна 
загриженост от влошава
нето на обстановката в 
света и във връзка с, то
ва е подчертана необхо
димостта от възобновя
ване на детанта. Опасно

председателя 
седателството на 
Петър Стамболич. В ат
мосфера на взаимно ува
жение и разбирателство 
беше оценено, че отно
шенията между СФРЮ и 
Канада се развиват по 
възходяща линия и че до

Милош Минич ще присъствува и на зак
лючителните тържества, с които българският 
народ ознаменува 100-годишнината от рожде
нието на видния революционер и бореи

работническо и комунисти-
на

международното 
ческо движение и велик български държавник 
— Георги Димитров.

АРЖЕНТИНА ЗАГУБИ ВОЙНАТА ЗА ФОКЛЕНДСКИТЕ ОСТРОВИНакратко *

Войната свърши, мирът неизвестен
МОСКВА: Югославски строителни пред

приятия успешно завършиха изграждането на За причините за арженВоенната машина на Ве рие и оттегляне на ар- 
ликобритания намери път жентинските части от ар- 
до победата във войната хипелага. 
за Фолклецдските ‘ (Мал- 
винските) острови. Ар- тюрата на аржентинска- 
жентинският гарнизон, та хунта. Започна на 2 
който защищавал послед- април, когато по заповед 
пата крепост на архипе на президента Галтиери 
дата Порт Стенли се пре хиляди аржентински вой 

вой ници извършиха инвазия 
на почти незащитения ар

тинското поражение са 
необходими задълбочени 

Това е краят на аван- анализи. Обаче едно е из 
вестно: аржентинската

хунта направи 
грешки. С инва

голям комплекс от гостющичарски и туристи
чески обекти край съветското черноморско ле 
говище Сочи- Инвеститорите твърде положи
телно оцениха успеха на белградски „Унион- 
инженеринг", „Ирна^ от Загреб и техните коо 
перанти. Стойността на сделката възлиза на 
240 милиона долара.

РИАД: Коронясан е нов крал на Саудит
ска Арабия- Това е петдесетгодишният Фахд, 
който на кралския престол наследи неотдавна 
починалия крал Халид. Новият крал заявил, че 
последователно ще продължава политиката на 
своя предходник. Фахд извършил и известни 
кадрови промени в правителството. Премиер- 
окия пост запазил за себе си, а за комендант 
на Националната гвардия и заместник-преми
ер назначил новия престолонаследник Абду- 
лах Бец Абдед Азис. Султан Бен Азис е назна
чен за министър на отбраната и военно-възду- 
шните. сили.

ТОКИО: До средата на идущата година 
Япония трябва да намали производството на 
нафтни деривати с един милион барела днев
но. Понастоящем в тази страна се произвеж
дат дневно 5,95 милиона барела нафтеци дери 
вати, а 99 на сто от необходимите количества 
суров нефт се обезпечават чрез внос.

СТОКХОЛМ: Австрийският- канцлер
Бруно Крайски е лауреат на Високата награда 
за мир на шведския социалистически вестник 
„Арбетет".

военда 
редица 
зията на Фоклендския ар 
хипелаг тя загуби две ва 
жни точки, в настояния 
та си да осъществи сувеДал на инвазионните 

ски. Комендантът на вою 
ващите войски подписал

хипелаг, който вече 149 
години е великобританска рии: Великобритания бе 
колония.

ренитет над тези терито-

споразу мение за при вие вече готова да се на
мери около масата за 
преговори, а необвърза
ното движение полагаше 
усилия за възможно по- 
скоро премахване на ко 
лонизацията в Южен Ат- 
лантик и връщане ца ар 
хгшелага на Аржентина-

ПРОДЪЛЖАВА ИЗРАЕЛСКАТА АГРЕСИЯ СРЕЩУ 
ЛИВАН

Силма съпротива на 

палестинците
Хунтата също не пред

видя, че ще бъдат блоки 
рани морските й връзки 
с островите. След като бя 
ха онеспособени аерога
рите, не съществуваше въ 
зможност за ефикасна по 
мощ на гарнизона в Порт 
Стенли. Без помощ, при тру

Началникът съобщение на палестинс
ката агенция ВАФА всътц 
пост е палестински отго 
вор на израелското обкър 
жение «а Бейрут.

Въпреки призива на све 
товната общественост да 
се оттегли от Ливан, Из 
раел държи войските си 
на окупираната част. „Но дни Условия, започна да 
ООП не счита, че е об- отслабва и моралът н»
кържена, ние и занапред воиниците. Поражението 
имаме възможност да беше все по-близо... 
ни се приобщат нови бой 
ци, които дохаждат— ние 

състояние да се бо 
рим с месеци”.

на изра
елския Генералщаб Ей- 
там заявил, че „главно” 
са осъществени военни
те цели на изралеската 
агресия срещу Ливан, но 
войната «е е завършена, 
а бъдещето е съвсем неиз 
вестно. „Изралеците слез-, 
наха от планините и се 
придвижват към Бейрут, 
където' ги очакват хиляди 
бойци, готови да превър
нат града в гроб на Бе- 
гин и Шарон. Всяка ули 
Ца е барикада, всяка 
сграда — крепост”. Това

БУЕНОС АИРЕС: Папата Иван Павле II 
предупредил Израел за илюзиите му, че с вой 
на ще се разреши проблемът на Близкия Из
ток. До трайни споразумения,, 
може да се дойде само. чрез преговори, в кои
то всеки народ, а особено палестинският, тря
бва 'да запази националния си идентитет.

казал папата,
Войната за Малвините 

свърши. Но пътищата до 
стабилно решение все още 
са неизвестни.

сме в
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По повод ЮО-годишнината от рождението на Георги Димитров

М| ЗА ПСШП ОТНОШЕНИЯ ПРИЯТЕЛ НА МО 

И ЮГОСЛАВИЯНмето на ГеОРГи Димитров 
преди 100 години, като истински -~п 
кувател на най-благородните стпеме?™ 
на народите за свобода и пряма ^ 
привърженик на борбата против' и: Недотматичната. творческа концеп
сплоататорските отношения и угнетя ЦИя на Георги Димитров за необходи- 
ване, фашизма и войната отпявна и™ “остта за исторически прелом в по
мина границите на неговата полиня ДИтиката и стратегията на Комицтерн 
стана известно в цял свят Неговият която се съдържаш? в неговия док- 
жизнен път. мисъл и дело са пт я Лад на седмия конгрес на Комич
ни в дългогодишната борба'и» (лтпт „ терн на КОЙТО участвуваха и юго- 
ската работническа класа за нейн то СЛавските комунисти беше от същест- 
национално и социално освобожде- вено влияние и върху политическия 
лов' За= осв°®ожДението от всички ви- живот в много страни включвайки и 
Ке,п» „ вДспл°атаЦия и подчинение, Югославия. Даде твърде важен при- 
л к1нтРеВ°ЛюЦИОНер' к°йто във всеки- н°с към преодоляването на -идейно-те 
дневните Революционни борби не гу- оретцнните и политическите схеми и 
оеше от своя обсег дългосрочните ис на проникването на съзнателни таки 
торически определения на работничес ва за позите задачи и възможности па 
ката класа и народа. работническото движение в рамките

С геройското -си държание на Лай- на политиката на .Народния фронт за 
процес Димитров стана пои обединяването на работническата кла

мер на комунист и придоби авторитет 
Работнически и кому

нистически партии. Неговото държа
ние до голяма степен допринесе.' към из 
шгането на ,морала на Комунистите и 
стана пример на олицетворение 
стоянство, храброст и коравост 
хневение да не се пада на колене пред 
Фашисткото нашествие.

Още

Роден ствуваха при извънредно трудни усло 
вия на моцархоФашистката диктату-РП.

\
Георги Димитров великият син-на. българскш нар-

чатарски работник в София- Едва 16- годишен, 
е един от най-добрите активисти в синдиката на почат Р 
ските работници, а на 18 години е избран за негов Р 

На 20 години, Димитров (1902) става член «а Ьълга 
ската работническа социалдемократична партия Ч^р^у/т-г' 
През 1909 година бива избран за чле^ на ЦК на 
През време на тази активна партийна и синдикална д - 
ност) през 1906 година младият Димитров се сближава и 

известната сръбска пролетарска по-

тар.

свързва живота си с 
етеса Люба Ивошевич.

Георги Димитров взима участие в срешата между
партия на Ьа-ръководсвото на тесносоциалистическата

Димитрие Туцович, секретар на Сртоската со?лгария и
циалдемократическа партия, която се състоя напцигския

са и на всички демократични сили с 
цел да се отбранят демократичните 
права, които Фашизмът беше застра
шил. Той изтъкваше, че животът, прак 
тиката на революционната борба не 
могат да се вкалъпяват в никаква 
схема, че комунистите постоянно тряб 
ва да .търсят различни пътицта и спе
цифични форми в разрешаването на 
конкретни исторически задачи. взи- 

на младини влезе в револ- майки в предвид всяка конкретна об
юдионното работническо -----
и даде значителен принос към револю 
ционната борба. От самото начало на 
Революционната си дейност се застъпва ние в «Югославия и България — на ио 
ше за приятелство и сътрудничес \зо сип Броз Тито и Георги Димитров — 
между балканските народи и като та- което запоена на Седмия конгрес на | 
КЪВ до края на живота си остана ве- Коминтерн остави силен печат въ.Р* 
рен на идеите за задружността и доб ху хода на консолидирането и вьзхо: 
росъ.седските отношения на балкански Да на ЮКП. В процеса на-тази консо- 
те народи. Като истински оеволюци- лидация др. Тито срещаше големи тРУ 
онер съзнаваше тежкото наследство дности в Коминтерн. които се състоя

за ха в неразбирането нз положението 
Югославия, кзкто и в неверните обви 

Решително се бореше против вели нения и заплашването с разтуряне на
ЮКП. Димитров със силата на своя а в 

подкрепа на Титовите

в множество

на по- 
и вдъ-

движение. становка.
Трайното приятелство на двамата 

революционното движевеликани на

вот миналото, но и възможността 
преодоляването му.

Димитров и Тито на белградската гара на 27. 7. 1947 г.
Благодарение на героичното си държание пред съ

да в Лайпциг и под натиска на прогресивните обществени 
сили в целия свят Г. Димитров бива изтръгнат от кърва 
вите лапи на фашизма и на 27 фебруари! 1934 година пр
истига в СССР, в Москва. През 1935 година бива избран 
за генерален секретар на Изпълнителния комитет на Ко-

все

кодържавния шовинизъм и различни
те видове на национализъм, а за на- топитет даде
ционален суверенитет на народите и концепции, че ръководството тряова 
тяхното право на самоопределение. да бъде в страната- което практиката .

В духа-на Първата балканска соци потвърди като оправдателно. Хворчес- 
цлдемократиче,ска конференция, про кн прилагайки маркгическата 
ведена в Белград, беше постигнат до го- изхождайки от специфичните условия , 
зор за съвместна борба ма сръбските на своята страна и отговорност пр д . 
и българските синдикати против капи свеята класа и народ, кжи честно

експлоатация- Като I пълни своя дъле, за борба против фа 
интернационалист, по време шизма. В_ рамките на широкото анти*

всенародната

теория '

мунпетическия интернационал. На този пост остава 
до 1943 година. Под влиянието на победата на гунтихитле 
ровата коалиция, на източния, западния и средоземномо 
рския, Фронт и на Народоосво^одителната войска на Ю- 
гославия, в България на 9 септември 1944 година' бива 
извършен преврат, скъсани бяха отношенията с Хитлер
истка Германия и ОФ-България влиз&. във война на стра
ната на антихитлеровата коалиция, участвувайки в 
нататъшните борби в сътрудничеството със Съветската 
армия и Народната армия в Югославия до края на Втора 
та световна война*

В 1945 гоДина, след 22 години емиграция, Димитров 
се завръща в България, за да поеме кормилото на нова
та държава-

След свършването на Втората световна война меж
ду ФНРЮ и НР| България се развиваха все по-тесни и 
почштммни отношения- Резултатът от това беше и Прото 
колът за постигнатите Бледски споразумения на Конфе
ренцията на делегациите па правителствата на Югослави- 
и България, които предвождаха Тито и Димитров на 
и 31 юли и I август 1947 година- Бледските споразумения 
имаха) четири приложения: а) съгласуваният текст на До
говора за приятелство, сътрудничество и взаимопомощ 

ФНРЮ и НРБ; б) Споразумение за стопанско сътру- 
ФНРЮ и) НРБ; в) Споразумение за ми-

нз
талистическата
тински
на Първата световна война, разоблича Фашистко движение и 
ваше с другите интернационалисти ин- освободителна война югославските ко

успяха да осъществят твор-тригите и хегемонизма на бVржоазия- мунисти 
та и осъждаше брауоубийствената во- чески синтез на двете велики историче

ски задачи: националнотойна. Когато буржоазията въвлече ски задачи: националното освобожде 
България във война на страната на ние и социално-ооществени пР°ме1Ф- 
германския имперализъм, Димитров Контактите между 1ито и
обясняваше, че балканските народи не ров бяха от значение за хода на п р -
бива да бъдат разединени в тази во- чоосвободителцата борба^иа ралка -
йня. но трябва да се обединят по кла- те и развитието на л°рР°Р1:“Л ,ип°.
сова солидарност и да се противопос мошения 5* първите сдедярн Ьг.
тавят на капиталистическите иитере- пи. Приятелските добросъ. Д ■ 
си на управляващите класи. ношени, се развиваха върху пржщи

След поражението на Септемврий -ните на равноправие, зачитане и 
ското въстание, пред бушуването на иионалиия суверени е Изаим
Фашисткия терор и репресиите заедно самоопределение го арар, ма' 
с други ръководители на въстанието ните тежнения на народите^»
•намери убежище в Югославия когато страни бяха увенчани с иледе 
започна дългогодишен период на еми разумения- „„„отипетите ма 
грация на Георги Димитров. Той разоб ^^“^ бпьрзапа 'социалистическа 
личи признаците на фашизма, изтъквам като иеоов р я п действия, дс
ки че предстявлява отричане, на всеки страна лот. Р сътоудничест
демократизъм и политически права и принасянги ку мира и сътоу^ш 0ор. 
свобода на народните маси- ге°Рги Ди в°г° наБа^™яване на целите, па ко- 
митров. като представител па Комин яг за о ь е преданно слу-
терн активно съ,действуваше в много ито Тито и Димитров 
важни събития за Ю^П и югославско жеха* 
то работническо движение, които дей

по-

двете

СФРЮ

па
дпичество между 
тиичеоките облаги и за подготовката на митническа уния 
между ФНРЮ и НРБ и г) Споразумение за двувластните 
имоти па югославско-бъ,гарската граница, облекчението
при премчщаваце на границата за преминаване) на грани 
пата от страна па крайграничното население и за пода- 
мичеството. На 27 ноември 1947 година във В ар на-Е в кси 
ноград. НРБ, Тито и Димитров подписаха договора за при 
ятелство, сътрудничество и взаимопомощ между ФНРЮ 
и НРБ с валидност от 20 години. След- това бяха водени 
и преговори за създаване на) югославско-българска феде 
рация но Резолюцията на Информбюро през юни 1948 го
дина • доведе до влошаване па юго-славско-българските от 
пошеиия и до прекъсванб на преговорите за федерация.

На 2 юли 1949 година българският народ претърпя 
тежка загуба, Георги Димитров почина. НРБ официално 
с нота от I октомври 1949 година скъса договора за при
ятелство. сътрудничество и взаимпомощ с Югославия, а 
след това и другите споразумения.

