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ОТ 27 ДО 30 МАЙ В БЕЛГРАД СЕ СЪСТОЯ X КОНГРЕС НА СЮК

ВЛИЗАМЕ В НОВ ЕТАП НА НАШАТА 

БОРБА ЗА СОЦИАЛИЗЪМ
0 Единодействието на СЮК — 

основа на социализма 
| Другарят Тито избран за

председател на СЮК с безсрочен мандат

*
%Фас ,

0. 88

На 27 май т.г. в импозантната 
спортна зала „Пионир“ в Белград 
председателят на Съюза на. югосла 
вените комунисти Йосип Броз Ти
то откри юбилейния Десети кон
грес на СЮК.

—т Този конгрес има огромно зна 
чение. Той се провежда по време, 
когато с новата Конституция на
шата работническа класа зае в на
шето общество онова място, което

й се пада в развитието на социали
зма. Съюзът на комунистите още 
веднаж показа своята сила с това, 
че в борбата за единство, монолит- 

чистота на партията победи

шг#т ш
цност и

от-всички онези елементи, които
на Съюза наричаха водещата роля 

югославските комунисти 
другарят Тито при откриването на 
Конгреса, бурно поздравен 
ки делегати и гости.
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каза 2
угот всич
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На 28 и 29 май Конгресът 

работи в следните пет коми 
сии:

— Комисия за развитие на
социалистическите самоуп-
равителни обществено - 
номически отношения и про 
блемите на стопанското и об 
ществено развитие (с уводно 
изложение на Киро Глиго- 
ров).

— Комисия за развитие на 
политическата система и ме 
ждурепубликанеКите и меж- 
дунационални отношения (с 
уводно изложеие на Юре 
Билич).

— Комисия за развитие на 
Съюза на комунистите и не-

сти: Борба за по-нататъшно 
развитие на социалистичес
кото самоуправление в на
шата страна и ролята на 
Съюза на югославските ко
мунисти.

5. Разисквания по доклада 
на председателя на СЮК и 
върху отчетите на органите 
на СюК.

6. Разисквания в комисии 
те за предстоящите задачи 
на СЮК.

В работата на Десетия ко 
нгрес взеха участие 1666 де
легати, 350 гости от страна
та; и 90 делегации на кому
нистическите, социалистиче 
ските и другите работничес
ки и напредничави партии 
и народоосвободителни дви
жения.

ико

Кошрес работи по 
ния дневен ред:

1. Избор на делови 
на Конгреса.

2. Верификация на пълно
мощията на делегатите.

3. Отчет за работата на ор 
СЮК от Деветия

след-

тела
7. Приемане на резолюци

ите на Десетия конгрес на 
Съюза на югославските 
му кисти и' допълненията и 
измененията в Статута на 
СЮК.8. Избори и верификация 

избора на органите на

ко- *>
И Б. ТИТО — ПРЕДСЕДАТЕЛ НА СЮК БЕЗ ОГРАНИ

ЧЕНИЕ НА МАНДАТАганите на 
до Десетия конгрес.

4. Доклад на йосип Броз 
Съю-

ронски п Груйо Новакович).
— Комисия за въпроси 

по образованието, възпита-
говото идейно - политичес
ко. организационно, кадрово 
и акциоагао подготвяне и 
статутарни въпроси (с увод
ни изложения на Степан До

на 
СЮК.Тито, председателя

югославските комуни
на

за на
(НА 3 СТР.)

с ;

В нашите общини

Голям интерес за работата 

на X конгрес на СЮК
на Конгреса фабричните си
рени в Бабушница 
започването на това велико 
историческо събитие. Търже 
ства и митинги бяха 
ни в Димитровград 
дулица.

Откриването и работата 
на юбилейния Десети* кон
грес на Съюза на югослав
ските комунисти предизви
ка особен интерес и в общи 
агите, в които живее българ
ката народност.

означиха

устрое- 
и Сур-

Многобройни трудови ко- 
училища, общество' 

организа-; 
ивет 
есе-

В Босилеград на 27 май в 
10 часа, когато другарят Ти
то откри Конгреса в учили
щата и трудовите организа
ции бе прекъсната работата. 
Младежите, работинцнте и 
гражданите чрез радиото и 
телевизията слсдеха работа- 

особетго

лективи,
1 ю-политическн 
цнн и пр. изпратиха 
ствени телеграми до 
тия конгрес, в които му по-, 
желаха успешна работа и 
другарят Тито да остане на-; 
чело на СЮК без ограннче-*

пш
А

та «а X конгрес, а 
доклала па председателя ми 
СЮК Йосип Броз Тито.

В момента на откриването

ние на мандата.
Ог.

ДРУГАРЯТ



НЛ_МЛАДОСТТА

Рождендвнско поръчениепо СЛУЧАЙ ДЕНЯОТ ЦЕНТРАЛНОТО ТЪРЖЕСТВО

МЛАДИТЕ ВТЪКНАХА НОВИ НИШКИ на мпадежта и народа на 

НА БРАТСТВОТО И ПРИЯТЕЛСТВОТО Югославия до другаря Тито
МЕЖДУ НАШИТЕ НАРОДИ на младостта на С Д пвадесет и шестго- 

пародна армия в Келгр Д, Д л& Войко Ма- 
дишният металора от Щафетата
на*младосттаИЩа^етн^гаТпалка с рожденден- 
иа млад°®”„ „т ппезидента Тито тази годи
наче* предава по тридесети път. Изписано на 
пергамент, рождеиденското поръчение на мла 
дежта и народите на Югославия до другаря 
Тито гласи така: *

на
ха Днешната "ГТмлаГежи 

пожелавам щастли-
ппшнтс пионерина стадиона паС централното тържество 

ЮНЛ а Белград на 25 май вечерта приключи
ха тазгодишните тържества по случай Деня 
на младостта и рождения ден на президента 
Т) 1ТО.

— II НМ 
по бъдеще.

Мис сме в юбилейна годи 
на, в която се правят много 
положителни неща в изгра
ждането на нашата страна, 
и укрепването па нашето 
единство

Младежът работник от ,,Металотехна в 
Изола Войко Махнич връчи на другаря Тито 
Щафетата на младостта с милионните поздра 

младежта и народите и на
родностите на Югославия. Този тържествен 
момент се състоя пред над 50 хиляди зрители и 
7.500 участници в прегледа на младостта, ко- 

представпха с внушителна програма, 
изпълнена с точки, символизиращи братство
то и единството, младостта, творчеството, са- 

Тази вечер на стадио- 
лозунгиге „Тито —

В навечерието на Десетия 
конгрес на Съюза на 
вскитс комунисти с рожден- 
деиските честитки Ти носим и 
поръчението: младото поко
ление е като един и реши
телно с идеите, целите и бор 
бата на Съюза на комунис- 

Сплотено е заедно с ра

Тито,Драги наш, друже,
В този символ на пролетта 

тази щафет- 
палка се елиха всички 
любови и радости, вси 

наши желания и иска- 
всички иащи изминати 

които Ти начерта. 
И всички пътища по кои 

то заедно с Теб ще вървим.

ви и честитки от Вие младите които вся- 
носихтс Щафе- 

този 
попи нишки

югосла
ка година
тата но Югославия и 
итт втъкнахте 
на братството и приятслст- 

между нашите народи. 
Топа е н пашата длъжност, 
пашата роля, покрай задъл- 

които стоят пред

и младостта, в 
пана 
наши

ито се чки11 ОТО
ПИЯ,
пътища, тите.

ботническата класа и всич- 
начело със

моуправлението и пр. 
на на ЮНА отекваха 
Партия

же1шята. 
вас, т.с. да учите и като до
стойни граждани на нашата 
социалистическа страна днес

ки трудещи се 
Съюза на комунистите и в 
него, да устои на всички вън 
шии врагове 
следейки курса на Съюза на 
комунистите и учейки се от 
Твоята реч и дело не допус 
не на никого да забавя и спи 
ра социалистическото само- 
управително развитие на на 
шето общество.

Решено да осществи своя 
живот в самоуправлението, 
което освобождава и обла
городява труда и човека и 
така най - пълно осъществя 
ва историческата роля на ра 
ботническата класа и претво 
рява в живота идеите на 
Маркс, Енгелс и Ленин, лгла 
лото поколение в приемстве- 
ното претворяване в живо
та на новата Конституция 
вижда своето велико право 
и дълг.

Честитейки Ти рождения 
ден и осъществяването на 
исканията на всички труде
щи се в нашата страна — по 
вторното избиране на Прези 
дент на Социалистическа фе 
деративна република Югос
лавия без ограничение на 
мандата. Ти носим сърдечни 
и нскрени пожелания, както 
и досега, още дълго да се сре 
шаме навсякъде, където се 
живее, труди и твори, и в 
живота и в труда потвърж
дава и задълбочава нашето 
братство и единство, къде- 
то се осъществяват Твоите 
идеи социалистическото об-

всеки 
нива и от

От всяко село, от 
град, от всяка 
всяка фабрика, от учеиичес 
китс скамейки и факултети 
тс, от казармите и отбрана
та на пашата независимост, 
пристигаме с поздрави и 
поръчения за прославата на 
Твоя рожден ден и Деня на 
младостта. В ученето, в тру 
да, във всекидневния живот, 
младежта и трудещите се на 
сбратимените народи и на
родности на Социалистичес
ка федеративна република 
Югославия, с Теб са готови 
непоколебимо и да строят 
пай - светлите завоевания 
на нашата социалистическа 
революция — братството и 
единството, социалистичес- 

“ ко самоуправително, общес- 
Металоработникът В. Махнич предава Щафетата на др. тво, независимостта и инте- 

ТИТО 1 гритета на нашата единна
Изказвам благодарност на -утре да бъдете продължите родина. И тези завоевания
нашите народи, които чре: ли на революционното дело ’ да защищават като най-гол
тази Щафета ми изпратиха на патето социалистическо ма ценност на своята дейст
своите поздрави и честитки. строителство.
Благодаря и на всички, кои- Още един път благодаря 
то ни подготвиха и изпълпи- на всички ви“.

и натисци, и
Цялата младеж в Югосла

вия е горда, че си избран за 
президент на републиката 
без ограничение на мандата, 
и че се намираш начело на 
свободна, социалистическа, 
самоуправителна необвърза 
на Югославия, общност на 
равноправни народи и наро 
дности.

Гордеем се. че сме актив
ни борци за изграждането 
на самоуправителни социа
листически отношения, кои
то утвърди новата Конститу 
ция. Обещаваме, че ще се 
включим активно в осъще
ствяването на всички зада
чи, които пред нашето обще 
ство ще постави X конгрес 
на СЮК.

Другарю Тито, ще бъдем 
изтрайнн и последователни 
борци в изграждането на 
по-хубаво бъдеще на нашето 
общество и смело ще продъл 
жим по пътя на Твоето рево 
люционно дело.

Щастливо, и дълго да ни 
живееш, драги наш другарю 
Тито!

Приемайки Щафетата на 
младостта, президентът Ти
то благодари със следните 
думи:

— Другарки и другари.
Позволете ми, преди всич 

ко. да благодаря на всички, 
които носиха тази Щафета 
навред из нашата страна.

ш

вителност и съдържание 
своя живот, като твърд за- 

' лог на нашето бъдеще.
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СРЕБЪРНИЯТ ЮБИЛЕЙ НА „БРАТСТВО“

ЗНАЧИТЕЛЕН ПРИНОС КЪМ 

БРАТСТВОТО И ЕДИНСТВОТО
По случай на 25-годиижий 

ната на печата и издател
ска дейност на българската 
народност в СФРЮ и 15-го 
дишнината от излизането 
на в „Братство“ трудовият 
колектив на Издателство 
,.Братство“ в Ниш на 23 
май устрои тържество в но
вите помещения на издател
ството. Беше устроено тър
жествено заседание на тру
дещите се в „Братство“, на 
което присъствуваха Драш- 
ко Ни кич, председател на 
Републиканската културна 
общност. Хусеин Ходжич, 
зам. — секретар на Републи 
канската културна общност, 
Саво Саватич, член на ЦК 
на СКС и секретар на ОК 
на СКС в Ниш, Любиша 
Игич, член на ЦК на СКС 
и секретар на МОК на СКС 
в Ниш, Влада Неоричич. 
председател на комисията 
за средствата на информа- 
мация при РК на ССРНС, се 
кретарите на общинските ко 
митети на СКС, председате- 
те на ОК на ССРН, предсе
дателите на общинските ску 
пщини и на изпълнителните 
свети от Димитровград, Бо

силеград, Сурдулица и Бабу 
шница и други гости 

След отчета за 25-годиш
ния път на вестникарската 
и издателска дейност на бъл 
гарската народност, който

получиха първият редактор 
на „Глас на българите в 
Югославия“ Драган Дойчи
нов. първият редактор на 
„Братство“ Тодор Славин- 

... ски, Стоян Евтимов Ажура
изнесе Тодор Велчев, дирек Златкович, Мнки Нейков 
юр на Издателство „Брат- (посмъртно), Столе Георгиев
ство , председателят на съб- ски, Марин Младенов Асен
ранието на трудещите се Лазаров, Цветан Еленков и
Миле Николов запозна при- 
съствуващите с решението 
на събранието на трудещите Представителите на общин 
се за постигнатите резулта- ските скушцини честитиха
ти в развитието на печата юбилея на „Братство“ и пре-
и издателската дейност да дадоха подаръци. След това
се възнаградят с ръчни ча- свои стихотворения и разка
совници другарите: Методи зи прочетоха Милка Христо
Петров, Тодор Велчев и ва, Стойне Янков, Стангисла-
Миле Николов. Съветът съ- вка Тодорова и Александър
що така е предложил Тодор А*ьнков.
Велчев да се отличи с орден, Гп * 
като признание за дългоди- остите 
ши а обществено - 
ска дейност в провеждане
то на политиката на СЮК 
и специално

щество, основано върху вла 
стта на работническата кла 
са и социалистическото са
моуправление, в което днес 
се ражда още по-светло и 
по-човешко туре.ВЕСТНИК НА БЪЛГАР 

СКАТА НАРОДНОСТ В 
СФР ЮГОСЛАВИЯ 

Излиза всеки петък 
V ре жда реда кционна 

колегия
Директор, главен и 
отговорен редактор 

ТОДОР ВЕЛЧЕВ 
Технически редактор 

БОГДАН НИКОЛОВ 
Издава „Братство“ — 

Ниш, Кей 29 декември 8 
Телефони: директор — 
46-454, Редакция - 46-343 
Годишен абонамент 40, 

а полугодишен 20 
динара

Текуща сметка 
62500-603-9529 
СДК — Нищ 

Печатница „Вук Кара- 
джич“, Ст Пауиович 

N9 72 — Н н ш

Щастлив Ти рожден ден и 
скъпи

лр.
още дълго ни живей 
наш друже Тито!