Постепенното възобновяване на отношенията меж
ду България и Югославия и тяхното нормализиране запо
чна през 1955 година. М. Величков

Борис Костадинов

осъществи в ЮгославияНай-великото и най-важното, което се 
с братството и единството всред сърбите, словенците, македонците, хър
ватите и черногорците. За това велико дело има голяма историческа за 

нашият приятел |и другар Маршал Тито и Югославската комупис-слуга 
тическа партия-

беше възможно само заради 
бойци, па първо място

това велико дело
истинските народни

наОсъществяването
туй, че върху него работеха 
комунистите. ■ •" Георги Димитров
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ИСТОРИЧЕСКИ ЧАС ИД БРАТСТВО И ЕДИНСТВО
манифеста 
13 т* м. 0

ознаменувана 
фор

мирането па Четвърта про 
летарска черногорска уд 
арна бригада- Макар 
е формирана в Черна Го- 
ра, в съ-стана й, на боевия 

24 000 км са се

Орден народна армия е Лвроп венец па поде
лението което продължава традициите па бригадата 
връчи генерал—полковникът Александър "нич‘ “а 
тържеството покрай 600-те преживели бойци р 
съствуваха Драгослав Маркович, член на иРе«с*' 
дателството на ЦК на СЮК, делегации на Черна 
гора и Сърбия, оглавявани от Доброслав Тулафи 
и Браико Пешич. На получилите високото военно 
отличие честити, най-младият преди 40 години боец 
иа бригадата, Видое Жаркович

постижения и
укрепването ча народи3" 
та отбрана па поделение- брана 
то ма Димитриевич, пра- Александър

С човечето 
на 12. и гп 1Ц1Ш

Пирот бе 
40-годишнината от

II № '..г-п, ШШшотШ: V уУ; ,
шЩ ЦМС р

Й1г ' ъ ШЛ %1{Упът дълг 
включавалн бойни от всн 

на страната. Съюзния :сетен и кът па 
кретариат [,о народна от

генерал-полковник

заслуги вкраища 
Водейки ожесточени бое
ве, на знамето й са напи 
санн имената на велики
те исторически победи 

Дивно, Ябланица, Су- 
, Любин гроб , в 

Босна■• •

чкн '---у I
И

Я 1-гич

От тържеството в Пирог
на

вителиост е извор на си- 
решителност

да защитаваме и развива
не спечеленото и с това 

бъдем

тиеска
Срем, източна 
Бригадата освободи 25 гр 
адове и голям брои по-ма 
лки места нашир из стра

Й 113-

ар-чи Орден народна
венец. След 

поздрави
ла и мо*Д,мия е лавров 

като прочете 
телмото писмо, което на 
това поделение изпрати 
председателят Да Предсе 
дателството па СФРЮ Ле 
т’ьр Стамболич,

достойни 
на Титово .

да
ната, а в редиците 
растнаха 52 народни

продължители 
то дело.

От името, на бригадата 
говори 

най-младите ней

ге
рои.

Централното 
во по повод юбилея на.бр 
игадата се проведе в ка- 

поделението

спирай- 
върху трудностите 

с които се срещаме Яцич

тържест- на тържеството 
един от

бойци, сега член на
П редседатеството 
СФРЮ Видое Жаркович. 
Той подчерта факта, че 
черногорската бригада че 
ствува юбилея си в Горно 
Понишавие, в Сърбия къ- 
детб нейните бойци бяха 
посрешани 
свидетелствува за 
колко е непресъхваща и 
неоценима стойността на 
най-големата придобивка

ки се

миподчерта;
— Тито и Партията ви 

наги ни учеха, за слабо
стите
откровено 
за тяхното преодоляване 
да търсим мнението и вл
иянието на народа и ра
ботническата класа- Кога 
ТО се така прави винаги 
се изнамират прави реше 
иия. Нашето общество на 
чело със СЮК изнамира 
ще изнамира решения за 
превъзмогване на същес
твуващите трудности и 
проблеми. Те се търсят и 
единствено могат да се на 
мерят в рамките на 
татъшното и още по-по- 
следователно развитие и 
доизграждане на система 
та на социалистическото 
самоуправление, по-ната
тъшното развитие иа на
шата задружноСт въз ос
нова на пълното равноп- 
авие на всички народи и 
народности.

Като благодари на отли 
чието Димитриевич изгь 
кна, че цената която зап
латихме за сободата, на
чинът на който тя е заво 
ювана, за всички нас е не 
пресъхващ извор на инс- 
пирация-
И целокупната ни следво
енна обществена дейст-

зармата на 
на Младен Димитриевич в 
Пирот което продължа
ва да тачи нейните славни 
традиции. За

на

винаги да говорим 
й обективно иславната бриМ. Димитриевич слага на знамето на 

гада още едно отличие
изключите

лни

КОНФЕРЕНЦИЯ НА СКС В НИШ ЗА ПОЛИТИЧЕС най-сърдечно,МЕЖДУОБЩИНСКАТА ____
КО-СИГУРНОСТНАТА ОБСКТАНОВКА В РЕГИОНА това

Стабилна обстановка
на нашата революция — 

и единствотобратството 
от развалините издигнах- 

нова Югославия, ко-
ПРЕДВИД ЧЕ ЗАНАПРЕД СЕ ОЧАКВАТ ОЩЕ ПО-СЛОЖНИ 

ТРУДНОСТИ НЕОБХОДИМО ЕСК В РЕ1 ЛОНА ДЛ ПО 
УСИЛИЯ И С ОРГАНИЗИРАНИ И ЕФИКАСНИ АК

СЛА

ИМАЙКИ 
ИКОНОМИЧЕСКИ 
ЛОЖИ МАКСИМАЛНИ 
ЦИИ ДА СЕ БОРИ ЗА ПРЕМАХВАНЕ НА ЕСНЧКИ СУБЕКТИВНИ

ЬОСТИ ________________

ме
ято днес е основа на ми
ра и опора на всички в 
света, които се борят за 
свобода — изтъкна Жар- 
ркович, като подчерта, че 
най-важното 
от тържеството на всички 
трябва да бъде, 
на младите, 
братството и единството- 

По повод юбилея особе 
но бяха забележителни ср 
ещите на бойците с во
йници , работници и мла 
дежи в Пирот, Димитров 
град и Бела Паланка къ- 
дето калените бойци раз
казваха спомени за исто
рическите дни от НОБ пре 
насяйки по този начин 
своя ценен боеви опит-

3. Милева

по-

трудностите . в обезпечава 
мето на суровини и с из
носа особено на коцвер-

Делегг-тите на МОК на 
СКС в Ниш на проведе-

в затруднени икономичес 
ки условия в региона се 

ното неотдавна заседание осъществяват
(председателствувано от на материалното и обще- тибилния пазар), се очак 
Александър йованович) ствено развитие, все още
обсъждайки политичес- в отделни среди това раз

обста-

поръчениезадачите
особеноват още по-сложни иконо 

мически проблеми в ре да пазят
ко-сигурностната 
НОВР11 в региона оцениха, 
че политическата 
ция е стабилна, а сигурно 

положение поло-1

ситуа-

СТНОТО
жително. Всъщност тру
довите хора и граждани 
в региона манифестират 
единството и готовност
та си със Съюза на ко-

начело, реши 
Ти-

мунистите
телно да продължат 
товия ПЪТ В изграждане- 

социалистическатато «а
систе-самоуправителна 

ма. За спазването пък на 
тази. благоприятна обста- 

от особено значе-

ЛЕСКОВАЦ

Необходимо по-отговорно 

поведение
новка
ние е по нататъшното ра* 
звитие на самоуправител- 
ните отношения, братст
вото и единството и 
дружността и укрепване субективни слабости. Пре 
ролята на СК — ведн° 
това са едни от основни- 

които зана
пред СК

Момент от заседанието на Конференцията
витие покрай обективни- гиона, необходимо е орга 
те е съпътствувано и от визираните

чески сили начало със СК 
ди всичко това са трудно да положат максимални 
стите в осъществяването усилия с цел трудовите 
на икономическата стаби- хора и граждани да раз

берат трудностите и с 
нестабилността организирана акция да се 

борят за премахването на 
всички субективни • слабо 

и сти, като се има пред
вид поощряването на от
говорността ша всеки от
делен субект.

На заседанието делега
тите обсъдиха и приеха 
анализа за предизборната 
и изборната дейност в СК 
р региона. Обща оценка 
е, че изборите са Добре 

Имайки обаче предвид, подготвени и успешно ре 
та обстановка- Макар че че занапред (с оглед на ализирапи.

за- социалисти- На 14. т. м. в Лесковац се проведе съв
местно заседание на Председатеството на Ме- 
ждуобщинската конференция на СКС, МОК на 
ССТН Междуобщинския съвет на съюза на си 
ндикатите, Скупщината на Между общинската 
регионална общност и Регионалната стопан- 
ска камара. На заседанието бяха обсъдени етб 
панските резултати на стопанските организа
ции в Южноморавски регион през 1981 и в 
началото на тази година с особен акцент вър 
ху настоящите проблеми в областта на стопа
нисването, износа и предстоящите задачи на 
всички субекти в преодоляването на трудно
стите и реализация на задачите от икономи
ческата стабилизация.

Изхождайки от трудностите в настоящ* 
момент особено бе подчертано, че е необ

ходимо по-отговорно поведение към поставени
те цели.

те задачи, 
пред стоят 
региона.

В уводното изложение, 
което изнесе Милун Йо- 
вович, председател на Ко
мисията на МОК на СКС 
по всенародна отбрана и 
обществена самозащита 
и в разискванията бяха 
подчертани и трудности
те , които в настоящия 
момен характеризират по-

в лизация, увеличената ин
флация, 
на цените и нарушаване
то на пазара, недостигът 
на отделни суровици 
трудностите в обезпечава
нето на континуитета ’ в 
производството, в заема
нето на нова работна ръ
ка- Тези пък трудности 
могат отрицателно, да-въ,з 
действуват върху сегашна 
та благоприятна обстанов ия

ка.
сигурностналитическо

В. Б.
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БЕСЕДА С ЦОНЕ ТОДОРОВ ПРТТРглт- 
БОСИЛЕГР АДСКА ОБЩИНА ’ ДЕЛЕГАТ НА XII КОНГРЕС НА СДЖ ОТ БАБУШНИЦА

I УБЕДЕНОСТ В СИЛАТА НА СЮК Обсъдени актуални въпроси
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОК

ЦОНЕ ТОДОРОВ, председател на Общинския 
тет на СКС ще представляват „„„ ,.1" н ки 
запия на Босилеградска общИна ,г„Р]тПя ната оргаи" 
грес на СЮК. Тези дни го Дванадесетия кон
приготовленията си за дей но участтлвн™ сподеди за 
на най важ„ото събрание „а Ггос^Гските

ф НОВИЦА ЛЮБИЧ — 
НА СКСсто в работата на Кон

греса".
— Политиката на ико 

комическата стабилиза
ция, укрепването на брат 
ството, единството и зад- 
ружността на народите и 
народностите, повишава 
нето на отговорността и 
дееспособността на кому
нистите, органите и те
лата, единството на СЮК 
— бяха изтъквани в пред 
конгресните разисквания
в общината като дом иман 
тни конгресни теми.

ф Какво е становище 
то ви във връзка с маида 
та в СК?

— Мнозинство от кому 
пистите в общината ечи 
тат, че мандатът трябва . 
да бъде едногодишен. Вси 
чки са съгласни, че този 
въпрос трябва да се уре 
ди еднообразно в цялата 
страна. И аз лично съм 
съгласен с тези* мнения.

коми

Общинският комитет възпроизводствени 
на Съюза на комунисти- риали, някои от които с 
те в Бабушница обсъди внасят от чужбина. Но 
на 11 юни няколко акту- добни затруднения е има 

Най-голямо ло и в други организа
ции на сдружения ТРУД 

„Бабушница", „ти-

мате

ти.
ални теми- 
внимание беше
но на анализа на стопан като

година- доход в стопан
Подчертано беше, че ството през първите 

стопанството в общината месеца да годинатавъ.ля 
е работило при затрудне за на 455 942 001) дина. а 
ннТловия, което неблаго или с 43»/„ в повече в сра 
приятно се е отразило вър внение със същия период 
™ стопанскитеР показате на 1981 тоднна. Този ръст 
Ш1 Преди всичко стопан- е съпъ.тствуван от високо 
ската активност не вър- увеличение на изразходва 
пи с предвидените темпо ните средства — зи/о та- 
ве. Така например ООСТ ' ка че доходът е нараснал 
.Оцет" е осъществила три с 21,3°/0. При това трябва 
месечния план е 95, ООСТ да се има на предвид, 
„Пластика” с 91, ООСТ че върху общия доход 
„Полиестер" с 86 индекс 
ни точки и така нататък.
Неизпълнението на плана 
преди всичко се дължи на 
недоимъка на суровици и

посвете-
— Избирането 

легат на ХП 
СЮК поех

ми за де 
конгрес на 

като голяма
тричаст и признание, но още 

повече и като високо отго 
ворна задача — заяви в 
началото на разговора 1о 
доров. Затова

та-

настоявам 
Да се запозная обстойно 
с предложенията на вси 
чки конгресни 
ти. С голямо 

' следях Деветия 
на СКС, конгресите 
таналите републики и пок 
райнинските конферен
ции на СК. Като председа 
тел на ОК на СКС бях

докумен-
внимание
конгрес 

в ос
гол

оказалоямо влияние е 
повишението на цените.

По-динамичен- ръст е 
осъществен в „Комуна- 
лац" . 20, в „Таламбас’' — 
17, „Текстилколор" 16, зе 
меделската кооперация 
„Любераджа — 15 процен

включен пряко в предкон 
гресната 
щицата, така че напълно 
са ми известен 
мнения и стдновища 
базата.

Дейност в об-
ф С,какви надежди ко 

мунистите в общината по 
срещат XII конгрес на 
СЮК?

— Комунистите, както и 
всички трудещи се и гра 
ждани, очакват Конгре
сът да утвърди възможно 

ните за Титовия самоуп най-добри насоки за над 
равителен път- Видимо сс 
подобриха условията за 
ускорено икономическо 
развитие на общината.
На този план имаме и коц 
кретни почини — в ход е 
изграждането на няколко 
цехове, а
ята се превърна във всена 
родна акция с отлични 
резултати.

Ц. Тодороввсички
на

цяла Югославия- На избо 
рите в СК и в делегатски 
те органи и тела силно 
се изяви определението иа 
трудовите хора и гражда

та и т.н-
Беше взето заключение 

в предстоящия период да 
бъдат ангажирани докрай 
всички субективни сили 
в повишението на произ 
водителността на труда, 
по-икономичното стопан 
исване, за да може да се 
надделяват съществуващи 
те трудности

ф Дванадесетият кон
грес на СЮК ще напра 
ви равносметка на пости 
женияха на комунистите 
и трудовите хор а в наша 
та страна през изтекли 
те 4 години. Кои са, спо 
ред вас, най-големите при 
добивки в развитието на 
общината между XI и ХП 
конгрес?

икономичесделяване на 
ките трудности и за уско 
рено развитие на иконо
мически изостаналите кра 

Силна е увереностища-
та ци, че СЮК е способен 
за това. Очаква се също 

електрификацп хака да бъде утвърдено 
задължение на комунис
тите да тръгнат, след Кон

Ф
Общинският комитет 

на Съюза на комунистите 
в Бабушница избра Лю- 
бич за председател) на ОК 
на СКС, а за член на Пре 
дседателството на ОК на 
СКС — Найден Маркович. 
До тази промяна се сти-

Новица Люьич е 
1931 го— Безспорно това е 

високата изява на братст
вото и единството и на 
югославския социалисти
чески патриотизъм на 
населението. В това отно 
шение нашата община мо 
же да служи за пример в

роден през 
дина в с. СтрелъЦ- 
Завършил е ВПШ, а 

бо-
греса, в решителна акция 
за осъществяване на кон 
гресните решения, 
за накрая Тодоров-

Разговора осъществи:
Кирил Георгиев

понастоящем ра 
ти в Отдела по все
народна отбрана.

Досега е изпълня 
вал редица отговор 
ни обществено-поли 
тически задачи. Бил 
е секретар на 
член на комисията 
по всенародна отбр 
анд при ОК на СКС, 
член е иа ОК на 
СКС и на Предсе
дателството му. У до 
остоен е досега с Ор 
ден на труда със ср 
ебърен венец, мал
ка плакета на ЮНА, 
златна значка по гр 
ажданска защита, а 
няколкократно е по 
хвалявац.

ф Според мнението на 
босилеградските комуни
сти, кои въпроси трябва 
да получат централно мя

ко

гна поради това, че досе
гашният председател на 
Общинския комитет на 
СКС Станко Велкович е 
изабран за председател на 
Общинската скупщина.

От общо 37 (от 55) де
легати на ОК на СКС и 
Новица Любич и НайДан 
Маркович получиха по 35 
бюлетина.

ПРЕД1Х КОНГРЕС НА СЪЮЗА НА БОЙЦИТЕДИМИТРОВГРАД:
СРВСБойците си остават в първите редици

— За какво бихте гово
рили на Конгреса?

— Ако ми се удаде 
можцост Да участвувам в 
разискванията, 
го теми по които бих го
ворил, по да спомена са
мо някои:

— последователно

На 19 и 20 юни в Бел
град ще се проведе 1Х^ 
Конгрес на Съюза на бой 
ците в Югославия. Като 
делегат от общинските де 
легации на Съюза на бой 
ците от Димитровград и 
Бабушница, на

въз
Общинският комитет 

след това обсъди инфор
мация за политическо-си-

има мио-

гурпостното 
в общината и някои теку
щи въпроси.