МЛАДЕЖТА И НАРОДА 
НА ЮГОСЛАВИЯ

с голямо внимание 
разгледаха изложбата на 
многобройните издания на 
Издателство „Братство“, 
то и художествената 
ба на Методи Петров.

политиче

как 
изложза успешната 

му раоота в „Братство“.
За принос към развитието 

на печата и издателската де 
йност на българската

След закуската в помеще
нията на Културния клуб на 
ромите в Ниш за гостите бе 
предадена интересна култуп 
но-заоавната програма

М. Б.

народ
ност в Югославия Съветът 
на трудовата общност даде 
45 грамоти. Това признание
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ВЛИЗАМЕ В НОВ ЕТАП НА НАШАТА
БОРБА ЗА СОЦИАЛИЗЪМ(От 1 стр.) рудничеството с Италия вър 

ху онези принципи, на които 
и досега твърде успешно се 
развиваха. Но на всички тр 
ябва да бъде ясно, че наши 
те граници, свободата и не 
зависимостта на Югославия, 
сплотено ще бранят всички 
наши народи и народности.

Югославия винаги прида
ваше голямо значение на 
приятелското сътрудничество 

. с всички съседни страни вър 
ху принципите на равнопра 
вие, суверенитет, териториа 
лна цялост и 
във вътрешните работи. Та 
кова сътрудничество беше 
двустранно полезно. Увере
ни сме, че всички страни и 
народи в този район, имат 
общ интерес ръководейки се 
от споменатите принципи, 
постоянно да допринасят за 
такова развитие.

В това отношение твърде 
важпа роля имат и национа 
лните малцинства. Разбира 
се, при условие да се зачи
тат техните права, да тачат 
и развиват своята национал 
на самобитност, език, култу 

и обичаи. Това, че те в 
хода на историческото раз
витие са се озовали отделни 
от своята цялост никак не 
смее да води към отричане 
на тяхната национална и ет 
пическка принадлежност 
ия език и култура, а особе
но не към тяхното асимилира 
не от страна на нациите към 
чиято държавна цялост се
га принадлежат.

Ние винаги изхождахме 
от становището, че национа 
лните малцинства са мосто
ве. които трябва да сближа 
ват народите, да допринасят 
за приятелство и сътрудничес 
тво между страните на тях
ната национална принадлеж 
ност и тези, които сега са 
тяхпа родина. Винаги изхож 
дахме от признаване на пра 
вото на всеки народ на него 
вата национална самобитност 
и афпрмация на битието му. 
Осигурявайки пълно равно
правие и свободно всестран 
но развитие на всеки 
народ и народност и взаим 
но обогатяване на национал 
ните култури, ние укрепвах 
ме единството на нашите на 
роди, а с това и допринасях 
ме за нашето сътрудничест 
во със съседните страни. За 
това не можем а да не се ин 
тереуваме за живота и поло 
жението и на частите от юго 
елавските народи, които ка
то национални малцинства 
живеят в съседните страни и 
да не се стараем и те да се 
радват на всички права, при 
иАдлежащн им въз основата 

па Обединените 
нации и международите до
говори.

и специ- ЖИЗНЕНОТО РАВНИЩЕ 
ЗАВИСИ ОТ ТРУДА

Една от основните задачи в 
предстоящия период е по-ус 
корено увеличение на произ 
водството и производително 
стта па труда, още повече, 
че през последните години 
имахме малко по-ускорен 
ръст в стопанството. Поне
же, само по-голямо произво 
дство н производителност на 
труда обезпечават нараства
не на жизненото равнище, 
по-голямо настаняване на 
работа, по-ускорено разви
тие на стопаснки недостатъч 
но развитите краища, 
роко и по-успешно включва 
не на нашето стопанство в 
международното разделение 
на труда и т.и. А това ще 
ни донесе и новп успехи в 
борбата за стабилизация на 
стопанските процеси и по-на 
татъшно развитие на социа
листическите продукциопюш 
отношения върху основите на 
самоуправлението.

нието, науката и културата 
(с уводно изложение на Бу- 
дислав Шошкич).

— Комисия 21-то заседание на Председа 
телството на СК>К и Писмо 
то до членовете на СЮК.

ито се борят за своята сво
бода, независимост и право 
на самостоятелно вътрешно 
развитие. В условията на 
продълбочаване на яза меж 
ду икономически по-разви- 
тите и развиващите се стра 
ни, ние енергично се застъп 
ваме за коренно изменение на4 
сегашните 
международни икономически 
отношения.

Съзнавайки сегашната ме 
ждународна обстановка и 
величината на задачите в 
нашата борба за социали
зъм. за историческите шгге- 
реси на работническата кла

за междунаро 
дни отношения и външна по 
лигика на Югославия) с уво 
ден доклад на Добривойе ОБЩНОСТ НА СВОБОДНИ

„ ПРОИЗВОДИТЕЛИНа четвъртия ден Конгре- 
сът има пленарно заседание.
На края па този най-висш 
договор на югославските ко 
муннсти бе потвърден избо
ра на следните органи на 
СЮК: Централен комитет на 
Съюза на комунистите, ко
мисия за статутарни въпро
си и Контролна комисия. Ко 
нгресът прие и резолюции 
за предстоящите задачи на 
Съюза на югославските ко-

развитието, и преразпределе 
ние на световния доход, за 
по-ускорено икономическо 
развитие, за национална и 
обществена еманципация.

Социалистическите страни 
не могат да укрепват своите 
позиции в света, да укреп
ват мира и социализма, ако 
техните взаимни отношения 
не са поставени върху прин 
ципите на равноправие, не
зависимост, взаимно зачита
не и ненамесване във вътре 
шиите работи.

Социалистическите стра
ни, ръководещи се от Марк 
совата наука — според ко-

С приемането «а новата 
Конституция, в която основ 
ният смисъл е и обезпечава
нето на решаващата роля 
на работническата класа и

неравноправни
ненамесванесдружения труд във всички 

обществени работи ние нав
лизаме в нов етап на наша
та борба за социализъм. Съ 
щността и основната цел на 
тази борба е властта в име
то на работническата класа

му писти.
Конгресът избра другаря 

Тито за председател на Съю 
за па югославските комуни
сти. Осъществи се желание
то и искането на всички ор 
ганизации и членове на 
СЮК, както и предложение
то на неотдавна проведени
те републикански конгреси, 
областни конференции и Ко 
нференцията на СЮК 
ЮНА рругарят йосип Броз 
Тито да бъде избран за пре 
дседател на Съюза на югос
лавските комунисти без ог
раничение на мандата- 

С това завърши четири
дневната плодовита работа 
на Десетия конгрес на Съю
за на югославските комуни
сти.

ра

в

тех

— Ние идваме на Десетия 
конгрес с огромни резулта
ти. Съюзът на югославските 
комунисти е значително ук
репнал, идейно и политичес 
ки единен и мобилен с всич 
ки качества на партия на ре 
волюционната акция 
е все повече способна свои
те становища и политика е- 
фикасно да претворява в де 
ла. Десетият конгрес на 
СЮК провеждаме след репу 
бликанските конгреси и об
ластните конференции на 
Съюза на комунистите, на 
които силно е подкрепено 

и политическото

която

От една среща на др. Тито с работници?'; — мипьори

са ние трябва да направим 
вмчко, за да осигурим все
странно и успешно развитие 
па нашата страна. Анализи
райки критически 
тия път и досегашните опи
ти на
ясно да утвърдим насоките 
п перспективите на целокуп 

материално и общество 
но развитие на пашата соди 
алистическа общност. За та 
кива крупни задачи, пред ко 
ито шспоредствоио се нами
раме, необходимо ни 
нататъшно укрепване на еди 
иството и дееспособността иа 
Съюза на югославските кому 

които могат да обезпс 
чат успешно развитие 
циалистическитс обществени 
отношения в нашата страна.
ДЛ СЕ ЗАЧИТАТ СПЕЦИ- 
ФИЧНОСТИТЕ И РАЗЛИКИ

ято онези същи закони, кои 
то трябва да владеят между 
хората, трябва да владеят и 
в отношенията между поот- 
делните страни и народи — 
трябва да се борят максима 
лига

претвори във власт на сама 
та класа и всички трудещи 
се, работниците в сдруже
ния труд пряко да решават 
за средствата, условията и 
плодовете на своя труд и за 
обществения живот изобщо.

Социалистическото самоу
правление — което първите 
си практически крачки на
прави още преди сто години 
в първата пролетарска рево 
люция Парижката комуна и 

своята теоретическа

наш

идейното 
единство по всички основни 
въпроси на общественото ра 
звитие. Констатирано е, че 
Съюзът на комунистите се 
ползва с голямо доверие на 
трудовите хора и подкрепа 
от целия народ.

В периода между Деветия 
и Десетия конгрес Съюзът 
на комунистите продължи 
борбата за по-нататъшно ма 
териално, обществено и кул 
турио преобразование, за ук 
репване на социалистическо 
то самоуправление, за разви 

и укрепване па равноп
равието. братството и един
ството на нашите народи и 
народности, за премахване 
на социалните разлики, кои 

последица на наруша- 
принцилите на разпре

деление според труда, а про 
тив всички неприемственос- 
ти, уклони и колебания п 
пътя на нашата революция, 
развила се и развиваща 
върху теоретичните постав
ки на марксизма и ланиниз 

приложени върху наши 
специфични условия.

Работническата класа и 
всички прогресивни сили на 
нашето общество със Съюза 
иа комунистите начело успе 
шно са се противопоставили 

иа су

измина

ла се премахват 
спорове,този Конгрес трябва

международните 
осигурявайки възможно по- 
успешно движението към об 
щпте социалистически цели. 
В днешно време, когато на
учно-техническата револю
ция с епохалните сп постижс 
пия дава огромни възможно 

на социализма,

иото

което
обоснованост получи в дуе- 

Маркс, Енгелс и Ле 
_ тава в нашата стра-

е по
сти тъкмо 
еоцнаплстпческнтс страни не 
смеят да абсолютнзират или 
глорифицират само 
пътища п опецифпчности иа 
своето развитие, пито своя
та система да натрапват па 
други. Разликите 
фнчпоетите са неизбежни и 
•трябва да се зачитат. Това, 
разбира сс, пс изключва и 
необходимостта от диалози 
и от взаимно градивна кри

лите на 
пил
на цялостна обществена оис 
тема. Ние тръгнахме към из 
граждапе ма свободна общ
ност иа производители, без- 

комунистическо об-

своитс па уставаписти
на со

тие
класово 
щество.

И в периода между двата 
конгреса, в сложните меж- 
ждународии условия, социа 
листическа Югославия после 
дователпо продължи борба
та за равноправно междуна 
родно сътрудничество я мир 
в света за универсално при 
латане на принципите на ми 
ролюбивата активна коегзи- 
стенция в отношенията меж 
ду държавите, без оглед на 
големината им и обществе
ното устройство. Разбира 
се не се касае за коегзисте 
нция, която би се съгласява 
ла със съществуващото поло 
жение, но за активно анга
жиране на всички прогреси 
впи миролюбиви и домокра 
тичми сили върху решаване 
на актуаляите международ
ни проблеми, към премахва 
не иа всички' форми на по
литическо и стопанско под 
чиняванс и неравноправни. 
Както и винаги досега, по- 
словедователно давахмепъл 
на подкрепа па народите, ко

ТЕ
то са 
пане Крупните н ромон и в меж

ОТПОШСШ1Я И
иа мшо

дународните 
вътрешното развитие 
го страни молят съотпошсии 
сто па силите 
мира и прогреса. Империя- 
лизмът и неравноправните 
международни отношения се 
озоваха в дълбока криза, от 
която няма връщаме към ня
когашната световна домина

тика.
ЗА ГРАНИЦИТЕ 

НИМА ПРЕГОВОРИ
Противоположно па прак 

тмката па добросъседски от 
ношения и дългогодишно 
сътрудничество, в което са 
постигнати големи резулта
ти, италианското правител
ство неотдавна прояви, от
крити териториални претен 

Югославия. А това 
е пряко атакуваме срещу су 
вереиитета и териториална
та цялост иа нашата страна. 
Въпросът за зона Б вече не 
е валиден като въпрос. Това 
е рошено. Отхвърляйки реши 
тслио териториалните пре
тенции на италианското пра 
вителстно штс обаче сме го
тови да продължим и раз
виваме отношенията и сът-

в полза на
се

ма,

ция.
Потребите иа икономиче

ското и общественото разви 
•ше на човечеството и акци
ите иа съзнателните общест 
вени сили ускоряват общите 
процеси към социализъм. Та 
ка социализмът все повече 
става и процес в ушшорсал 
ни мащаби. Днес са все по- 
актишш силите, които сс бор 
ят за съществени промени в 
международните отношения, 
за ново разпределеше \ 
производителните

по-шицпи към
иа всички противници

-да
- икономически

самоуправ

на по-нататъшни 
обществено 
и политически промени 
битието на нашето общест
во. Решителни крачки в га
зи насока са направени 
конституционните амаядма 

Втория конгрес па само 
специално

па
сили па
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/пителеи уАДР- Но, ще сгре
шим ако считаме, че битката
срещу национализма е завър 
,пат. Класовият вра/-, в-ьпре 

че се е притаил, и по-на
татък се опитва да пречи на 
нашето социалистическо са- 
моуправителио развитие. А 
национализмът беше и си ос 
тапа главната крепост на ан 
тнсоциалистическо действу- 

в/аме под което се съ-

ВЛИЗАМЕ В НОВ ЕТАП НА НАШАТА 

БОРБА ЗА СОЦИАЛИЗЪМ
ки

Съюзът //а комунистите уда
ри силен печат ма по-натаг/. 
им/ата афирмация и заздра- 

класовия самоуп- 
равителеп комцепт в 
ти сто па межлупациоиалми- 
тс отношения. С това той пот 
върли своята революционна 
последователност в осъщесг 
вяването па националното ра 

и укрепване па

решаваме основните въпроси 
па жизненото равнище, на 

място трябва ла съз- 
ло-благопрмятни ус- 

за по-нататъшен ръст 
заетостта, защото и пок

рай значителните резултати 
в това отношение мнозина 
не могат бързо ла получат 
работа, а и ла ис говорим за 
големия брой на онези, кои
то работят в чужбина. С ръ 
ста на заетостта .от. около 3 
па сто. какъвто имаме през 
нослелипте л»е години, 
вече успяваме ла настаним 
на работа целият прпръст на 
актпопато население, всички 
млади хора. които завърш
ват училище.