положение
Конгре

са ще вземе участие Па 
вле Стоилков от Дийит-

ос'ь- 
ианиопалществя»аце на 

иото равноправие 
то социалистическо само 
управително общество- 

След това бих сс спрял 
върху някои въпроси пря 
ко свързани с осъществя 
валето на мерките на ико 

стабилмза-

М. А.в нашеровград.
— Ние, бойците — зая

ви Павле Стоилков и днес 
се намираме в първите ре 

Титови- 
VIII

ТЪРЖЕСТВЕНО ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИЯ СЪ 
БОР НА ОС И ОБЩЕСТВЕНО-ПОЛИТИЧЕСКИ 
ТЕ ОРГАНИЗАЦИИ В ДИМИТРОВГРАД

По повод 100-годншннната от 
рожденнието на Георги Димитров

се проведе тържествено 
заседание иа Общия събор на Общинската 
скупщина и обществено-политическите орга
низации в Димитровград по повод 100-годцшнн 
пата от рождението на антифашисткия борец 
и видния революционер на международното 
работническо движение Георги Димитров.

По този повод е открита фотоизложба, 
живота и делото на Геор- 

и изпълнена програма от КХД 
..Георги Димитров", основното училище „Мо- 
ша Пияде" и образователно-възпитателната ор 
гацизация „Йоснн Броз Тито".

дипи следейки
иате думи, казани 

Конгрес на бойците: ,Да 
нас няма почивка. Ние 

дъх трябва
П. Стоилков комическата

пия.до. последен 
да изпълняваме онова ,ко 
сто нашето социалистичес 
ко общество от нар очак 
ва.”

— Как се чувствувате 
като делегат за IX 
грес на Съюза па 
те?

Павле Стоилков с ро- 
1942 г. в Дим-иткон-

На 18 юни т.г.ден през 
ровград. Участник в Шзь 

1944 г. С I царпброд
бойци

е от
ска бригада минал целия 
боеви път на бригадата 
от Димитровград до Срем 

фронт- Член иа СЮК 
1946 носител иа мс-

В подкрепа на това да 
Стоил- __ Преди всичко за ме

голяма чест- Съкажа, продължи 
ков е, че от около 
преживели бойци от I на 
риброяска бригада, над 
100 са активно включени 
в различни видове обще
ствено-политическа 
пост- В шест местни об 
щности в Димитровград
ска обшила, за председа 
тели са бойци.

400 не това е
щевременно е и призна-

МОяТа Д7.ЛГОГОДИШ скпяпие за 
Иа активност в оргапиза- 

бойците, но и
е от
дал за народни заслуги, 
емблемата на Съюза 
бойците в Югославия, Сеп 
темврийската награда на 
Димитровград и други ма 

А. Ташков

изнесен доклад 
ги Димитров"

зацията на
задължение и 
да се ангажирам във вси 
чки, дейности и акции, ко 

провежда нашата ор

назанапреддеи-

ито 
ганизация- гради.
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БОСИЛЕГРАДИЗБОРИ В СУРДУЛИШКА ОБЩИНАПОРЕДНИ ДЕЛЕГАТСКИТРЕТИТЕ

Пълна сплотеност и единодействие Приключи третият випуск 

на политическата школа_ НЕЗАМЕНИМО ОРЪЖИЕ ЗА САМОУПРА 
ПРОБЛЕМИСИСТЕМАШ ДЕЛЕГАТСКАТА 

ВИТЕЛНО РЕШАВАНЕ НА НАЛЕЖАЩИТЕ

Успешното провеждане
предкандндацноиинте

събраииян изборите , за де 
легации и делегати в Сур 
дулица, състояли се през 

година, пот- 
сплоте-

Към идейно-политическото и марксическо 
издигане на членовете си СК в оои(и„ата по 
"големи усилия. Политическата школа 
„а ОК на СКС досега завършиха около Ш 
души предимно млади членове на СК и оез души, пр ; С[,ой пълен принос в рабо

си партийни организации

па
Ш

шш'тт Iнастоящата 
върдиха пълната 
ност и единодействие на 
Социалистическия съюз и 
Съюза на синдикатите, 
то главни носители на из 
борната дейност, към ко 

успешно се приобщи

спорно 
тата на първичните

ка самоуправителцияма ма
социализъм, с теми из об
ластта на културата, на- 

и образованието, 
както и с международни
те отношения и политиче 
ската обстановка в света.

Както подчертава Асен! 
Стоев, директор на Шко- 

•лата, курсистите след вся 
тематична област са

'■! С1в» , ЕЙ=: » ?Я'
Тези дни, след петмесе- 

работа, приключи тРе 
випуск на Политиче- 

Общин- 
СКС в

чца
тият
ската школа и а 
ския комитет на 
Босилеград. Този постоя
нен вид на 
тическо и 
издигане в 
завършиха 32 
От откриването
Школата досега

ито
ха и включиха всички ос 
танали

у ката
обществено-полн

идейио-пол и- 
мгарксическо 
този випуск 

курсисти- 
пък на

същата имали възможност да ра- 
завършиха около 100 ду- зискват върху материала, 
ши гшедимтю млади чле- В края на 
мпприаСК Школата курсистите са

И тази година, както и изготвили семинарна раоо 
предишните две, курсис; та, с което са потвърди 
тите изслушаха сказки от ли придооитите си[ в нея 
шест тематични области, знания. Обща оценка е, 
те- програмата за полити че школата е 
ческите школи на ОК ут задачата, която и възлага 
върдена от страна на ЦК СЮК. Покрай останалото 
- СКС. Преди всичко те за това свидетелствуват и 

по-подробно се запознаха проявената активност 
с Основите на марксизма успешната раоота в пър- 
Обществено - икономиче- вичните партиини органи 
ските отношения в систе заиии на онези, които до 
мата на самоуправление- сега я завършиха, 
то, Политическата систе-

общ-В местните 
ности са проведени 

предкан-
дидационни съб- 

на кои-

И*
33

Изглед от Сурдулнца ка
рания,

са присъствува- 
3500 ду

ши, а в трудовите 
организации 49 лреД 

съб-

. то 
ли около бец печат ца целокупната 

изборна дейност дадоха 
подгото

работата намически н политически 
задачи: 
мата на 
кото самоуправление, осъ 
ществяване политиката 
на икономическата стабп 
лизация, укрепване брат 
ството и единството, 
билизиране на политичес 
ката обстановка в Косо
во, борба за мир 
необвързване, последовате 
лно осъществяване Ти-

развитие спете-
социалистичес предконгресните

нки и конгресната актив- 
н изборнитекандидационни 

рания е участие на ^ 
4200 трудещи се. Об 
що на предкандида- 
ционните събрания 
и конференции — 
82, са присъствувалн 
около 8200 тРУДе1ви 
се и граждани. За 
членове на делега- 
ции са предложени 
1689 непосредстве
ни производители и 
граждани.

пост, както
дейности за ръководства 
н органи на Съюза на 

ста мунистите.
събрания един 
ните въпроси бе функцио 

и цирамето на делегатската 
система, нейното по-ната
тъшно - Развитие и усъвър 
шенствуване на делегат
ските отношения-

ко изпълнилаНа различни 
От ОСНОВ

на и

м. я. 
утДа напомним, че поли

тическият актив отлиуно 
функционира, 
ето между изборните ко
мисии при Общинската 
скупщина и обществено- 
политическите

В местните общно 
формирани съдействисти са 

общо 70 делегации,тически и обществени ор 
ганизации, казва се в оцен 
ката за проведените 
бори за, делегации ■ и де
легати.

НА 20 Т.М В ДИМИТРОВГРАДа за членове на деле 
гации са евидентира 
ни 671 души. В 49 
трудови организа

ции са формирали 
101 делегации с пре 
дложени 830 канди
дати* От общия 
брой на трудовите 
организации в 23 
всички заети пред
ставляват делегация, 
така че в 101 делега 
ции са евидентирани 
1089 работника.

из- Грама срешаорганиза-

Данните за изборната 
дейност потвърждават, че 

успешно е из 
държан. Активността на 
трудовите хора и гражда 
ните недвусмислено по
твърди това: над 8000 тру 
дови хора и граждани са 
участвували на тези съб 
рания- Естеството и съ
държанието на инициа
тивите, предложенията, 
исковете и критиките, по 
твърждават изборите ка
то всенародно разисква
не по най-актуалните въп 
роси на самоуправление
то. Търси се скупщините 
(на обществено-политиче 
ските общности и на са- 
моуправителните 
сти на интересите), като 
най-широки органи на 
обществено управление, 
цялостно и по-ефикасно 
да изпълняват своята фун воизбраиите

На 20 т.м. й Димитровград ще се прове 
де традиционната среща граничното насе- 

СФРЮ и НРБ.

Общо са избрани 
1422 делегати (36 ор 
ганизации всички за 
ети представляват Де 
легация, понеже им
ат по-малко от 30 
работника). От тях 
453 са между 27 и 
40 години, 437 квали 
фицирани и висококвалифицирани раоо-
тници, 186 са техни
ци и инженери, 526 
души са непосред
ствени производите 
ли, а 1171 от сръбс
ка националност, 131 
от българската наро 
дност, 20 югославя* 
ни и прочие* За пръв 
път са избрани 1231 

души, или 86,57 ца 
сто от избраните.

този изпит

ление от
Според програмата приета от страна на 

комисията за гранични събори, срещата ще бъ 
продължи до 18 часаде открита в 6 и ще 

югославско време.
На срещата ще бъде изпълнена съвмест 

на културно-художествена програма и същата 
ще започне в 9 часа. От югославска 
участие в програмата ще вземе известният бел 
градски ансамбъл за народни песни и танци 
„Коло”.

страна
товата политика на сцмоу 
правителдо социалистиче 
ско развитие на страната.

В разискванията, предло 
женията и инициативите 
на трудещите се и граж-общно-

В ПЪРВИЧНАТА ПАРТИЙНА ОРГАНИЗАЦИЯ 
НА СРЕДНОШКОЛСКИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЕН 
ЦЕНТЪР „ИВАН КАРАИВАНОВ”
В БОСИЛЕГРАД

даните се съдържат твър
де конкретни искове и за
дачи за действуване на но 

делегации,
скупщините на обществено . 
-политическите общности, ч

кция. Нови членове на СЮК {

На предкандидашюнни-
те събрания е обезпечена 
пълна демократична ат
мосфера. Трудовите хора 
и гражданите са изрази
ли пълна готовност акти- особено пролича 
вно и непосредствено да 
действуват в делегатската ние на хората, състоящо 
система за още тю-после- се в искове последовател 
дователното й осъществя но да се прилагат отго- 
ване. С това се дава все- ворността и ефикасността

на интересите и на из-
ции бе на завидно равни 
ще, което обезпечи твър 
де успешно провеждане 

дейност на изборите.

пълнителните и другите 
органи. По предложение на школската конферен

ция на ССМ, неотдавна първичната партийна 
организация в средношколския образовате
лен център „Иван Караиванов” в Босилеград 
в редовете на Съюза 
средношколци. Както подчертават в първична
та организация на СК приетите младежи и де
войки в досегашната си работа са се засви- 
детелствували на всички полета в училищната 
и извънучилищна дейност

В изборната
нарас

налото критическо съзиа- От новия състав делега
ции и новите делегати се 
очаква всичко набеляза
но в Предизборната и из
борната дейност да 
лизират така, както са 
изнесени от избиратели-

на комунистите, прие 13

реа- -
странна подкрепа на са- в провеждане на договоре 
моуправителците сили ните становища, законо- 

да претворяват в дело гла предписанията, решения 
вните обществено-иконо- та и заключенията. Осо-

те- М. Я.I

Ст. Н.
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ПРОЛЕТАРИИ ОТ ВСИЧКИ СТРАНИ, СЪЕДИНЯВАЙТЕ СЕкомунист А

Брой 1317 
Година XI. 

18 юни 1962 
Белград

Различията на „втори план"
Л риключилото миналата седмица хаван ги деликатни 

ско заседание на Координационното 
бюро на необвързаните

въпроси, каквато е съветска ля и'влияние в международните отношения, 
та военна интервенция в Афганистан или държейки се към своите основни определешш=тт.:че движението и политиката на необвърза гия блок, обаче същите както и винаги До- "а пР°ба и когато се касае за Малвинските 

ните са в криза. Със силното си залагане за сега не можаха да минат- острови. Не отстъпвайки от своите прин-
единство, солидарност и сътрудничество, ципиални становища -и около този делика-
при повторна афирмация на автентичните От всички изложения ясно можеше тен въпрос, движението на необвъ.рзаност-
принципи на политиката на необвъ.рзаност- да се заключи, че в настоящото критиче та **е можа да изневери на отдавна прокла 
та, ръководителите на дипломациите и оста ско международно положение, според мно мирания принцип, че международните спо 
налите авторитетни представители на поч зина много по-тежко отколкото и да е след Р°ве трябва да се решават по мирен -начин 
ти стотина страни в света, още един път по Втората световна война, най-същественото и Договор. И покрай упоритото настояване 
казаха тук, че антиблоково определеният е да се засили единението и запази единст на еДИн брой от латиноамериканските Дър- 
свят, обединен в движението на необвърза- вото на движенито. Защото, както заяви жави, а и някои африкански държави, 
ността, е съдбовно взаимно свързан и че един от министрите „нашето движение е ванската среща давайки 
дълбоките му корени е много трудно да се толкова по-влиятелно, колкото е силно на правото на Аржентина над Малвинските ос 
изтъргнат от съществото на международна шето единство’'. По един или друг начин трови същевременно осъди натискането 
та общност, в която отдавна стана незамес тази мисъл повтаряха всички. - на спусъка и прилагането на сила/ в решава
тим фактор. > него на този спор. Координационното бю-Оттам никого и не изненади, че зак ^

ха-
подкрепа на

Съвсем нереално би било, ако би се ро призва Лондон и Буенос Айрес на решалючителният документ на хаванската сре
ща „мина" гладко, че бе поиет чрез консен- ване на малвинския въпрос с преговори.

за. ципи на политиката на необвързването. „13 необвързаните в решаването па основните 
познанието, че в света ще разочарят свое-днешната критическа международна обета проблеми на настоящето може би още по-
то трудно спечелено доверие и че значител новка необвързаните страни казва се в очевидно дойде до израз в раздела на зак

документа — нямат друга алтернатива в 
отбраната на своята независимост и сувере 

раз ре- НИтет> освен онази, която води към запаз дународното
шат взаимните спорове, и на хаванската ване и укрепване на тяхното единство и вза Макар че никак не може да бъдат доволни
среща, от говорител до говорител — а та- имна солидарност, отхвърляйки при това ре с постигнатото в тази област а още по-мал

твърдило, че в така пъстро компонираното 
движение няма различия и спорове които 
— за жал—понякога се изродят и в кървави 
военни разплати. Дълбоко съзнателни

но ще отслабнат своето влияние ако по най- 
ефикасен и безболезен

лючителния документ, отнасящ се до меж- 
икономическо положение.начин не

кива само в общата дебата, която продъл- шително всеки опит, който би водил към от ко с отзива на промишленото развитите
жи цели шест дни имаше повече от петде- деляне на движението от неговите принци- страни, когато става дума за нужността от 
сет — Все по-мощен биваше апелът къ-м пи и цели."
Ирак и Иран, например, веднага,. да прек
ратят военните операции и да седнат 
масата за преговори.

промени в международната икономическа 
система- Координационното бюро своите 
оценки формулира, може да се каже, мно 
го по-спокойно и с по-малко полемичност,

И в изложенията на участниците в хаванна ската среща, и в заключителния документ 
се подчертава че е постигнато съгласие за 

В дебатата можеше да се забелязат това, че движението въпреки
тонове в гледищата на от- те постоянни натисци, а и сериозните про 

движението по някои дру блеми, продължава „да укрепва своята ро-

м-ногобройни което се ОЦенява като израз на реалността 
и желанието за създаване на възможно по- 
благопрнятен климат за по-добро разбираи дисонантни 

делни членки на телство между 
богатите нации, та по този начин да се съЗ 
дадат

развиващите се страни и

условия най-после да почнат истин 
промени

на съществуващата система «а междунаро 
дните икономически отношения.

ски преговори за структуралните

Д-р Живорад Джорджевнч 

главев в отговорен редактор 

на „Комунист", изданията 

за СР Сърбия

На заседанието на Координационното 
бюро в Хавана, както можеше да се; види, 
бяха отбягвани „болезнените" въпроси. Все
пак един много важен въпрос остана нераз 
решем. Хаванската среща, макар че в куло 
врите това бе главната и твърде „гореща" 
тема, по никакав начин не се изясняваше
за това дали седмият самит да се проведе 

. в Багдад или не. Министрите 
рос и не можеха да решават, тъй като Баг
дад като място на седмня самит е 'договорен 
чрез консецзус на предишното 
иа най-високо равнище в Хавана. Може да 
се каже, обаче, че болшинството 
съствуващите делегации остана в недоуме 

вероятно и поради неизвестността за 
крайния изход ца иракско-иранската война. 
Ето защо, мнозинството

по този въп-

на Сяуюза на младежта1 вЦентралния ко- щинския комитет
в Сърбия Смедерево, член иа Секретариата иа Репу

бликанската конференция иа Съюза ма мла 
на Сърбия, председател на Комисия 

работа към РК

Председателството ца
митет на Съюза на комунистите

ЖивораД Джордже
редактор иа „Ко* дежга
СР Сърбия. та за идейно-възпитателна

на СМ иа Сърбия, член на комисията! за раз 
иа ЦК ца СК в Сърбия. В редакцията 

1977 година. Пуб

заседание

на 9 юни назначи Д_Р 
вич за главен Л отговорен 
мунист", изданията му за

от при

пие

Гз5„г: •. ~~^
' (_)5 и против интелигенцията .

витие
се съдържа на при

зива за възможно по-бързо приключване 
войната чрез миролюбиво

на
решение.

Душпц Радоициовнчвд е магистрирал на
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Делегатите на XII конгрес на СЮК говорят
ПОДГОТОВКИТЕ ЗА ДВАНАДЕСЕТИЯТ КОНГКЕС^К.ИШМИтаНА

26 юни В 10 НА СЮК ИЗВЪРШИ ВЕв ПОНЕДЕЛНИК (НА 7 ДОНИ) ЦИНРАЛНИ Т “ ЗАБЕЛЕЖКИ ВЪРХУ ТЕ
™ЯК ./'Г.гмюжЕнГ^и конг.-ЕС. - СПОРЕД ДОГОВОРЛ - „и:

ПРИЕМАТ ДО ПОСЛЕДНИЯ ДЕН.
НЯКОЛКО ДЕЛЕГАТИ ЗА ХПКО^ “АНдЮ,оГОСЛАШЖИТЕ^ВКОМУНИС

МИ СЕ ПОДГОТВЯТ ЗА НАИ-ВИСШАГА СРЕЩА НА 
ТИ И ВЪРХУ КАКВО РАЗМИСЛЯТ.

СЕ

— Искал бих цешо да кажа, 
разберем. Когато говорехно той казва, чета п цигларата 

това не са 
одии
бяваиия” на

СЛОБОДАН ДЪРЛЯЧА да се
че не се възнаграждава и не че 
ни достатъчно трудът, не мислех 

нас преките произволите

иновации но повече 
вид подобрения и „приспосо 

технологията 
условия. Платена му 

работа. 1ук 
машини. Рабо

Да се издигне авторитетът на труда КЪМ само за
ли и прекия труд в производство 

^ труда изобщо- Кажи ти, 
работиш, но какво работа 

си изпълнил, пак тогава покажи 
доход. Не пречи ако 

Ръководителят или някой специа 
лист има значително по-голям ли 
чен доход от мене или който и да 
е работник, обаче, нека зад 
стои действителна видима и из 
мерима работа и принос. В този 
случай, ако той заработи повече. 
И обществото. Тук не мисля са.мо 

. Мисля на авторитета 
на труда. Същият да стане дей
ствителната мярка за всичко, не 
само за личните доходи. Ако бе 
такг. днес по-инак бихме говори 
ли за много проблеми. Или може 
би тези проблеми не би били..."

специалните 
е <-« извънредната 
поддържа всички 
тата буквално пе се мери 
машините трябва да бъдат изпра 
впи. Не го питам дали са изправ 

Спомняме

то, но зя 
не шокъв си. Това важи и за принципа 

и за човека.За но
Слободан Дърляча. чети- 

годишен механик
личния си

ридесетседем 
раоотеш в конфекция КОБО в сР 
емското село Обреж най - често 
чувах следните шест думи: чест
ен човек, трудолюбив работник, 
отличен майстор.

възнаграж
даваното според труда и резулта
тите на тРУДа поставим пред огл 
едалото на жизнената м практика 
какво получаваме? Най-често 
рикатура. а ис -принцип, и 
нещата тръгнаха напред — казва 
Дърляча — в рудниците и главно 

за в производството. И добре, че 
тук започва, обаче лошото е там, 
че извънстопанската дейност пр
актически е „незасегната“, а 
точно тя харчи голяма част от оц 
ова което създава производство
то. Тук са още и различните мо 
нолози.

Ако принципът за
ни — това се вижда.

времето когато бил сек 
регар па Актива на работниците 
—комунисти. Започнали, 
добре да работят, 
членовете станали иезаинтересо- 

Когато липсва

си и за това
казва, 

обаче после
ка-

тук
Слободан Дърляча заявява, че 

няма да говори на конгреса.
— Не мога да кажа 

това, което ме интересува, но вя' 
рвам че нещо ново ше чуя-

влияниевани.
няма и имтересование. на паритеново

— За КОБ?
— Много и добре се работи. 

Всеки знае своето и трябва да го 
завърши точно навреме, в мину
тата!

Интересува го положението 
на тРУДа в нашето общество. То
чно така: положението на тРУДа 
на всички възможни ..стъпала" 
в обществото ни. Авторитет, 
награждаване, влияние.

Слободан Дърляча не е песи
мист, Обаче, той е загрижен и не 
е доволен- Затова и написах това 
общо мнение за него: честен чо
век, трудолюбив работник, отли
чен майстор- Защото тези са и 
най-вече загрижени. не само за
ради „мястото и положението на 
труда в обществото”. Добре е 
че е така: зад тяхната грижа и 
недоволство не стои нищо друго 
освен желанието да бъде по-доб- 
Ре- И за това трябва винаги да 
се води сметка.

— Всичко най-хубаво за своя
та Фирма?

— Не е, обаче онова което е 
добро е по-важно от това което 
не е добро. Когато навсякъде би 
се работело така. други 
би ни пеели- • •

„ДАСЕ РАЗБЕРЕМ”

След приключването на „офи 
циалния” нц разговор, преди за 
минаването му в работилницата, 
Слободан Дърляча каза:

ФЕЛИКС БАГАР

въз- 
.,власт" — Погледнете 

' делителните организации и подо 
бните на тях. От къде накъде да 
имат така високи лични доходи 
и стандарт? С коя и каква рабо 
та са заслужили това?

електроразпре-

би говорил,— Все пак когото 
от кое би започнал?
; Слободан каза, че би започнал 
бт насоченото образование- И 
обяснява: по насоченото образо
вание най-добре се вижда колко 
трудът и работникът (не) се це
нят.

птички

— Всяка работа може Да се 
мери- Друг въпрос е как да се 
мери. Така както всички работи 
не са еднакви, така и мерките не 

. може да бъдат едни и съши. Но, 
от всичко може да се мери. Иодоб 

но е и с отговорността. Ако уп- 
машината,

— Всички бягат по-далече
производството. Зав- 

пак
Светозар Гавричмашините.

ърши човек десет класа, и 
нататък, нататък, все нататък. В 
тази област вече десетина години

работникътропасти
трябва обезателно да плати щета
та. отива на сто разпита. Добре 
е това, но така би трябвало 
бъде и с чиновниците, ръководи 
телите и подобните които

да

Няма място на затварянетосигурно нито един • млад човек не 
е завършил учинише и дошъл да 
работи като квалифициран раб
отник. Наистина, изглежда че

„Раз
валят" нещо по-голямо и по-скъ

Ясно ми е. че 
не говоря нищо ново, но чувству 
вам нужда да го кажа. Тежко е 
да се наблюдава всичко това...

Слободан говори спокойно; 
много спокойно и тихо-

Разговорът престава да наподо 
бява на ..разговор за вестник", 
приказваме и за неговата рабо
та. и докато работил в земеделс

не може много да научи в учи по от машината, 
линтето. обаче когато би дошъл 
след десети клас, той би научил 
Работейки. Вижте какво става: 
производството няма достатъчно 
квалифицирани работници, а бю 
рата за настаняване на работни
ци са пълни с безработни.

туйската общинска те комунисти, заявява Багар. От
делно внимание е посветено 
конкретните проблеми в отделни 
ге организации 
груд. местните общности и в об„ 
шината. Трябва да кажа, че 
гивностите не са ограничени са 
мо на членовете на Съюза на ко

органи
зация на Съюза на комунистите 
на XII конгрес Ще представлява 
Феликс Багар,

на
сдруженияизпълнителен се 

кретар на Комитета на Общинска 
та конференция.

— В първичните организации 
на Съюза на комунистите в Сло 
вения в пълен разгар са разисква
нията за допълненията на акцион 
иите програми със задачите, кои 
то произтичат от 
на Деветия конгрес на словенски

— Защо е така?
мунистите. тъй като за конгрес 
ните ориентации жизнено са за
интересовани

— Знае се- Знаеш ти. зная аз, 
знаят всички. Работата се 
само в производството и 
тук е най-слабо възнаграждваиа. 
Оттам идват всички неволи. Но, 
не бягат от производството само 
квалифицираните или високо
квалифицираните работници — 
бягат всички, които могат. Бягат 
инженери.- агрономи, икономис
ти. технолози юристи. Защото 
не се плаща трудът. но работно 
то място, постът, титлата...

мери
точно ката кооперация и тук. в конфек 

Припомням му за някои
ТРУДОВИ

хора и граждани. Това значи, че
всички

цията.
негови иновации в птицеФерма-

резолюция-га в разискванията се включиха ши 
рок кръг трудови хора. граждани 
и млади който са организирани 
в обществено-политическите и об 
ществените организации и дружес 
тва.

— Ние се стремим своите де 
лови програми да съгласуват са- 
моуправителните 
гатоките скупщини. За това първи 
разискваха делегатите на съвеги 
те на общинската окупщина. За 
ключиха.^че техните делови прог 
рами трябва дя отразяват конгрес 
ните ориентации. И общинската 
конференция ня СК разисква 
задячите в областта на стопанст 
вото и делегатската система до 
като съвместното заседание на 
Общинския комитет на СК и ня 
Общинския комитет на Съюза на 
социалистическата младеж бе по
светено
мическите и самоуправителната

органи и делеОТ ПРИНЦИП ДО КАРИКАТУРА

Значи; все пак. трябваше да 
разговаряме за онова, което вси
чки знаем и това за съжаление 
дълги години само знаем.

Хубаво и добро е онова, за ко 
ето се борим, което искаме. Но, 
принципите, съзнанието, съвес
тта и моралът не съществуват- 
,,Сами) по себе си и за себе". Ма
кар възвишени и хубави били, 
животът им дава същинска мяра 
и лик. Той е като( огледало: огле
дайте в живота си и ще видиш ка

за

обществено-иконо-на

(На 3-та стр.)



Комунист '3
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обстоятелствата ки първични организации на 
се промени- Съюза иа комунистите в Рудника

Белене. , разглеж- 
.ка-

— Макро че 
наистина сериозно

въглиптаха. работата на миньорите про- за
дължава да бъде тежка и въпре- дали конгресните материали, 
ки все по-голямото механизиране т0 0бъРнали сцециално внимание 
на находищата^ тази работа е все проекторезолюцията. И пок- по-отговорна. Ооаче, работата на «*а "роек и ..■ коминиАнтон Зем- раи отделните забележки, комунирударите — според 
ляк — и покрай това много мал стите. както и в целия рудник и 
ко ценим, което не е променило в абщИна Веленье. дали подкре- 
вито все по-голямото подчертава- конгресните документи,
не на ролята на вт.глишата като Подчертават че заключенията на 
един от наи-големите енергийни хП конгрес на Съюза на югослав 
източници. В Титово Веленье ми ските0ком„,исти както и заклю- 
ньорите наистина отново имат ав ^ 1Х конгрес на Съюза
торитрт, които им се паде. Мипь- ' комунистите в Словения, тряб орите постигат рекорди в произ- 1Ш 
водството. което особено важи за 
веленчани. в изключително

ва най-последователно дя се осъ 
във всекидневната ра-теж шествяват 

ки обстоятелства — натиснати от б0та.
навреме

■

постоянен страх дали 
те пристигнат необходимите Ре
зервни части или нова мехаииза 
пия. На миньорите изглежда не
понятно. добави Антон Земляк, 
че «еленският рудник на лигнит 
стопанисва сър загуби и покрай говори, сигурно тпе каже нещо за

Антон Земляк още не знае да
ли те вземе участие в разисква 
т-тията на бъдещия делов договор 

комунисти. Акопя. югославските

това че се извади повече въ.гли- 
ща от заплануваното.

рударство^р. енергетиката, защото 
това без гъ.мнение са въпроси на

В подготовката за ХП конгрес които в бъдеше трябва да се по 
из' Съюза па югославските кому свети много по-голямо внимание 

организация 0тколко~о досега.основнатаипети в
иа сдружения труд Ямскя експло 
атацмя. Подобно както и във всич Марян Липовшек

Условията действително сериозно се промениха, но работа 
та на миньорите все още е тежка, а въглишата стават един 
най-важните домашни енергийниизточници

от МАРТИН ТОПЛАК

(От 2-ра стр.) за нашата общност- Ние в Югос 
лавия трябва още по-здраво да се 
свързваме в сферата на стопан
ството и затова ние комунисти 
те трябва да водим най-решител 

общности, а на битка против всички явле- 
са ния на затваряне в общински, ре 

вече включени самоуправителнп- гионални републикански или по- 
те органи или и останалите об- крайчински гианици. Братството

Против двулнчносттапозиция на младите в сдружения 
труд- В обцтиняха ще са проведат 
десет специализирани предконгре 
сни разисквания в 
труд и в местните 
в смийте ттте участвуват или

Съюзът на комунистите и члено 
вете му освен активностите на 
заседанията би трябвало да по- 
търсят начини тото своите ста" 
човища по важните въпроси в

елегатът -на ХП конгрес иа 
Съюза на югославските ко

мунисти от коларското пристани 
ще Мартин Топлак казва, че за 
предстоящата най-висша греша 

трябва постоянно на югославските комунисти се трудовата 
готви така като внимателно, сле 

_ ди събитията и известията на иновация ше бъдат изходна' точка Но това тряова да дойде до изя- ф0рМативните средства от коцгре с жива. проста реч. на всички 
за по-нататъшната обществено-по ва и в междурепублцканското съ сите и конференциите на СК в които не са включени в самоуп

сто- републиките и покрайнините.

сдружения

организа- и единствотоществено-политически 
ции. Заключенията от тези разис- да потвтрждаваме с акция; тбч

среда и по-широката 
общност да обосноват и обяснят

трудничество в областтанадитическа работа. равителните органи и делегат- 
— Оценявайки тези разисква- ските теля и които не са членовеоснова иапанството и то въз 

взаимното договаРяпе и споразу 
мяваие. Мисля, че единствено съв 
местните капиталовложения гара

— На ХП конгрес на СЮК бих
нио — казва Топлак — идвам до на Съюза на комунистите. С един 
заключението, че 
тите наистина критически и от
говорно се захванахме с парливи

желал да говоря за задачите на 
Съюза на югославските комунис 

укрепване
ние комунис- такъв начин «а действуване Съю 

зът на комунистите ще издигне 
авторитета си и ще раздвижи ши 
роките маси към обща акция 
разрешаване ня заплетените

ти в по-нататъшното
междурепубликанското сътРУ- 

областта на общес-

нтиР9Т по-ускореното ни напред 
разрешаване на проблемина ване и те въ.проси. които ми натискат в 

те, с които на сегашната степен последните години. Затова очак- 
и обстоятелства вам че след ХП конгрес иа Съю

комунисти,

дничество в
твено-икономическите отношения

единството в развитито ни
в

об-и в засилването на
нашите народи и народ- ъа в света се срещаме 

Считам, че на този въпрос та Багар.
югославските 

пък по-успешно отколкото по-ра 
но в практиката ше провеждаме

заключения п ори §..| 
защотР считам чс досе ® 

га пдекалено често говорехме ед- Ц 
но. а работехме другояче. На до
сегашните
като например — това и това до
бие поставихме и изпълнихме.

подчер за иа шествени проблеми.между Франц Долинарности.
трябва да дадем предимство.