обслатта Косово. пане
Пират всички антисамоупра- 
вителни и реакционни сили. 
Затова трябва постоянно и 
сисргично ла се борим сре
щу всички обществени и и- 
дейни източници на иациопа 
лнзма.

специално 
Тяхното по-ускорено разви
тие е съществено условие за 
истинско равноправие 
родите и народностите и па 
шата социалистическа общ- 

Все докато но-същсст-

(От 3 етр.)
Разбира се, топа 

мобилизация на всички тру 
дови хора н техните органи 
низации, търси 
трудова дпецштлшт н по-ра 
цноиалмо изразходване 
човешкия труд и средства
та. Също така необходима е 
по-ефикасна 
ВЪВ ВСИЧКн сектори II ПО-ДО 
бро координиране на дейно 
стта на всички участвуващи 
ь изграждането и осъществя 
ването на икономическата по 
лптика. Повече трябва да по 
лзваме науката, която 
повече трябва да пронизва 
всекидневния труд и произ 
водството.

По - ускореното стопанс
ко развитие и по - голямата 
.стабилност на 

' процеси до -голяма 
. ще зависят от това с какъв 

успех ще премахваме значи 
_ телната несъгласуваност в 

стопанската структура.
' Ние разполагаме със зна

чителни още неизползвани 
енергийни и суровинни мо
щности и значителни възмо 
жности за по-голямо произ
водство на храни. Имаме го 

] леми водни ресурси и запа
си въглища за увеличаване 
на електроенергията. Имаме 

"и условия за по-ускорено ра 
, звитне на металурията за про 

изводство на цимент и дру
ги строителни материали, 
както и различни други су 
ровнни. Тези условия трябва 
да използваме. Защото над 
60 на сто от стойността на 
нашия внос представляват 
точно суровините и възпро- 
изводствените материали, а 
не малко отделяме и за внос 
на храни.

Голямо внимание трябва 
- да обърнем на развитието на 

селското стопанство и на со 
циалистическото преобразо
вание на селото. Селското 
стопанство е от голямо зна
чение за стопанското разви 
тие като цяло, за по-голяма 
та му стабилизация, а спе
циално от гледна точка 
жизненото равнище на тру- 

_ дещите се. Все още прехра- 
1.ната участвува с около 40 

на сто в семейните бюдже
ти, а при семействата с по- 
малки доходи и значително 
повече. _

ПОЛИТИКА НА ОБЩИ 
ИНТЕРЕСИ

първо
даваме
ловни

изисква пявапс ши
па на

папо-голямп
пост.
веио те намалим разликите 
в степента на стопанското 
развитие в отделим републи 
ки н области, този проблем 
трябва да считаме за извън
редно важен.

па
нами-Тези източници се 

рат в идеологията и полити
ческите цели па останките 

класовия враг и другите 
и антисоциали-

вноправис л
братството и единството на 
народите и народностите в 
Югославия.

организация

на
реакционни 
етически сили. Намират се 
и в схващанията 
дребнобуржоазен слой

общество, който, одстъ 
шзайки пред трудностите на 
социалистическото

линиятаиие Промените върху 
за укрепване на самоуправ
лението националистически
гс сили приеха като отнема
ме па техните позиции. За- 

тс тръгнаха директно 
изостряне иа междуна-

Нис трябва в бъдеще — 
още веднаж да изтъкна то
ва — успоредно с осъщест
вяваното на задачите в сто
панското развитие трябва 
по-бързо и по-ефикасно да

на един
в на

вее шето

разви- 
своите проблеми търтова

тие закъм
ционалнитс отношения с цел 

на общественото
буржо-НАПАДКИ ИА САМОУПРАВЛЕНИЕТО врешения

азния национализъм, 
после източниците «а наци
онализма се намират и в от 
рицателните явления в раз
витието на обществено-ико
номическите отношения и 
създаването на бюрократ- 
ско-технократически групи, 
чиета наследство и общест
вена мощ се основават вър
ху разполагането с отчужде 
ните средства на обществе
ната акумулация.

си
Най-процеситс 

развитие да отклонят на пъ
тищата ( па буржоазния на
ционализъм и бюрократич- 

цеитрализъм. Срещу те-

стопанскнте изнасяни националистически 
аргументи. Нападенията се 
вършеха и под вид иа ултра 
левичарска, 
шгп«работническа и еснаф
ска фраза за необходимост
та да владее някаква инте
лектуална елита в името иа 
работническата класа.

Със своята дейност между 
двата конгреса — преди всм 
чко с борбата за социалис
тическо самоуправление —

Опитите от изтеклия пе
риод ни показаха, че най-го 
лямата опасност за социализ 
ма и самоуправлението пред 
ста вля ват техпокрагизмът с 
национализма, либерализма 
п дог.матнзма като свои иде 
ологнческн паравани. Осно
вата на тези антисоциалнс- 
тически и амтнеамоуправи- 
телпш тенденции и явления 
е отчуждаването иа средст
вата и функциите на обще
ственото възпроизводство от 
работниците и в установява 
кето на самостоятелност въ 
рху тази основа, на различ
ните центрове на икономи
ческа и политическа мощ. 
Разбира се, за тях доприна
сят и различните субектив
ни слабости в редовете «а 
социалистическите сили, а 
благоприятно им влияят и 
такива явления, каквито са 
кариеризмът, лидерството, 
борба на групи за власт и 
подобно.

Ни малко не е чудно, че 
тези сили даваха отпор сре
щу укрепването на самоуп
равлението и че дори мина
ха в открито нападение сре 
щу него. Тяхното нападение 
беше насочено, преди всич

ко, срещу
на та на обществено - икономи 

ческите отношения, които 
осигуряват на .работниците 
власт над условията и резул 
тагите на собствения им 
труд. Защото такова поло
жение на работниците дире 
ктно подкопава позициите 
на тези сили и тяхната си
ла. Затова те даваха отпор 
срещу всяка инициатива и 
акция на СЮК която целе
ше със съответни промени в 
обществено - икономически
те отношения да укрепи по 
зициите на работническата 
класа. Освен това, не се сра 
муваха да развиват теории, 
че самоуправлението уж от
говаря само на изостанало
то стопанство и че не отго
варя иа съвременната про
гресивна технология, че вна 
ся анархия и дезорганиза
ция в стопанството и в обще 
отвелия живот избощо. От
рицателните обществени про 
яви, които тъкмо предизви
кваха останките на бюрокра 
тичния централизъм и явле
нията на технократизма се 
приписваха на самоуправле
нието.

От друга страна предмет 
на нападките стана полити- 

жни на единния югославски ческата система. Нападките 
пазар и интересите на рабо бяха насочени преди всич- 
тническата класа, и всички ко към това да се измени

класовото съдържание на та 
зи система, то ест да се ос- 
лабят позициите на работни 

нашите ческата класа и революцио- 
на всички да се ускори раз нните социалистически сили 
витието на стопански по-сла в системата на държавната 
общи стремежи и интереси власт, а с това и в общест- 
боразвитите републики и вото изобщо. Понякога бяха

степен

а в същност ИНИ
зи тенденции и сили, които 
започнаха да подриват един 
ството и основите на наша
та общност Съюзът на кому 
чистите трябваше да поведе 
безпощадна борба.