изключително значение
за-

Непенка Доблекар договорените 
, оитацпи.щото има

АНТОН ЗЕМЛЯК
конгреси и оценки:Много слабо се цени 

миньорският труд 4Така размисля Мартин Топ- 
лак. който ако има удобен мо-
мец.т пред конгреса п»е говори) за 

бил активен и във вс запоста1„Я|1ето па „чисто" физмчесТитово Бе- ца години
?2^И?/мозирйе на ХП коц ленската ямска спасителна ски- ката шб0та иа работниците, кон
грес па Съюза на югославс- 

ките комунисти, представлява 
палирът в електрослужбата ъ 
пойната организация на сдру/1 е 
пия труд ЯмскатгТ механизация 
рудника за лигнит Веленье 
то Земляк.

то личния си доход изкарват с 
мазоли и в пот. Той подчертава

па-
общ ествено-пол ити-Неговата работа че сме много пенили адмицистра 

работи, лъжливата про-
самоуправителиаческа и

този най-стар
колектив не

иа словенски минь- тчпиите
трябва отдел- Фесиоиалиост и 

Несъ|Ществу- в много среди забравили няко- Щ 
гашнитс стойности па комунисти ,

Аи 13 отговорност, аорски
се представя.

"я ГужеГТрГ ЦиЙтоИЗчле'н те: скромността. честността, 
Лил Бил е и член па работни усърдието, творчеството, критиче 

„е с оил. и рударско-енеР- • ското отношение към себе си и
комбинат Веленье. Попа- средата. Счита се. че между нас 

първична има много комунисти.

но даработиЗа 28 години, колко го о Зсм 
във веленския рудник и ли ма
ляк добре опознал всички света
и тъмни страни на минь Р' _и
професия- Квалифицират! ^,|еЛ ^р.счар. школувал се лока го работел г_.,ймия 
професионално оспогоо стоящсм
бил обшествено-поли^ ^ високо та изпъл вата организация имат двулпчпо

И р^ди нявал и «осега няколко Пъти. Държание-

у;
'Ч

4

КОИТО в
работата и живота извън трудо-с секретар на Стимулативцо възнагражд» 

ио-голеиш пронзвод 
ствецн резултати, иродуктнв 
пост, доход...
ване

тияен! Издържал 
квалифициран електричаР 

училище за палирвършал



4 Комунист
СЛЕД КОНГРЕСА НА СК В СЪРБИЯ

По-всестранен
похват

Толкова колкото смело се изправяме с лице към истината 
— а няма никакви причини да не правим така — дотолкова 
наистина ще вървим напред и следим Титовни-път

зиеността!'ТИ1Комунистите “сл ко^п^шГче“ твърде\руд на ^мХоГвлеи^о 
, Ако преди три десетилетия из ват или губят борбата! както бе ка- но ясно да се^шчават^п»* ™а и«авсиТко 

лнзането на работническата кла- зано. в действителния живот, и“ 1 а. *с°яг°с и н главна тема на Конгреса: „Вър-

ШШШЩ ЩЩШШI шшш
наРР^ЬлЧюцн°яВта е^суперастуална "щ ж™Ът'3н"жно повли бализмът и практиЪизмст действи таената сцена по-малко _или повЬ- 
пшштическаин! сщмотолитиче чГсъсребе сй повече или по-мал тел но възбуждат твърде малък че откровено излизат идеите ня 
ска тема. Не разбираем ли я до- „ко . бюрократическото свързване брои хора. Имаики предвид че ‘“”Я С®^' “.ГО ^Т^ Ч СКИ 
статъчио сериозно особено сега на Съюза на комунистите с вла- красноречивите символи стату— восги и омрази_. статистическите 
когато нашироко ' оповестяваме стта и с нейните Формалин и не кво са- празни думи ге незадъл- отношения и оюрократизацията, 
ч^^^моуп^вледает^^стагн^ргГ Формални центри”. жават никого: още повече те де- без«м«/ниен =зяват полити
и изостава я всъщност на много моралнзират и демотивират хора ката на равноправието ня нашиизостави, а всъщност на о о Вместо отрицателните явления та. Нищо така систематично не т» народи и народности и това е

от да по.дложи на остра осъда на изтъпява острието «а едно револ онова което в оъдегце не смее дг
дя надминава прагмя юциоцно движение като голослс се пропуска я да се заорявя- На

Конгрегя това становище бе че
сто повтаряно.

МИРКО АРСИЧ

нетърп«

места то не е ни развито, ще се 
изложим на реална опасност 
по-големи обществени и полити- критиката 
чески кризи. Когато ствгнира. св тизма. празнословието и дневните ви ята .които се изговарят само с

цел нещо дя бъде казано.моуправлението, а се засилва ета интереси. Съюзът на. комуьщгти-
тизма, на политическата и идеи те ПОРЗ изминалия период, пора КОГАТО АМБШШИТР ндмд Даденя е. значи, политическа&*»ьлв?яг«№<» *™*'».-—.»«-»
или повече агресивен, това което денИтр обстоятелства И тазч обществото. Съюзът на комунис- ""Леката ш?аса е я3^ ..^го 

^лТТоято се чу с най-опасна защот^ т^кГнГвр^е^О* -вече отколкото /оГга*'даН3а-
на Деветия конгрес на СК в Съ.Р- тя ™ Партията същински отнема ТОва как ше отговаря на въпро- ^апанс^процеси^тГтр^бва да 
бия. ..Истина е. че Съюзът на ко от полята на авангардността. сите. които поставя настоящето решава за съдбата на излишека
ваЧсме™ше. Затова не един път е изтъква- "■ В1’об'"е всекидневният живот “^«^^^-“формал
на живототрептящи въпроси. __че но че стойността на публичната ъществено те зависи и това да ни центрове на обществената 
силен Тб^азоВ и^ешитеят* па на* крит~ескв и свободна дискусия 0 шрството- което е издрдве мощ Да решават в нейно име, а
делее натисците от различно по в СъЮза ца комунистите е неза- ™ ™6Д н^-ятии ис- най-често против нейните емпири
текло”. Това са само видимите менима. Явленията и хората тряб н ’ 1,1 надделее известната ане ес и нтереси.. 
манифестации на неагилност. хла- ва по име да се посочват о цел МИЧиоСт- която винаги 
бавост, своеобразен конформизъм различните отрицателни явле

ния въобще да могат да бъдат за 
белязвани и изкоренявани. Така 
и процесът на разграничаването 

Отткм е и логично, че на тази в Съюза на комунистите .ше се

нито пък ше 
има затваряне в републикански и 
покрайнински граници и възоб
новяване на центоалистически 
тенденции, както няма да има 
нито национализъм, като еминен 

. тна гражданска доктрина и иде-
Има доста истина в гледище- ология. Впрочем, отдавна е извее 

то по което ..Формалният демокря тно- че самоуправлението е револ 
светна често се чуха предупреж- раздвижи от мъртвата точка, а тизъм редовно завършва - юционен проект до онази степен
дения. че са ни необходими реши изискванията за пооштряване на Формален гтягя™.." и -Г "6 ™КГ>ято —ивнлегнра и демоне

зг — " п°‘д“бок ~както И това. че ..дмокрацията и равнището на голословие, на код ски поуки от миналото която мощ-
критиката са най-добро оръжие то почти и не трябва да обърша наистина би трябвало да оеспек-
срептУ опортюнизма, критизерст и по-сериозно внимание, ✓ .

се явява
тогава когато — както бр казано 
на Конгреса — амбициите иамали компромисепство.
яват. а целите редуцират.МОРАЛЪТ И ПОЛИТИКАТА

В този смисъл особено внима
ние привлича критическата забе-. 
лежка, че Съюзът’ на комуни^*" 
те требва 
то да се. застъпва за такива демо 
кратични отношения, които щс 
бъдат бент срещу всяко привати 
зиране от този вид в изминали* 
пепиод

тирзм.

Комунист Редакция на изданието на „Комунист" за 
СР Сърбия: д-р Живорад Джорджевич —- 
пълняващ длъжността главен и

решително и упори
ИЗ-

_ . отговорен ре
дактор, Бояна Антунович, Велимир Филипович 
Растко Йоветич. Слободан Клякич, Обрад Ко- 
вич, Иован Маркович, Зорица Оганимирович и 
Милентие Вуксанович.

Секретар на редакцията: Споменка Топа-

имаше на повечето ’ обше 
ствени институти и в повечето 
локални среди. Дилемата е* ясна: 
или самоуправление <и неговото 
последователно развитие (включ
вайки тук — което е най-логично 

И. демократизиране, -на обшес 
твото). илн стягнипане и назад тц* 
чавост. Върху тази тема Девети 
ят конгрес на СК в Сърбия сло
жи акцент и тя не смее да бъде 
въ,в втор план това би било твър 
де опасно.

С указ на президента на Републиката от' 
22 декември 1964 година „Комунист" е отли 
чен с Орден - народно освобождение, а с указ 
От 30 декември 1974 година с Орден братство 
единство

лович.
Адрес на редакцията: Белград, Площад 

Маркс и Енгелс 11; телефони: централа 335-061 
секретариат 320-104; Нови Белград: Булевард 
Ленин 6, телефон 627 793.

Издава: Издателска 
„Комунист”.

„Комунист” се печата на сърбохърватски,
относно хърватскосръбски (крилица и латини
ца), на словенски, македонски и албански и в 
съкратени издания на български, 
словашки, румънски и русинскн език.

Излиза' в петък.

със златен венец.
Председател на Издателския съвет на НИРО 

,,Комунист”: Доброслав Чулафич.
Председател на Издателския съвет (редак

ционен отбор) на всички издания на вестник 
„Комунист”: д-р Антон Вратуша.

Директор и главен н отгово

трудова организация

рен редактор 
на всички издания на „Комунист”: Велко Ми- 
ладинович.

Затова на Конгреса б_е често 
толкова колкото смеизтъквано: 

ло се изправяме с лице към ис
тината, а няма никакви причини 
Да не опалим така., дотолкова н.ь 
истина тпе въовим напред, и сле 
дим Тнтовия

Председател на Издателския съвет на из 
даннята на „Комунист" за СР Сърбия: Мария 
Тодоровпч.

унгарски,

път.



1ои з воетш*самоуо №1 №и
БОСИЛЕГРАД:

ОРГАНИЗАИЗ ДЕЙНОСТТА НА СТОПАНСКИТЕ 
ЦИИОформена занаятйчнска кооперация 1

„ТИГЪР—ДИМИ IРОБ1 РАД”

^■ягййаахй»-.,:.-. •Със стабилни темповеЧЛЕНУВАТ 54 ОТ ОБЩО 330 
ТРИРАНИ ВМ „л сто от т^таа* • ™ всеки сдружи 5000 дина

ра, във вид на 
внос, и ако има разреши 
телшо за занаятчийска де 
йност.

членски

СЕГАШНИТЕ КАПИТАЛОВЛОЖЕНИЯ ЗНАЧИ
ТЕЛНО ЩЕ ПОДОБРЯТУСЛОВИяТА НА ТРУДАС подписването на необ 

ходими самоуправителнй 
споразумения и 

избиране лица за отговор 
ците длъжности и регис 
трирането 
съд,
град бе формирана и за 
почна с работа още една 
самостоятелна

ходимите самоуправител-
ния ас^Ви И СП0Разуме- Кооперацията, пъ,к от пия. Същите след обстои сво„ „паня обезпечава
ети°отСсЪ™^Не б“.а ПРИ Работа Г васеки з™
но политаческите оеСТВе чия' член на същата- Ос запий и емките органи вен топа материала, кой 
съвет ня п^пълиителния т0 Се обезпечава чрез 
пия по тя ,ъ С КОнстата~ нея, е значително по-ев- 
тд,.' фромиране на тИН. Покрай това самосто
запи °Ргани' ятелен занаятчия, според

я к възможности закона може за една го
мичоокн°еЩеСТВеНО'ИКОНО" дина да осъществи най-

Форми- При това Се изхояеда от Жого реализация до 300 
райе на такава коопера- обстоятелството/ че в Бо- °0° ДИНара' Д<Жат° 33 
ция (ако с^ има предвид 
броят на самостоятелни-

актове и Лървите четири месеца За отбелязване е, че 
на стопанска дейност по обувния цех са постигнати 
твърждават, че иай-голя най-добри резултати Фи 
мата трудова организация зическият обем на прои* 
в Димитровград „Тигър— зводството е преизпъЛ-
Димитровград” и занапред ”ен СъС 7,77у ^ „ финансовите резултати
се развива със стабилни ^ележат увеличение от 
темпове, въпреки" че ус- 15 27 на сто. 
ловията на стопанисване Понастоящем в „Тигър- 
особено се изостриха- Бла Димитровград" се редли

в

в стопанския 
неотдавна в Босиле-

стопанска 
организация — занаятчий
ска кооперация „Строи
тел". Потребностите и 
възможности за

сдружените в коопераци
ята тази сума не е охрани 
чена. От общия 
който осъществи сдруже
ният занаятчия, 4 на сто 
остава на кооперацията, а 
останалото за себе1 си.

силеградската община 
има .регистрирани 330 

специалнос самостоятелни занаятчии 
голям брой чле 

нуват в подобни занаят
чийски кооперации във 
вътрешността, но проявя 

самостоятелна трудова ват желание -да се зачлен 
организация не е нов. яват тук. Понастоящем в 
Инициатива за такова на ■ „Строител" членуват 54 
чинание е раздвижена занаятчии, от които Ь0 
още през 1977 година, с на сто са зидаро-строите- 
приемането на закона за ли, з останалите са от 
формиране на занаятчии другите специалности, с 
ски кооперации в СР Сър изключение на занаятчии 
бия.

доходте от всички 
ти занаятчии) съществува от които 
отдавна. Затова и въпро
сът във връзка с рбедин 
яването на занаятчиите в

Накрая Да посочим и 
това, че е избран коопера 
тивен съвет от 9 души. 
За изпълняващ длъжност
та директор е избран 
Цветан Борисов, а за сче 
товодител Будимир Дими 
тров, които това ще вър 

и шат засега «а добровол
ни начела. За пръв пред 
седател на работничес
кия съвет бе избран Сто 
ямчо Аризанов, зидар от 
Божица.

В един Цех на „Тигър—Димитровград ’
от автотранпортната 

гостилничарската дей
ност, които според зако 
на немогат да бъдат чле
нове на тази кооперация.

годарение на добрата ор 
гаиизация на труда, все
странните усилия и мно добрят условията на тру 

да съответно ще допри
несат за увеличение про 
изводителността на тру
да. Предвижда се постро 
яване на лакировъчно от 
деление за обувки. След 
построяването му значи
телно ще де подобрят хи 

различни гиенично-техническите ус 
Запланувано е

зират капиталовложения, 
които значително ще поВ началото на настоя

щата година, в общата из 
борна активност въпро 
сът отново бе раздви
жен. За тази цел бе фор- Останалите занаятчии мо 
миран инициативен коми гат Да членуват в тази обе 
тет, който изготви необ- динена кооперация, като

гостранните мероприя
тия, трудовите резултати 
за четирите месеца по
казват положителни тен
денции.

През първите четири 
месеца на настоящата го 
дина общо са произведе
ни 2665,4 тона

М. Я.

ИЗ ДЕЙНОСТТА НА ГОРСКАТА СЕКЦИЯ

Същността на стабилизацията е в производителността 2554,7 ловия.стоки срещу 
същия

од на миналата годи- и на санитарен 
на. Физическият обем на гардероби.

следова В рамките на общите 
с 4,33 грижи за работника и та 

Финансовите по зи година 44 души ще за 
бележат минат на безплатна почи

вка, н то 35 души на мо- 
на продукцията през пър ре, а 9 души в различни 
вите четири месеца на бани. Средствата за тях- 
настоящата година възли ното летуване са обезпе 
за на 294,148 016 динара чени чрез обединяване 
срещу 255 909 881 динара, (част от субсидиите за 
или тазгодишната проду почвкц) на равнището на 
кция за четирите месеца основната 
е по-висока с около 15 на на сдружения труд. 
сто.

пери- също така построяването 
възел с

за
са по-високи от тези през 
миналата година с -14 на 
сто. Доходът възлиза на 
10 967 000 динара и беле
жи ръст от 79 на сто в 
сравнение със съшият пе 
риод от миналата година. 
Чистият доход е 8 874 000 
динара и е по-гол ям от 
тоя през миналата годила 
с 80 на сто, а във, фондо
ве са отделили 1 651 622 
динара, от които за укреп 
ваие на материалната ос 
нова на труда едни ми
лион и 422 хиляди дина
ра. Също така и средства 
та за лични доходи отбе
лязват увеличение от Ь1 
на сто и те възлизат па 

6 948 128 динара. Срс

С цялостно прилагане мерките по иконо
мическата стабилизация през първото триме
сечие от годината, Горската секция е осъще
ствила, производство с 52 на сто по-голямо 
от същото в изтеклата година.

производството 
телно е по-голям 
ма сто.
казатели също 
увеличение: стойността

дината за нашата оргаци- 
за „поду

Когато трудещите се ра 
ботят съзнателно и раци 
оналцо й корито всички 
се стремят колкото е въз
можно повече да 
ват вътрешните материа
ли и ресурси, а ведно с 
това и лостояно се подо 
брява организацията на 
труда и дисциплина, да се 
икономисват суровини и 
средства, тогава и делови 
то стопански резултати 
не изостават. А тъкмо то 
ва е характерно за труд е* 
щй те се в Горската секция 
която години вече наРеД 
е една от най-стабилните 
стопански организации 
в БосилеграДска община.

запия се счита 
мъртъв сезон", а и наши 
те делови партньори пора 
ди недостиг на суровини 
и възпроизводствени

стопанисваха с
Но с оглед

ползу- организацияма
териали 
намалей темп.

постигнатите резулта
ти и ако продължим и по 
нататък да спазваме тру
довата дисциплина, дома
кински да се отнасям към 
производството и матери
алите съществуват реал- 

възможности за преиз 
на плана и

Ст. Н.
на

СУРДУЛИЦА

С преквалификация — до 
необходникте професии

над
дпият личен доход по за
ет, а те са 189, възлизи 
къ,м 8901 динара и същи 
ят с по-висок в сравне
ние с миналогодишния в 

с 55 па сто.

ми тази 
заяви Драган Вече няколко години 

Основната общност по за 
етостта в Сурдулица по
лага големи усилия да 
обезпечи на стопанството 
Необходимите професио
нални кадри. Тази задача 
се изпълнява чрез профе
сионално оспособяваце на 
младите работници и пре 
квалификация на работни 
ците от суфицитците за 
дефицитните опециалцос 
ти- Така например за ну
ждите на цеха иа иран
ската обувна фабрика 

М. я. „Кощаиа” ц Сурдулица са

преквалифицирани стоти 
на работници със завър
шено средно образоваиие 
за квалифицирани работ
ници. Неотдавна за нуж
дите па същия колектив 
започна нов курс за 25 
работника, които

пълиие 
година
Мицов, директор на сек- тоя период 

Ако се има предвид, чецията-
средствата за акумулация 
и резерви бележат значи 
телно по-голям ръст от 
тези за лично и общо по 
треблецие, показва, че в 
областта иа разпределе
нието, се спазва обществе 
по договорената

което пе е случай в 
организации в

Според данните от три 
равносметка, 

се в тази сго- 
в по-

— Въпреки, че през пър 
на тази 

обем 
дяло

вите три месена 
година физическия

месечната през
септември ще завършат 
обучението и ще получат 
постоянна работа. Тази 
практика ще продължи и 
занапред, все докато в 
образователните центри 
пе се открият паралелки 
за образование па такъв 
кадър.

трудещите 
папска организация

период са осите 
доход от

на производството 
стно не сме реализирали, 

плана
сочения 
ствили общ 
15 834 000 динара и същи- 

по-голям От тоя през 
52 па -

иаизпълнението 
няма да дойде под
рос. За лереализирапе 
тримесечния план 
всичко се дължи на това, 
че този период от го-

полити-въП- ка,иа повечето 
Босилеградска община.

ят еминалата година с 
то Разходите са достиг

нали 4 868 000 динара и

преди
С. М.
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СРЕЩИ И РАЗГОВОРИ

БЕЛЕШ Радкиките делниципостоянен -V
мощ и че работим сговор 
ио и сплотено- Заработ
вам по 8000 динара па мс 
сеца и съ-м доволна от за 
работеното.

— Трудовите условия в 
„Текстилколор" не са за
сега най-подходящи?

Радка Кирова 
от най-младите девойки в 
„Текстилколор”, 
усърдната си работа си е 
завоювала реноме на до- 

Работи

е еднаомаяния преглед в Доле- 
вац пак засаха първо мя
сто- Но, както подчерта
ват тук, с изграждането 
на култ.УР011 Аом 
създадат условия 
активна работа и на мла
дежката организация.

Успехите на население
то са безспорни. На въ
проса на какво се дължат 
те в местната общност 
казват: иа единодействие- 

измежду обществе
но-политическите сили и 

Действува-

Ако това не се осъще
стви, подчертава Алексов 

строим обект 
помеще-

До 1966 година послед
ната къща от Димитров
град към Желюша беше 
кантЧН, а 
това село бяха киви, Ио 
това време иа тези ниви 
започнаха да се строят 
къщи- Като гъби след дъ
жд започнаха да изник
ват хубави и модерни 
обекти. Раждаше се Бе- 
леш, селище което името 
получа по -местността си. 
Днес тук е един цял квар 
хал с около 220 домакин
ства. В селището ти два 
магазина, които успешно 
обслужват 
редовна рейсова линия с 
Димитровград и вътреш
ността. Всекидневно се 
строят нови къщи, ули
ци...

ио с
сами ще 
за обществени 
пия- Тези дни раздвижих
ме инициатива за възоб- 

самооблага-

от него към ще се
бра работничка- 
върху ушиването на коп
чета иа спортни гащета- 
За нея отговорникът иа 
нейната смяна' Борис Ко 
стов ни каза:

— Кирова дойде в „1ек 
стилколор" като цеквалн 
фицирана работничка. За 
четири 
и квалификация, а нало
жи се и като добра ра
ботничка — казва Костов.

Попитахме Кирова до- 
постигна-

за по-
мовяване на 
нето от 2 иа сто върху 

Вече 90 — Да, все още работим 
при трудни,, неадекватни 
условия- Обаче очакваме 
тазгодишният Дец на 
освобождението — 6. сеп 
тември да чествуваме по- 
тържествено, от когато и 
да било досега — в но
вите производствени по
мещения, където ще има
ме много по-добри усло
вия • за работа — казва Р. 
Кирова.

Стопанската стабили
зация в .Текстилколор" са 
разбрали като твърде се
риозна задача.

— Всекидневно се тру
дим за повече и по-каче- 
ствено производство. Ние, 
които работим в поточно 
производство, знаем какво 
значи и най-малко закъсне 
ние... То предизвиква заето 
той- За това се грижим вся 
ко звено от поточната вери 
га да действува добре и 
навреме — споделя Рад
ка Кирова-

личните доходи, 
на сто от населението се 
съгласи г.а въвеждане 
ново самооблагане- Очак
ваме ново разхубяване на 

улици,

па

Тоселището, нови 
строежи.

Обаче липсата на необ
ходими помещения за ор
ганизиране иа културно- 
забавен живот не пречи 
на снаходчивите белешча- 
ни .През 1981 година за 

път участвуват в

години си изкара
населението., 
пето пък на .делегациите,

конференцияместната 
иа ССТН и проявяващата 
се активност от страна на 
40-те члена иа СК, кол
ко го тук живеят и дей- 

наистииа си-

населеннето.
волна ли е от 
тото иа работното място, 
от условията за работа.

— В „Текстилколор" 
постъпих на работа пре
ди четири години. Почти 
без да чакам за работа- 
През това време непре
къснато учех и успях да 
зауча добре работната 
операция, която извърш
вам. Мога да кажа, че до

пръв
„Срещите на селата” и ствуват, са 
заемат трето място. През ла. която винаги може да 
настоящата се класираха тласка напред. А- ,1.
на първо място. На реги-

— През 1970—71 година 
сами си въведохме елек
трически ток в домовете 
— казва председателят на 
местната общност Гойко 
Алексов. Част от домакин 
ствада вода въведоха през 
1973—74 година 
веччки са приключени на 
регионалния водопровод. 
Благодарение на самооб
лагането, което изгласува 
хме през 1977 година на 
правихме много. Бяхме за
планували да изградим 
улици, културен дом . -.

ИЗ НАШИТЕ СЕЛА

Наскоро ток в 

соло Ресен
сега по-възрастните 
лежки ми оказваха

сега

Петдесет, от общо 55 домакинства в селото за 
7 юли, Денят на въстанието в Сърбия, ще получат 
електрически ток- Това ще бъде тяхната най-го- 
ляма трудова победа, извоювана със собствени си 
ли и помощ на широката общност-

- Зарад добра работа.- —и 
активна 
литическа дейност Радка 
Кирова е приета в редо
вете на Съюза на 
нистите, а активно рабо
ти и в организацията на 
социалистическата 
деж.

Културен Дом все още 
нямат, понеже са имали 
по-важни задачи. От събра 
ните средства 750 хиляди 
динара са изразходвали 
за изграждане и асфал
тиране на улици, 20 хи
ляди за разширение на 
улично осветление, а око
ло 50 хиляди за адапта
ция на някогашните ма
газини «а

обществено-по-

Седми юли — Денят на 
въстанието в Сърбия в се
ло Ресен ще бъде ознаме 
нува-н тържествено, 
но, очаква се по 
тази светла дата в наша 
та история, както заяви 
Радко Петров, председа- ди недоразумения и без- 
тел на Съвета на местна отговорно отношение «а 
та общност и председа- Електроразпределително- 
тел на комитета по елек- тр от' Лесковац, като из- 
трификация, в домовете пълнител на работата, ми 
на това средно по големи далата година почти Ни
на село в Босилеградска що не направихме-

Всъщност електри 
мрежа, както 
така и високо

хме всички обществено- 
политически сили в мест
ната общност, събрахме 

Име около 500 хиляди динара, 
повод и предприехме всички 

съответни мерки във връз 
ка с акцията- Обаче пора

кому-

мла-

Р. Кирова М. А.

СЪБИРАНЕТО НА ОХЛЮВИ, ГЪБИ И ЛЕКОВИТИ 
БИЛКИ В ДИМИТРОВГРАДСКА ОБЩИНАтютюневата 

промишленост от Пирот, 
които сега ползват за об
ществена дейност. Репуб 
ливанската СОИ по кул
тура е запланувала в ед
на местна общност в Ди
митровградска 
да изгради културен дом. 
Белешчани 
това ще бъде в 
селд.

Доходна дейност
От година иа година 

събирането «а охлюви, 
гъби, шипков плод и ле
ковити билки става все 
по-доходна дейност в 
Димитровградска общи
на и значителен източник 
на Допълнителни сред
ства в семейния бюджет 
на мнозина Димитровград 
чани. Така например, от

община да светнат елек
трически крушки.

са предали на „Сточар” 
към 26 тона гъби, над 
45 тона шипков плод и 
известно количество леко 
вити билки, като по та
къв начин са осъществи 
ли доход от над 5 милио 
на динара.

Приведените данни яР 
ко свидетелствуват за при 
влекателността на тази 
дейност- С труд, без ка 
квито и да е (или съвсем 
малки) капиталовложе

ния се осъществява до
бър доход. Това е форму 
лата на нейната доход
ност. Все пак налага .се 
да константираме, че от
купването на охлюви, гъ
би, шипков плод и леко 
вити билки не получава 
нужното внимание.

С по-голямо 
ангажиране и със сравни 
телно малки капиталовло 
жения от този „отрасъл" 
може да се осъществи пе 
чалба от над 10 -милиона 
динара.

община чеедата
— Акцията по електрЦ низкото 

фикация на селото раздвй напрежение вече е на при 
жихме още по-миналата 1 връшане. Остава още 
година, както организира; две махали Кръстановци

и Степанова и ако върви 
всичко според плана 
договора, надяваме се, че 

' за 7 юли ще получим еле
ктрически ток — 6 опти
мизъм казва Петров.

се надяват, че 
тяхното в

ИЗ ДЕЙНОСТТА НА СУБНОР В СУРДУЛИЦА

Отпуснати 22 кредита
Общинският отбор на СУБНОР в Сурду 

лица голямо

и

началото на годината до 
сега селскостопанската 
трудова организация „Сто 
чар” е изкупила над 12 
тона охлюви срещу запла 
щане от 40 динара за 
един килограм. Това зна 

че гражданите, зани 
маващи се с тази дей
ност са осъществили към 
500 000 динара доход. 
При това трябва да се по 
сочи, че най-активните 
са осъществили над 10 000 
динара печалба. Предвиж 
да се, че до края на го 
дината ще бъдат откупе
ни охлюви на стойност 
от над 1 милион динара. 
Данните от миналата го
дина СЪЩО 
внимание.

внимание посвещава на раз
решаването на жилищните въпроси на свои 
те членове. През последните няколко години 
бойците от този край са получили над сто кре 
дига за индивидуално жилищно -строителст
во, доизграждане и адаптация, а построени са 
и няколко жилища в обществена собственост.

С оглед на това, че бойците все още не 
са разрешили своите жилищни въпроси и 
че искания за отпускане на кредити за жи
лищно строителство все още има и тази го
дина е обърнато голямо внимание на този жи
знен въпрос. От пристигналите 41 иска- 
за отпускане на жилищни кредити положител 
но, са разрешени 22 иска. За тази цел са 
отпуснати 500 000 динара. Комисията за отпу 
скане на кредити за тази цел са разпределе
ни още през месец април за да могат да раз
решат навреме всички строителни работи.

С. М.

За отбелязване е, че тук 
всяка работа (копаене на 
дупки, разкарване и по- 
биване на стълбовете, из 
карване на чакъл и дру
го е - нормирано парично, 
така че всички, които ис 
кат по-късно да приклю
чат ток в домовете си, а 
.не са участвували в акци 
ята с доброволен труд, 
Ще знаят колко парично 
ще ги струва. Няма съм 
нение, че тоя пример е 
добър и естествено и че 
и останалите местни общ 
ности, които провеждат 
или 'ще провеждат тази 
акция да го ползуват в 
работата си.

чи,

заслужават
Гражданитем. Я. А. Ташков
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ТО НА ГЕОРГИ ДИМИТРОВ В ДИМИТРОВГРАД ЩЕ СЕ СТРОИ

ОРГАНИЗИРАНЕ ИА 

ФОТО-ИЗЛОЖБА МОДЕРНО ЗДАНИЕ ОТ ТИ 
СЕ ИЗРАЗХОДВАТ КЪМ 23

© ПРЕДВИЖДА СЕ ИЗГРАЖДАНЕ НА 
НА НА „САВА—ЦЕНТЪР"
© В ПЪРВИЯ ЕТАП НА ИЗГРАЖДАНЕ ЩЕ 

МИЛИОНА ДИНАРА
По повод 100-годмшмм- 

пата от рождението на 
забележителния деец 
международното

Изложбата откри пред
седателят на Социалисти- 
ческия съюз на трудещи-

ническо движение /вожд Цанко КЬстот^кой?/^- 
. на българския пролета- тъкна между другото 

риат Георги Димитров, в ликия принос на Георги 
хола на културния дом, Димитров за възтърже- 
Центърът за култура от ствуваде на социалната 
Димитровград организи- правда и развитието на 
ра фото-изложоа за дело- добросъседските отноше

ния с нашата страна. 
И тази изложба цен-

помещения;блиотечните 
както и

на Броят на жителите на вуващи ги 
Димитровград през после Тук се предвижда 
дните няколко години на амбулатория и 
расна пцвече пъти и до стол.

помещения,
още 

млечен
създаването на

помощни
способ-

редица други 
обекти, които ще

Във втория етап ще се ствуват за пт^ноценна из 
стори физкултурна зала ява на средношколците, 
с навес- За нуждите на Следва да се напомни, че 
физическата култура, от- досегашният план в една 
носно развититео на мал от етапите си трябва Да 
ките спортове, залата ще бъде видоизменен, 

станаха тесни има димецзии 16 х 30 м, се даде предимство на 
за двете училища. Нара както й съблекалня и ме насоченото образование, 
сналите потребности- пре- ста за 200 посетители. отнооно създаване на пре 
дизвикаха нужда от пое- Третият етап обхваща дпоставки за провеж- 
трояване на нови учебни построяването <на зала с дането на практическото 

бица, която ще има мно обучение-

ве-
стигиа над седем хиля
ди души. Това предизви
ка и рязко нарастване 
броя на учениците. Дос
корошната гимназия и 
пристройка на основното 
училище

катото и живота на този све
товноизвестен революци
онер. Съорганизатор на 
изложбата е Музеят на

тьрът на 
ганизцра в
ознаменуването на забеле 

в жителни годишнини през 
настоящата година. Граж
даните на Димитровград

културата ор- 
рамките на

революцията на народи
те и народностите 
Югославия от Белград.