На 21-то заседание на Пре 
дседателството на СЮК на 
тези сили беше нанесен ре-

ФРАКЦИИТЕ ИСКАХА ВЛАСТ

причина е борбата за власт.
Идейните разногласия са 

твърде често елемент на фра 
кционсрство, а след това не 
бдителността към класовия 
враг и слабата работа на ръ 
ко водните органи, след туй 
различните компромиси, ли
берализъм и Т.н.

От редовете на СЮК са от 
страиени мнозина фракцио- 
нери, опортюнисти и колеб- 
ливци В някои среди обаче 
оживява таканаречената цен 
тралистко-унитарна фрак
ция- Но на всички такива 
веднаж за винаги трябва да 
бъде ясно. че унитарните, це 
нтралнсгическите. национа
листическите н либералисти 
чеките схващания и тенден-

са предани на интересите 
на трудовия човек и на иде
ята и практиката на социа
лизма и социалистическото 
самоуправление.

Както и в другите облас
ти, и тук работническата 
класа трябва да има реша
ващо влияние. Затова е необ 
ходимо Съюзът на комунис
тите на този Конгрес да оп
редели становищата и кри
териите по кадровата поли
тика в самоуправителното 
общество и да задължи ор
ганизациите и комунистите

Върху единството, демок
ратичния централизъм и а- 
вангардната роля на СЮК 
най-разрушително действу
ваше появата на фракцио- 
нерство.

Трябва да подчертая, че 
след Деветия конгрес се за
канваше опасността фрак
циите и организационно да 
се консолидират в редовете 
на Съюза на комунистите в 
поотделни ръководства, да 
натрапят своята платформа. 
Национализмът, унитариз- 
мът ц либерализмът станаха 
техни идейни изрази. Фрак
циите след това се опитаха 
в СЮК да внесат политиче
ска борба за власт и да я, 
служейки се с демагогски 
лозунги, пренесат в широки 
те народни маси, специално 
сред младежта. Фракционе- 
рите се опитаха да манипу
лират с някои форуми и спе 
циално със средствата за об 
ществено осведомяване, да 
присвоят кадровата полити
ка. Клеветеха изтъкнатите 
бойци от нашата революция, 
служеха си с дезинформа
ции и различни интриги.

Аз както и голямо болшин 
ство от комунистите бяхме 
загрижели поради състояние
ТО В СК II В

към отговорност за нейното 
провеждане. Кадровата по- 
литика трябва да бъде в най 
-пряка функция на самоуп- 
равителните отношения, тру 
дещите се да бъдат нейни 
преки носители. Те трябва 
да оказват влияние върху 
планирането, образованието 
и всички форми на подгот
вяне и избор на кадри. С ед 
на дума, трудещите се тря
бва да се борят за осъщест
вяване на класова кадрова 
политика.

Искал бих

система-

ции са онова, което нашата 
платформа решително отхвъ 
рля.

Ако искаме нашият Съюз 
на комунистите да бъде иде 
йно и политически моноли
тен и мощен в акцията — 
а това искаме и това търси 
работническата класа — то 
тава трябва и по-нататък да 
бъдем бдителни и решителни 
и в бъдеще да спираме всяка 
форма на фракцпонерство, 
болест, която в нашия СЮК 
по едно време зае голям раз 
мах. Днес когато нашият 
курс е ясен можем по-лесно 
ла видим отколкото вчера. 
С една дума, за фракционе- 
рите няма нито смее да има 
място в Съюза иа 
тите.

По-ускореното и от глед
на точка на производствена 

• та структура уравновесено 
развитие е в интерес на вси 
чки части на Югославия на 

: стопанството като цяло. Най 
" -новите опити от световна-

тук да кажа 
нещо и за кадрите от Рево
люцията, от предвоенната ре 
волюционна дейност и Наро 
доосвободителната борба. 

По отношениенякои негови 
• ръководства. Дезиитеграци- 

онтште идейни и политичес
ка тези дру

гари имаше много пропуски 
пък и несправедливости. Не 
обходимостта от кадрово по 
дмладяване и въвеждане на 
млади хора в ръководствата 
често е едностранно схваща 
но. така че са отстранявани 

способни 
стари кадри. И което е още 
по-лошо — на кадрите от 
Революцията често не е да
вана възможност за ангажи 
ране в политическия живот.

Такива неща трябва 
поправят. Всички, които са 
способни трябва и занапред 
да бъдат всестранно актив
ни, защото комунистът тря
бва докрай да остане в слу
жба на революцията. А есте 
ствено е, че в Съюза на ко
мунистите и на отговорните 
места в обществото трябва 
Аа бъдат все повече млади 
хора.

(Речта на председателя Ти 
то често бе прекъсвана с про 
дължителни бурни аплодис
менти).

та и нашата практика — 
г при което особено имаме 

предвид сегашната енергий
на и суровинна криза в све 
та — на предупреждава на 
необходимостта от по-ус- 
корено надделяване на изве 
стните разлики в гледищата 

- -у «ас и по-ускорено утвър- 
. ждаване на съвместна дъл

госрочна развойна полити
ка. Всеки партикуляризъм и 

. опити за затваряне на сто
панството в общински и ре
публикански граници, със

• стремеж всеки да произве-
• жда всичко, са противополо

ки тенденции разделяха ръ- 
. ководствата 

СЮК. Критическите 
преждення от Председател
ството на СЮК и Изпълни
телното бюро, пък и от мен, 
срещаха отпора иа фракцио 
перените групи. Правеха се 
опити да се внесе раздор в 
партийните редове. Затова и 
трябваше да дойде до 

. интервенция. Защото, 
което правеха ф,ракционери 
те вече не можеше да се то 
лерира. В противен случай 
бихме рискували отношение 
то на обществените сили о- 
пасно да се отклони, кое
то би било вредно за социа 

и самоуправлението 
както и братството, единст
вото и равноправието на на 
родите в Югославия и наше 
то общество щеше да се 
ве в сериозна криза.

Причините за фракционер 
ството са много, но главната

и отслабваха
преду- комунис-

НА НАЙ-ОТГОВОРНИТЕ 
МЕСТА НАЙ-СПОСОБНИТЕ II много по-

СЮК се застъпва за това, 
в условията на самоуправле 
името кадровата 
във всички области да ста
не дело

остра
това политика

да сена демократично - 
- ~т° решаване на самите 

дещи се. Но както и в
тру-

^ дру
ги области на самоуправите 
лното решаване, кадровата 
политика не може да бъде 
дело на стихията и практи- 
цизма. Съюзът на комунисти 
те трябва да се бори за та
кава система на издигане и 
избор на кадри.

трудещи се в нашата социа 
листическа общност.

Такава развойна политика 
съ отв етствув а и на

лизма

която ще
„ „ позиции 
В сдружения труд и общест 
вото да бъдат в ръцете на 
наи-способнцте хора.

030 осигури ключовите

които
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ОСНОВНА РЕЗОЛЮЦИЯ НА СЕДМИЯ КОНГРЕС НА СЪЮЗА НА КОМУНИСТИТЕ в СЪРБИЯ.