На 50 документални 
снимки се проследява ре- досега видяха изложбата 
волюционното дело на 1'е- „Тито в производенията 
орги Димитров, като при на художниците’' и изло- 
това централна част зае- жбата „40 години от въс- 
мат фотографиите, отраз
яващи дейността му от 
революционното 
ние, и особено на след
военните срещи с пар
тийни и държавни ръко
водители на нашата стра 
на в различни места на 
СФР Югославия: Белград 
Загреб, Любляна, Блед.

помещения.
Преди две—три години 

средното училище напра 
ви проект за ново зда
ние. Само поради замраз & 

училищната цяването на 
сграда.

Преди две—три години 1Ш 
средното училище напра 
ви проект за ново здание Щ 
Само поради замразяване ЯК 
на инвестициите в несто- Щ 
папски обекти е отсроче ЦЦ 
но построяването на учи 
лищцата сграда.

таипето на народите и 
народностите в Югосла- 

движе- вия".
Изложбата, както и пре 

дишните две, предизвика 
особен интерес сред гра
жданите от Димитровград 
и околните селища-

I'

гвв|евв вя
тИ *« » п ш 

т шштИ

тСт. Н
Днес .обаче отново е 

раздвижена инициатива 
за построяване на новото 
училище. Благодарение 
на средствата от местно
то самооблагане (20 на 
сто) и други финансови 
източници наскоро тряб 
бва да приключи набира
нето на средствата за по
строяване ца първия 

етап. А според проекта: 
изграждането на този* об 
ект -ще продължи в чети 
ри етапа.

й/ДНЕС В ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ „ГЕОРГИ ДИМИ 
ТРОВ” В БОСИЛЕГРАД (АГ - Образователният център в Димитровград

Тържествено чествуване 

на патронния празник
За отбелязване е, че но 

вото здание 
„Сава-център’ 
строи край Нишава, непо 
средствено до сегашния 
пазар и че с местополо
жението си съчетава при 
съствнето на три зна’^ 
тели и природни елемен
ти: слънце, въздух, вода. 
Протичането на водата 
обезпечава свежест, а с 
уреждане бреговете на

предназначе- 
липсата на

гостраино 
ние. С оглед 
младежки дом, освен

типа наот
за сеще

пелите на средношколс
ката младеж, това поме
щение ще се ползува и 
за развитие на младежка 
та самодейност. В съста
ва му се предвиждат още: 
фотоклуб, кицоклуб II 

В първия етап се пред клуб на радиоматьорите. 
вижда строителството па В четвъртия етап се 
учебната и управлецчес- предвижда уреждането

ка част с помещения за на амфитеатър, училищ-
техиическо образование.
С други думи, 
по е построяването 
10 учени стаи и 6 кабине 
ти и останалите съПътст-

хорови, солови и фолкло 
рни изпълнения.; 
ба на ученически трудо 
ве по изобразително 
куство, на техниката 
домакинство.; провъ.зллас 
яване на най-добрите сво 
бодни съчинения, написа 
ни по повод празника на 

турнир

18 ЮНИ — Денят на 
в Бо- изложосновното училище

ознаменува 
на 90-годишни

силеград се 
под знака 
ната от рождението на 
Йосип Броз Тито и 100-го 
дишцината от рождението 
на Георги Димитров 
В ОСНОВНОТО 

„Георги Димитров
днес владее из- 

тържествена

из-
н

реката ще се създаде при 
ятно място 
Воденичната вада пък ще 
бъде естествена граница в 
биологическата

пия двор и останалите 
запланува спортни площадки под

на открито небе.
Общо, предвижда се

още увеличението ма бц-

за разходка.училище
в Бо поучилището; 

футбрл на малки врата 
и др.

силеград 
ключително 
атмосфера^ учениците, 

родителите им и трудови 
ят колектив чествуват Де 
ня на училището, което 

18 години достойно 
на най-вели- 
българския
деец на ме 

работниче

градина.
К. Г.

Целият учебен център 
на образователно-възпи
тателната оргадизацня 
„й. Б. Тито”, освен че ще 
допринесе за създаване 
на съ.ответни условия за 
нормално протичаме на 
учебния процес, на мла
дите средношколци и изо 
бщо на младежта в гра: 
Да ще създаде предпо
ставки за цялостно раз
гръщане на творческите 
ИМ способности И СИЛИ.

БОСИЛЕГРАД

вече 
носи името 
кия син па

Ученически екскурзии
Така например, ма .11 и 

12 юми па екскурзия бя
п Ниш 
Белград

готб, ге посетиха 
„Челе—Кула”, в 
Мемориалния комплекс 
„Йосип Броз Тито”, къде

народ, виден 
ждународното 
ско движение и скъ,п при

Нова Югославия.

И тази година, както и 
досега, последната седми- 

година, 
кла

ха учениците от трети, че 
твърти, пети, шести и се 

клас, на ооновно 
„Васил Левски”

ца рт учебната 
ученйците от седмите

основните учили 
в Босилеградска

ятрл на
Денят па училището се 

мани-
то почетоха паметта на 
другаря Тито. След то-ва 
посетиха музея „25 май”, 
Калемегдаи, Авала и дру 
ги места, а в Крагуевац, 
града
ха Паметник — 
„Шумарице”.

Средства за посочените 
екскурзии и другите раз 
носки във вр-ьдка с нея

дми
училище . 
от Горна Лисича, на 13 
и 14 па двудневна екскур 
зия бяха учениците от| се 
дми клас' ' на основно 

Георги Димят- 
силеград, а па

сове, вчествува с редица 
фестации:
събрание с доклад 
зцеция пъти революЦиои- 

Йосип Ьроз

училища
община използуваха за 
ученически

Всъщчост тона са
зовател]щ-възпитател,Iи и
научно-туристически екс
курзии, в рамките «а ко 
ито учениците, след де- 

обученис, по 
стопан 

обекти, тури

тържествено 
за жи екскурзии. 

0бра- Накра* да напомним, 
че за строителството на 
първия етап вече са осц- 
турени към 23 милиона 
динара и. се очаква наско 
ро да бъдат сключени 
съответните договори

герой, разгледаното дело на 
Тито, за живота и револ 
юнионната дейност на *е 

за тех-

паркаучилище „г 
ров" от Бо 
16 и 17 и учениците от 
седми клас на основно 
училище „Велко Влахо- 
внч” от Бистър.

Екскурзиите, с малки 
имаха едиак- 

Между дру

орги Димитров и 
ните срещи 
борба за добрл/ването па 
международния пролета
рият, както и за постиже 
нията и задачите на учи-

културпо-забав-
рецитали.

и съвместна петмесечно
сещават различни 
ски И ДРУ™ 
СТИЧССК11 
места в републиката-

са отпуснати от училцщ 
пия фонд, предназначен 
за тази цел.

/ СТРАНИЦА 9

изменения 
па маршута.

и исторически М. я. Сг. Н.лището 
на програма с 821
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17 СЪЮЗНИ ТРУДОВИ АКЦИИ 8 СР СЪРШСЪРЕВНОВАНИЕ НА ЕДИНИЦИСУРДУЛИЦА:
ТЕ НА ГРАЖДАНСКАТА ЗАЩИТА

ПОДГОТВЕНОСТ НА 

ВИСОКО РАВНИЩЕ
Тази година п СР С'ьР валн* МиТРО- стан „Пая Марганович”.

бия бригадирите работя пл'" (младежки стаи Делиблато), акцията „ПА17 съюзни трудови ак ““ЦА (младежки с и п и:ш(СКИ ПЪТ" (мла.
На 13 юни за повече [азиводаХ акЦИ ™ , „Фрушкогор-

официално бя- ЛИЧ (^а"ия ^ ^ отряд„ Летенка
пич) акцията „ДЕЛИБЛА- Фрушка гора).

ма
ЦИЦ.
то от тях 
ха откритл бригадирски 
лагери. Това са трудовите 
акции „АВТОМОБИЛЕН 
ПъТ БРАТСТВО И ЕДИН 
СТВО” (бригадирски 
гер в спортния 
близо до ПарачииЛррТРУ-

Пио-

ЗАПОЧНА МЛАДЕЖКАТА ТРУДОВА АКЦИЯ
„ПИРОТ' 82”

Началникът на Щаба 
6 гражданска защита в СуР 

БРАНКО НИКО-

поПо повод Деня на граж 
дамската защита па 
юни в Сурдулнца се иро 
веде общинско съревно
вание па

гражданската

ладул.пца 
ЛИЧ, заяви, че общинско 
то съревнование се про- 

мцогобронии

центъ.Р Труд за природата 
и енергийната базаединиците па довата акция 

(бригадирски етан в
в Звездната 

акция

веде следзащита.
нерски град 
градина), трудовата 

ВЛАСИНА” (младежки 
Велко-

От началото на седмицата Пирот се съ 
бужда с веселите бригадирски песни. Всяка 
сутрин шест бригади с 300 бригадири и бри- 
гадирки от Земун, Белград (община Савски 
венац) Темериц, Търново, Любовна и Шаоац 
тръгват към строителната плошадка на оъде- 

водоцентрала „Завой” и към околните 
голини, за да дадат собствен принос за ико«о 
мическия подем иа този край.

В трите смени на СМТА „Пирот ще ра
ботят към 900 бригадири от много краища на 
страната. Те имат за задача да завършат под
готвителни и други работи в рамките на стро 
ителиия обект „Завой” и залесяване на голини 
__ всичко на стойност 13,5 милиона динара.

По време на акцията младите ще имат 
възможност да се запознаят е богатото исто- 

хубавото настояще на Пи-

л-т- —*

етап „Станимир
— Зеле" ма брега на 

ТРУ
пич
ВласиIтското е3еР^рдняакциядовата
(бригадите са настанени 
в Дома иа ученика п са 

град Враня) 
акция

щата

;,ГЕРДАП”КМ I и
пата
(бригадирите живеят в 
туристическото селище 
в Караташ, недалеч от во 
доцецтралата),
„ИБЪР” (бригадирите 
настанени

акцията
са

в основното 
„Милуп Ивано- 

акцията 
(млздеж-

училище 
вич” в Ушче), 
„КАДИНЯЧА” 
кмя стаи „Миодраг уроше 

акциятаком-

Успешна проверка рическо минало и 
рот и околността му, както и със самоупра- 
вителното развитие на пиротските трудови ко

3. Милева
Около 140 членове на 24 
отбори се изявиха с отли 
чии знания и висока под 
готвеност за изпълняване 
на най-сложни задачи по 
време на природни бед
ствия и евентуална

учения, в 
па коцго бяха си

подготвителни 
рамките 
стематично

виш Артем"), 
.МЕТАЛУРГИЧЕН 
БИНАТ -СМЕДЕРЕВО" 

(младежкия стаи „7-те сс' 
кретари на СКОК)" ^ и ЕО 
лонията „Трудбец-ик"), ак 
цията „НИШ" (младеж-

лективи.овладявани 
и на*конкретни' методи 

чини на де”ствуване сре 
щу различни природни^ 
бедствия и вражески чден 
ствия на евентуалния аг 

Затова и съревно-

ВЛАСИНА '82

Залесителни акциивой
на.

В съревнованието на 
единиците за общи дей
ствия първото място спе 
чели единицата на фаб
риката за химически из 
делия „Галеника”. Всред 
единиците за оказване на 
първа- .медицинска по
мощ най-добра беше еди 
ницата на местна общ
ност- Мачкатица. Общинс 
ките единици за РХБ и 
противопожарна защита 
бяха най-добри в своите 
групи.

„Иво Лола Ри-ресор-
ванието премина при от- 

резултати на съ.с- 
отборите.

В младежкото бригадирско градче „Ста 
нимир Велъкович —Зеле" край Власинско езеро 
пристигнаха шест младежки трудови бригади 
с около 300 бригадири, които ще работят в пъ
рвата смяна на съюзната .младежка трудова 
акция „Власина 82".

Както е запланувано младежите и девой 
ките от Скопие, Жабал, Раб, Житораджа, Но
ви Белград, както и бригадирите от общата 
бригада на фериалния съ^з в нашата -Републи 
ка в продължение—иа-един месец ще залесят 
около 300 хектара голини в Колуница и Лисац 
в Сурцулишка община-

кия стан 
бар"), акцията „ПЕЩЕР"лични (стан изграден в състава 
на основното училище^ и 
Дома на културата в Ста 
вля), акцията „ПИРОТ” 
(стан в кръга на основно 
то училище „8 септемв; 
ри"), акцията „ПОДРИНЕ 
—КОЛУБАРА” (два стана 
— във Валево Тг Лозница), 
акцията
НАЦ" (младежкия 
„Героите на Косово", А*

тезателите и 
Комисията за оценяване

имашерезултатите 
трудна задача да провъз
гласи победителите- ~ 
пак най-важното е, 
задачите в областта 
гражданската 
поемат и изпълняват с ви

на
Все

че
на

защита се

„ИБЪР—ЛЕПЕ-соко съзнание и усърдие-
стаи

С. Микич
ЛЕГЕНДА ИЗ НАШИТЕ КРАИЩА рили на черни бесилки, други били живи 

набивани на кол, трети били сечени 
парчета...СЪОБЩЕНИЕ НА ИЗДАТЕЛСТВО 

„БРАТСТВО“
на

Завърни се в Последна в синджира била девойката 
Райна, която на ръцете сн носела бебе — не 
йния най-малък брат. Когато - окървавени 
те джелати тръгнали към нея, за да вземат 
и последните две жертви, пашата ги спрял. 
Застанал пред момата, дълго я оглеждал, 
а погледът му все повече загубвал от сви- 
репостта. Харесал пашата момичето и го под 
канил да стане кадъна в неговия харем. Пре
мрялото от страх н капнало от страдания 
момиче Дълго мълчало... Най сетне склонило, 
но само при условие да подарят живота на 
малкото й братче. Пашата се съгласил, и бра 
тът и сестрата се намерили в неговия двор.

родния крайПо решение на издателския съвет в Ре
дакцията на списание „Мост" и книгоиздател 
ската дейност при Издателство „Братство ", 
Редакцията за книгоиздателска дейност осве 
домява заинтересованите граждани от бъл
гарската народност в Югославия, които се за
нимават с творческа, научна и публицистич- 
ческа дейност, че РЪКОПИСИТЕ СИ ЗА ПЛА
НА СЛЕДВАЩАТА 1983 Г. ТРЯБВА ДА ДОС
ТАВЯТ НАЙ КЪСНО ДО 30 НОЕМВРИ Т.Г.

Ръкописите трябва да са написани на бъл 
гарски език на пишеща машина раздел трой
ка в три екземпляра.

Могат да се доставят ръкописите из след
ните области:

— стихосбирки и поеми,
— сборници разкази и новели,
— романи и повести,
— драми и есета,
— научни и публицистични производе-

■■■

Преди два века в Любатски район (Бо- 
силеградско) върлувал един турчин, разю
здан зулумджия- Под принудата на оръжие 
и други насилнически действия много же 
ни ставали жертва на разврата му. Най-мно 
го сили закъсали жените от една фамилия 
в Долня Любата, защото насилникът изоб
що не ги оставял на спокойствие. Непоно
симото положение на фамилията дотегна
ло на мъжете и те решили да се разплатят 
с турчина . Една вечер турчинът замрък
нал, но не осъмнал.

Турпите се разсърдили много от смърт 
та па своя сънародник. Кумановският па
ша (тогава този край се намирал под упра
влението на Кумановския пашалък) сформи 
рал преки съд и лично го предвождал в 
реализацията на наказателното действие. А 
решението на съда било кратко, ясно и 
сурово: нито едно живо същество от тази 
фамилия не смее да остане живо. Прекият 
съд пристигнал в селото и наскоро мъже
те, жените, децата, старците и бабите от 
осъдената фамилия се намерили , 
в синджири, на селския мегдан- Джелати- 
те започнали да изпълняват заповедта на 
пашата. Предсмъртни крикове и силен плач 
на жени и деца разтърсили селото. Насе
лението примряло от страх. Кръв и сълзи 

вия и концепции на произведения, а само го- „угасили" прахта на селския мегдан. Пада- 
тови ръкописи. Редакцията за книгоиздателска ли глави, една след друга, и джелатиТе ги 

Дейност при Издателство „Братство" набивали на коли „да служат за поука". 
-------------------------- ------------------- ------------------------- Някои от членовете на фамилията

Малкият Гмитър( така се казвало мом
чето) раснал като най-близък роднина на па
шата. Пораснал строен и силен мъж, но до 
ста пръгав и самоглавен- Често предизвиквал 
побои, така че мнозина турци вече подготвя 
ли планове да го убият. Тогава пашаТа му 
заповядал да избиколи целия пашалък и да 
си избере място, където ще оформи собствен 
дом и семейство. По препоръка на сестра си, 
Гмитър избрал родното си село. На бащино
то си огнище той направил къщи от буков 
листник и наскоро се оженил с момиче от 
село Назърица. Имали три синове — Илия 
Иован и Филип, сетне много внуци и прав- 
нуци... Така се възобновила тази фамшгая, а 
тъй като Гмитър направил къщата си от „бу 
кова шума" жителите нарекли неговата фамн 
лия Шуманова" Днес в Долна Любата живе
ят над двадесет семейства от тази фамилия, а 
днешните деца са единадесетото поколение 
на Гмитър.