БОРБАТА НА СЪЮЗА НА КОМУНИСТИТЕ В СЪРБИЯ ЗА УКРЕПВАНЕ НА КЛАСОВАТА
СЪЩНОСТ И ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА АВАНГАРДНАТА РОЛЯ В ИЗГРАЖДАНЕТО НА 

САМОУПРАВИТЕЛНИТЕ ОБЩЕСТВЕНО - ИКОНОМИЧЕСКИ ОТНОШЕНИЯ НА МАТЕРИАЛНОТО - 

И ОБЩЕСТВЕНО РАЗВИТИЕ НА СР СЪРБИЯ (ИЗВОДИ)

1. Съюзът на комунистите трябва органи
зиране да се занимава с осъществяването 
на кадровата политика. Седмия конгрес на Съ
юза на комунистите в Сърбия задължава ко
мунистите в осъществяването на кадровата 
политика в Съюза на комунистите и в обще
ството да пристъпват от класови позиции, 
идеино-политическите' критерии при ангажи
рането на хората за отговорни обществени и 
политически функции трябва да осигурят из
бирането на онези, които на дело потвържда
ват своето определение за праграмата, поли
тиката и революциония курс на Съюза на ко
мунистите; борят се за развитие на социали
стическите' самоуправителни отношения, брат- 
стеото и единството и равноправието на на
родите и народностите в Сърбия и Югославия; 
противопоставят се на всички идеологии, про
тивни на политиката на Съюза на комуни
стите; допринасят към идейното, акцнонпото и 
организационното укрепване на Съюза на ко
мунистите и чийте трудови, професионални и 
морално
се потвърждават в практиката. Осъществява
нето на работническо болшинство вхлючва- 

младежта, бойците от Народоссвобо-
към

на СК и цялостното приемане на истините на 
марксизма са предпоставки за акционно оспо- 
собяванс на организациите на СКС за полити
ческа борба срещу антисамоуправителнитс 
идеологии.

4. Идейно-политическата оспособеност на 
членовете на СКС е в сериозен разрез с тези 
потреби. Необходима е много по-широка 
по организирана дейност на СКС в осъществя
ването на идейно цялостна система на марк
систко образование на членовете и на всички 
трудови хора.

0. В целия СКС трябва да се утвръди един
ен подход в образованието на комунистите 
ни да се обезпечи координация по отношение 
на съдържанието и облиците на марксисткото 
образование. Идейно-политическото образова
ние преди всичко трябва да бъде задача на 
основната организация на СК с допълнения и 
насоки от страна на общинската, покрайнинска 
та и републиканската организация на Съюза 
на комунистите. В това значителна роля тряб
ва да имат научните институции, институциите 
за издаване на марксическа лиература, печата, 
радиото, телевизията и списанията за общест
вени и теоретически въпроси. Комунитсите в 
тези институции са отговорни за марксическа 
целенасоченост на своята работа и действува

тс организации, на органите на обществено — 
политическите общности и самоуправителните 
органи в трудовите организации ще допринес- 
ят към депрофеспонализация на политическата 
рабога. Завръщането на кадрите от професи
оналните обществено — политически функции 
в своят я прсфссия обл 
тичане па изборният мандат, трябва да регу
лира обществото.

7. Съюзът на комунистите в Сърбия реши
телно ще се бори срещу стихийността и неор
ганизираността в кадровата политика, срещу 
всички видове и опити на приватизация, мо
нопол, субективизъм, груповйвни подобни узур- 
пацни, фамилиарност и сектаиство. както и 
срещу всичко, което не е в съгласие с инте
ресите на работническата класа, демократич
ната същност и класовия характер на кадро
вата политика, с приемането на принципите, 
политическите и обществени критерии.

8. За пряко и организиране произвеждане 
на кадровата политика в Съюза на комуни
стите и в останалите обществено — полити
чески организации необходимо е да се обра
зуват съответни тела, а в трудовите органи
зации и обществено — политическите общно
сти да се организират и оспособяват съответ
ни служби.

аст специалност след из- и

постояннополитически качества

нето на
дителната борба, жените и числящите се

Съюза на кому-народностите в органите на 
кистите и в ръководствата на другарите об
ществено — политически организации, само
управителните органи и делегации е постоян
на задача пред организациите и ръководства
та на Съюза на комунистите в Сърбия.

2. Конгресът подчертава,- чг комунистите,
Съюза на

не
6. Съюзът на комунистите в Сърбия трябва 

да преодолее практиката на предоставяне на 
идеологическата работа и образованието изкл
ючително на професионални интитуции, с ко
ето системата на идейната работа излиза от 
редовната дейност на СК, а практическата по 
литическа работа все повече става практицис- 
тика.

VII

Седмият конгрес изтъква, че идейно-поли
тическото оспособяване и образование на ко
мунистите върху- основите на марксизма е от 
съдбозно значение за осъществяване на аван
гардната роля на Съюза на комунистите в Сър 
бия. Същността на това изискване е в сспособ- 
яването за анализ на обществените процеси, 
за нзнамиране на пътища и средства на оор- 
ба за все по-развито самоупра.вително общест
во, в създаването на условия за качествено и 

демократично участие в обществено полити
ческото решаване. Комунистите, организациите 
и ръководствата на СКС трябва да се оспособ- 
ят ясно да видят насоките на развитие на на
шето общество и успешно да влияят върху ре
шаването на непосредствените обществени 
проблеми във всяка трудова и обществена сре-

организациите и ръкОЕ-одствата на 
комунистите в Сърбия - трябва да осигурят за 
обществено — политическите, държавните и 
самоуправителни функции, за ръководни по- 
стсзе в стопанството, сбртзозанието, култура
та, управлението, информативните средства, 
правосъдието и прокуратурата, органите по си
гурност и контрол и на други ооществени 
функции да се избират на дело проявили се 
борци за интересите на работническата кла
са и социализма, хора които освен знания и 
професионална подготовка имат високи тру
дови и морално — политически качества.

Членуването в Съюза на комунистите на 
предпоставя никакви привилегии. което 
разбира, чс членуването в Съюза на комуни
стите не е, само по себе, достатъчно условие 
за изпълняване на отговорни функции ооще
ствени. Всеки носител на функция трябва по- 

потвърждава с идеино —
работа и творче-

В стремежа да се постигне, по-високо рав-. 
нище на идейно-политическа оспособеност на 
комунистите трябва да- укрепва влиянието на 
органите и организациите на СКС за работата 
ма образователните институции, върху програ
мните им насоки и условията на работа, та 
тяхната дейнот Да бъде съставна част на акци
ите на СК и обществото като цяло.

В промишлените центрове, градовете, и об
щините трябва да се образуват партийни шко
ли, курсове по селата и в градекте среди, мар
ксистки клубове, семинари, съвещания и дру
ги форми на идеологическо образование на об
ществото.

7. Конгресът счита, че в по-нататъшното 
развитие на марксическото образование и тео
ретичната работа в Съюза на комунистите е 
необходимо Аа се вложат по-големн усилия в 
издателската дейност и в печата, да се увели
чи числото на изданията и качеството им,, по-

I

да.
Борбата за марксизъм предпоставя и изди- 

цениости на буржоазнотогане над духовните
общество, както и по-нататъшно развитие 
марксистката критика на съвременното общес
тво Ето защо приемане «а целите на комунис
тическото общество й истините, до които дой
де марксистката мисъл са предпоставки за съз 
п-чтелна революционна дейност на комунисти
те защото марксисткото съзнание и конкретна 
та’ революционна практика са неразделни.