ПУ

ния,
— сборници изворни народни умотворе 

ния от нашите краища и
— преводи на посочените жанрове. 
Обръщаме внимание,

особено радушно ще приеме ръкописи на сти
хосбирки, сборници, разкази, повести и рома
ни, предназначени за деца и юноши.

В плана за книгоиздателската дейност, 
за следващата година не ще се приемат загла-

че издателството оковани

Разказал: Илия Милованов 
Записал Кирил Георгиевсе наме*
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в нещастни моменти за читаш животите им... мйтровград за пр в От 
получената кръв са каза- Най-кратко казано: а дава це на т годи.
ли: „Благодаря ти непо- доброволната и хуманна тогава насам всяка год 
знат кръводарител!", акция „е се покаже хума на дава кръв- Спомня сй
Всред тези само на мо- ността значи, че човек е той и за четири

р д е ' са далече от обществените когато в нещастни момей
цели — от хората — ти пряко дава кръвта си 
казва Тодоров. на повредени и болни.

Спомня си за имената им, 
с гордост говори как ги 
е сложила кръвтта • • •

Голям интерес
Световното футболно

първенство „Мундиал" 
Испания, което започна 
на 13 юни т.г. и предиз- 

интерес сред 
на футбола

(домакин на първенство- 
то;. Северна Ирландия, 
и Хондурас. Първият мач 
Югославия игра в Сара
госа срещу отбора на 
Северна Ирландия (до за 
ключването 
резултатът 
тен). На 24 
СКИЯТ

случки
в менти непознати, но твър 

де добр еизвестни в хума 
ината акция по кръвода
ряване е и Петър Б. То
доров, понастоящем ра
ботник в -Самоуправител- 
ната общност на интере
сите по здравна защита 
в Димитровград. Като 28- 
кратен кръводарител е из 
вестен на/ Дървения кръст, 
на Тфзи които вършат 
трансфузията, в община
та ...

— Просто казано стана 
ми навик да давам кръв 

не напрвЯ

вика голям
. любителите 
в цялата страна, 
число и сред население
то в нашите общини. На 
хиляди любители се озо 
ва*а пред малкия екран 
на 13 юни, когато бе от 
крит „Мундиала'1 и кога

в това на вестника 
не бе извес
тни югослав 

национален отбор 
~ срещу отбора 

на Хондурас в Сараго-

Доверието с доверие се 
печели, а всяка акция по 
кръводаряване в Тодо
ров има 
член. Макар че, както са 
мият той подчертава, най 
ценното доверие и най-ху 
бавите признания е 
нанието му, че е помощ з 
па кръвта е можал да по
могне, той е удостоен и 

обществени 
признания. В неговия кръ 
водарителен „албум" 
ят сребърна значка, 

часовник,

ще играе свой сигурен

са-
то се състоя първият мач
Белгия — Аргентина (1:0).

намира с 
петата група, в която се 
състезават още Испания

Тъ,й като ежедневно 
се предават мачове по те
левизията, футболът е 
спорт
гашния момент.

съз-Югославия се
номер едно в се

и ако това 
струва ми се, че ще си 
прцпища непростимо Де
ло. И наистина е непро- 

СъСтОЯ-

с повечето
„А. БАЛКАНСКИ" СЛЕД ТАЗГОДИШНОТО 
ВЕНСТВО

П. ТодоровПЪР сто- 
пен- 

златна
емлема

В. Б.

г стимо ако си в 
ние, а не искаш и по то-. Тази негова хуманна мизи начин да помогнеш на ^ започва ,през 1956 го.
нещастни моменти. дина когато като 17-годи-

Считам, че това е его
изъм, а така да се отна
сящ към хората значи да

Петото място — достойно място капо, 
значка, златна 
грамота.

Димитровградският фу .... 
тболен отбор „Асен Бал
кански" постигна твърде 
добър резултат в Между |1 
регионалната група „Се
вер": зае пето място. Със 
спечелени 29 точки (се
дем точки по-малко от 
първенеца „Яма), 13 побе 
ди, три равни резултати 
и 10 загуби, балансът об 

взето е доста добър 
оба-

РАБОТНИЧЕСКО 1ЛШР1НИ ИГРИ

Състезания по волейбол, шахмат 

и теглено на въже
БАСКЕТБОЛ

„Свобода"-„Студент" 
(Ниш) 92:100 (40:51) В сряда на 9 юни се 

състоя състезание по тег
лене на въже- В тази твър 
де интересна' дисципли
на, известна от давнина, 
изостана необходимия ин 
терес- От десетината зая 
вени отбора на състезател 
ното поле излязоха само 
два, и то отборите на 
„Свобода" и „Тигър". В 
твърде напрегната борба 
победи отборът на 
гър”, с което получи пра 
вото да се състезава на 
зоналното състезание.

Завършиха състезания 
та и по шахмат. От десет 
отбора най-гол ям
пех постигнаха шахматис
тите на основно учи
лище „Моша Пияде”. На 
второ място се класира 

е отбора на „Тигър—Димит- 
ррвград. _____________

В Димитровград продъл 
жават състезанията, в рам 
ките ца работническо-спо 
ртните игри в общината. В 
понеделник и вторник 
(7—8 юни т-Г-) в спортния 
център „Парк" завърши 
ха състезанията по волей
бол. От общо седем отбо 
ра най-успешен бе волей 
болният отбор на Общин
ската скупщина Димит
ровград и мебелната фа
брика „В. И. — Циле". 
Във финалната среща се 
наложи отборът на ОС с 
2:1. Срещата предна в 
спортменска игра- От 
дпугите отбори трябва 
да се посочи отбора на 

„Металац", който про
яви голяма боевост, 

въпреки че „Металац" 
малка организация-

Спортният 
„Парк” в Димитровград. 
Зрители около 200 души. 
Времето приятно за игра. 
Съдии: ' Митйч и Криво- 
капич от Ниш. 
„СВОБОДА": Еленков, За 
харов, Сотиров, Миланов, 
Симов, Филипов, Петро- 
вич и йеленков.

По твърде приятно вре 
център

център

шо
Прави впечатление 
че, че „А. Балкански'’ пре 
даде някои 
де леко на своите проти 
вници и с това намали 
своите изгледи да заеме

мачове твър
%

у? &
” 15ве§§§|

"ф?"г ^ а
първо МЯСТО.

„Ти-
Още лри започване на 

първенството, оглавяващи
те футболния отбор 
вестиха, че ще бъдат до
волни

ме в спортния 
„Парк" любителите на 
баскетбола в Димнтров-опо- каград гледаха твърде 
чествено 
Актьори на играта бяха 

баскетболисти

а'•- представление.„А. Балкански” Да 
заеме едно от средните К. Кръстев — един от 

Какг<> най-добрите футболисти
ус-

младите 
на „Студент” ог Ниш и 
домашните баскетболисти 

„Свобода”. Този мач е 
тъм

места в групата, 
личи, планът е „преизпъ 
лен”, въпреки че наисти
на „А. Балкански” пропу 

възможността да се 
първенец

кла-принос за високото 
сиране на „А. Балканс
ки”. Според нас, колекти 
вността( и съдействието) 
на играчи, ръководство и 
бстанали фактори допри- 

че, че срещу по-добри несе футболът отново да 
те отбори той игра твър стане любим спорт 
де . добре и извоюва побе димитровградчани, за ко- 

г ето свидетелствува и ма-

па
извън конкуренция, 
като „Студент" не е в кои 
куренния. Най-добрите ба 
скетболисти в домашния 
отбор бяха Симов и Фи
липов, докато цялата гос 

прояви

сна
катоналожи 

и да мине във висш ранг 
на състезание- Още пове ПРИКЛЮЧИХА РАБОТНИЧЕСКО-СПОРТНИ 

ТЕ ИГРИ ПО ФУТБОЛ
на тупаща петорка 

отлична игра- 
В предпоследния 

като гостуващ отбор „Сво 
бода” победи баскетболния 
отбор „Пуковач" с ре
зултат 86:79, така че с 6 
победи заема първо мяс
то па табелката.

Шампион е „Тигър I"кръ.г
Тъ,й като тепърва пред совото посещение ма лю 

стои официална оценка бигелите на футбола 
на изминалото 
ство, неудачно е да се 
споменават кои

След месец и половина, приключиха 
борбите по футбол на малки врата за общин
ски първенец в рамките на работническо-спор
тните игри. От общо 18 отбора най-успешни 
бяха работниците—футболисти на „Тигър", от 
поено първия състав на този иай-мцогоброен 
трудов колектив в града-

На финалната среща пред около 500 по
сетители те убедително, с висок резултат от 
8:0, сразиха отбора на строителната трудова 
организация „Градня”, и по този начин кра
сноречиво потвърдиха, че засега са най-доб
рият отбор по футбол иа малки врата в града, 
и общината. В твърде добрия отбор особено 
се изтъкнаха Драган Гюров, капитан на отбо
ра,, ангел Пейчев, адкто и най-добрият стрелец 
на турнира Красимир ГрИгоров, който постиг 
на 28 гола.

първен- средно на мач присъству- 
ваха няколко стотни ду- <Г>

футболи ши. Д. С.Ст. Инай-високсти са дали

ИН МЕМОРИАМ
трагично загубиНа 15 май 1982 година

27 годинаживота си в своята

Санда Тошев
(уу Димитровград 

На 23 юни се навършават
неговата "РеждеевРе^Н"дИмитровградскитс 

Ден ще дадем помен нл д 1 
гробища.

40 тъжни Дии Работническо-спортните игри тази годи
на предизвикаха- наистина небивал интерес 
между работниците иа Димитровград и още 
веднаж потвърдиха, че представляват пай-ма 
совия организиран облик на физическата кул
тура сред трудовите хора.

от

Опечалени
семейства 
Димитрови

Тошеви, Петрови и
С. Д.
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ЛЮБОПИТНО МЪДРИ мисли

Да м влюбиш
настивате,Ако често 

трябва на всяка цена да 
се залюбите. Това иа вре 

единмето с] 1 е изявил
френски лекар.

— Възбуждането, пре- 
любовта

Където глупостта е образец, там разумът е 
безумие- ГЬОТЕ

дизвикано от
прави човек 
срещу инфекции, 
та укрепва цялата нерв
на система. Тя поспешва 
циркулирането «а кръвта, 
а известно е, че слабото 
циркулиране иа кръвта в 
миогото случаи е причи
на за настинка.

— Любовта подържа

по-имунен 
Любов научава хората да бъдатМногознанието не 

умни. ХЕРАКЛИТ

Стой Вене, ие бегай . •-
полезно да се поглежда от 
огледалото. Ако лицето муЗа умния човек е

време на време в _
е некрасиво, нека поне да не го запепва с не 
прилични дела. Ако е красиво-нека не г0 ос- 
квернява с недостойни ""^покрит

''Едно сабайле дойдо я у Босилеград и 
бай-Вепе. Направи си наздравето и чувството 

щастие,
увати посокуту къмто 
семтку он йе у годинийе, та се буди с пет 
ловете. И бил сам прав — накуде андакът 
гледам он трамбуйе оди другуту страну и 
почушкуйе некву количку. Пошъл йе цадесио, 
пай пойде, пай застане та разгледуйе и све 

кино лисица окол кокошар-

казал но-цата-
тъ.ка лекарят.

— Когато човек е посъР 
нал, той много лесно 
же да настине-

А един лондонски 
кар, негов колега, поддър 
жа същото мнение, като 
казва: — Любовта, казва, 
той, възбужда известни 
жлези в организма и чо
век поради това става 
по-жизнен. Когато е влю 
беи той изправя гръбнака 
си и по този начин Цели 
ят организъм по-добре 

-функционира. Работи 
вече, мисли за бъдещето 
си, с повишена воля из 

многостранните

Умният човек се избавя от своите порони, на- 
блюдава&ки чуждите.

МП Iм
ПУБЛИЙ СИРле-некико се слага

Посъкри се да му пазим саирът.
Лека—полъка бай-Вене се укачп ца мос- 

количкуту кико да кара яйца- 
кокошНе има та 

количку? Тая одозго

НПК.

тето и све слага 
Ай да те Вера види, колко ли 
яйцата кара на пазар у
ре су скорашн>а ама у тая на дното вече су 
се извела пнлища. Насред мостето бай—Вене 
застану, поразгледа натам—наовам и надиже 

яйна, какве трице, 
Стой/

Желязото ръждясва, когато не се употребява, 
запада когато не действува.

ЛЕОНАРДО ДА ВИНЧИИ
а човешкият ум

количкутУ- Море киква 
опалната количка пълна със шушляк.. •
— окну я, но не е требало. СтареЧът рипи 
кико да га струя дрмну. Растресоше му се пан- 
талонйе, количката полете У андакът и нади
же олелии), а он капуту под мишЬе.и джитнУ 
кико зайец. Абре не бой се бая Вене, това 
сам я, Манча твоят приятел. Да га не беше 
уватили неколцина из тее куййе до андакът 
тео цел дън да го тражим по борйете на Рам-

Ограцичеиият ум води винаги към нетърпи- 
мост.

по-

X. МАРИОН
пълняла 
си дейности- 

— А когато с влюби мо 
— изглежда хубава, се да пи-

разумно. Да слушаш внимателно, да-отго 
— да преставаш да говориш,

Искаш ли да бъдеш умен, научи 
таш
варяш спокойно и 
когато няма какво да кажеш.

миче
движи се с по-голяма ми 
ловидност и, разбира се, 
физическата сида и здра 
вето й укрепват-

ни дел.
На смешЪе направи голему бел»у. 

малко босилеграджаше да ме испрате у Ьипсу. 
Кита видо приятелят се тресе кико прут поче 
га слободим: не бой се, нели не беше испек 
турат да ти оцепи кватанцию да одвугнеш с 
неколко црвене. И пай сгреши. Едън комшия 

якуту и каже: нека очепи кви-

АЗа

Й. ЛАВАТЕР
'М Ш№

Разговарят две съседки: — Лазаре, какво купи
— Как е дъщеря Ви? на приятелката си за ро-
— Много добре. Има ждения й Ден?

тото половината мога да 
взема.

Ху/Цфрме вати за
танция на „Услуга", опщината им лани купи 
трактор да искаруят шушляко, а они го стро* 
шия. Тети га друг: едни имат големи плати 
и пак си ги покачуят, „креативците" узимат по

тия
драсна
„мерцедес" и 
модерно.

— Нейният мъж?

Пера седи в дневната 
стая, чете вестници и пу
ши.

се обличае?седамс-готин илядарЬи а нищо не пипат, 
по струята са за сто квитанции, за матурско 
то има струя а мене едва един път ме езика -’ 
за телевизията па немого да се видим, на не- 
койи се измолуят радни места, кам за тия 
квитанции?

*—- Защо не отиваш на 
работа? — пита го жена

— Докторе, много 
кахъря, понеже 
спя приказвам.

— Това навярно пречи 
на жена ви.

— Не, но на другарите 
ми в канцеларията.

се
когато— Това й е единствен- 

ното черно петно в живо 
Аз бих толкова много убе та. Никак да се омъжи, 
ден, че се намирам на 
работното си място.

му.
—• Не съм ли отишел?

КвитанЦийе има, но плавезът се утупил.

Младеж казва на годе
ницата си:

—• Когато се годим на
шият начин на живот ще 
се промени.

— Как така мислиш?
— Ти ще продължиш 

да работиш, а аз да тър
ся работа.

— За колко може да се 
вземе , стая във вашия 
хотел ?

--За 700 и 800 динара.
— Каква е разликата?
— В стаите за 800 дина 

ра е сложен капан- за 
мишки.

Човек се запътва към 
кафенето, правейки „осми 
ци”.

3=3

— Иванчо, сега сме на— Какво правиш това? 
В кафене ли отиваш пи
ян?

— Не, само се упражня 
вам за връщане.

гости и учи от възрастни 
те как трябва да се дър
жиш.

— Значи, най-сетне 
смея да пуша.Ч»
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