на знанията или практиката

на
поли-стоянно да се 

тическите си определения,
С7ВО3 Последователната демократизация и

осъществяването на кадровата по- 
предпоставка раоотниче- 

сдружения
общно-

(вече да се поощрява творческият труд по-шир0
ко да се равива печатането на марксистка ли
тература, която покрай клаенчии произведения 
трябва да обхване н съвременни марксистка 
писатели у нас и в света.

Особено трябва по-широко да се развива 
издателската дейност ига популярната маркси 
ческа литература.

Органите на Съюза па комунистите в Сър
бия са длъжни да развиват и подтикват пуб
лицист! гческата дейност, в която ще сс обра
ботват практически и теоретически въпроси 
на текущата и дългосрочна потитика на Съюза 

комунистите в Сърбия.
8. Необходимо е по-нататъшно усвършенст- 

вуванс иа партийния печат, както и на раз
личните видове на вътрешно-партийното осве
домяване. Конгресът констатира задължението 
пред партийния печат да допринася към раз
пространяване на информации за вътрешния 
живот и работа на СКС. а също така и члено
вете на СКС да запознава с работата, опитите 
и резултатите иа дейността на комунистите във 
всички републики, както И П0 въпроси общи- 
за Съюза 
цяло.

блнчн-ст в 
литиха е съществена 
ската класа и трудовите хора 
труд в обществено — политическите

всички обществено — политически 
и за всички отговорни длъжио- 

Това ще укрепва отговор- 
^ отношение иа по- 
определените критс- 
па демократичната 
и избирането иа 

и на отговорни

в
Подценяването 
неизбежно води към деформация на личнос
тта на комуниста. Затова на Съюза иа кому- 
пистите в Сърбия е чужд кабинетния мпте- 
лектуализъм, както му е чужд и иитслектуал- 

бюрократичен прагматизъм.

ции да 
рите във 
ръководства пиятобщесгвото.

комунистите По 
зачитане на 
, отношение 

в предлагането 
съответните органи

сти в 
нестта на
следователно
рии, но и по 
процедура 
хората в
"^Комунистите организациите и ръковод
ствата нЖза на -мунистите тряй^Д^сс 
борят принципите и кр Р в обществените 
политика да бъдат в 'е^®Р ,а сс обезпечидоговори и тяхното прилагане да ации
*» с5ществ":,0пг7цестещште договори и само-
упрашпелни споразумения трябва да регули
рат и правата и задълженията на^оу _Р ^
талиите обществони а а■ °бществе„0 — по
литическите Ж™ на всички равнища в 
организацията иа обществото. същ

5. Борейки се Рабо?™?™Кгъюзът па кому- носг иа кадровата политика. за орга.
пистите в сърбия Гис ,/'дългосрочните - 
визираяо утвърждаване иа д ‘ равнището 
треби от всички профили капри и ^ м щко 
нт образованието за съО‘°о СЛСдие налупано и марксистко ебразовапе^сл ^ ^
развитието и ангажира а„?к<УГ(} „ общ©-

с'програмите за издигане на

,:ГЛ*б"ТПрофсси'>иалиото изпълняване 11а о^фс^
делен, обществено — Я",И“ С1С,Ш иа 
необходимо. А ^^,*®вен0 _ пОЛ„ТИчсски-

2 Съюзът на комунистите сс застъпва за

та за осъществяване па работническо-класови
те интереси. Съюзът па комунистите сс бори 
-а идеологията на марксизма като израз па 
сдинств-. на интересите ма работническата кла 
са и трудещите сс в Югославия. Варху тази 
осмелла* а нс па бюрократичния списък па дог
ми, сс'изгражда идейното единство иа кому- 
цистите.

иа
М 1

Съюзът на комунистите решително се про- 
тивопетавя на всички догматически тълкува
ния Па марксизма и ленинизма, които губят 
от предвид класовия интерес като критерии за 
оценяване на нашата обществена деиствитсл-

иа югославските комунисти като

9. Седмият конгрес констатира задължен
ото на Марксисткия център при Централния 
комитет иа СКС чрез системната помощ иа во
дещите органи на Съюза на комунистите ч 
сътрудничеството иа научните институции и 
всички творчески сили да направлява, съгла
сува и насърчава по нататъшното развитие па 
марксисткото образование и да превземе часг 
от задълженията за развитие иа марксистката 
мисъл и научната критика, да насърчава разви 
тиего па теоретична работа п Съюза па кому
нистите в Сърбия.

Марксисткият център задължително тряб
ва да продължи с предприетата инициатива, по 
утвърждаване на основните въпроси, които из
искват да бъдат наследени и теоретично .ос
ветлени.

ност.
3 Програмната ориентация за идеологичес

ка работа трябва да бъде насочена към укре
пване на способността иа комунистите да сс 
бопя г за самоуправление и осъществяване на 
основните цели и политиката ма СКЖ и СКС 

отношение за последователно прила- 
гане на конституционните принципи. В осъ
ществяването па такава ориентация Съюзът на 
комунистите в Сърбия изтъква значението ш 
откпитата и принципиелна борба на мнения 
като предпоставка на духовното творчество и 
развитие иа марксичсската мисъл. 

Марксисткото образование

по-

и в това
V

иа всеки член
ръководствата на
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От фестивала 

»Майски 

срещи 74« 

в Димитровград

Показ на братството и единството
— НА МИТИНГА ПРЕД ОКОЛО ПЕТ ХИЛЯДИ ГРАЖДАНИ ГОВОРИ ^ИЛИЯ 
РАДОВАНОВИЧ ПОДПРЕДСЕДАТЕЛ НА ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА СР СЪРБ Я

следени гимнастическите из 
пълнения «а учениците от 
основното училище „М. Пия 
де“ и гимназията „И. Б. Ти- 
то“. Учениците от основно
то училище изпълниха: е- 
дин час по физкултура, „Да 
тренирам — да играемъ“, „С 
песни и танци по Югосла
вия“, „Да играем, да пеем и 
да се готвим за война“, „Уп
ражнения със знамена“, „Уп 
ражнения с клонки“, докато 

изпълниха: 
„Младост и пролет“, „В ритъ 
ма на крепка младост“. На
края всички заедно се сляха 
в едно — за да изпратят при 
ветствие до другаря Тито 
чрез движения и звук.

За отбелязване е. че всич
ки гимнастически упражне
ния бяха подготвени добре, 
а с подготтовките и изпъл
ненията им се представиха 
с успех преподавателите по 
физкултура: Никола Геор
гиев, Гюра Гюров, Еленко 
В иданов ич и Станислав Ио- 
ванович. Всяка успешна фи
гура зрителите привествува- 
ха с бурни аплодисменти.

По лека атлетика се състе 
заваха само пионери и пио
нерки — ученици от основ
ните училища.

В хвърлянето на гюлле пър 
во място заеха Драган Митов 
и Весна Николова от Каме
ница, скок дължина — Дра
ган Митов и Павлина Миха 
йлова от Трънски Одоровци 
и бягане 80 м. също Драган 
Митов и Милунка Давидко- 
ва от Смиловци. По волей
бол (пионери) най-добри бя

всяка нация да сс развиваПетият традиционен фестивал „Майски 
срещи“, (а инак 22-ри общински фестивал на 
българската народност от Димитровградска 
община), се състоя тази година от 24 до 26 
май. Участвуваха танцови и певчески съста
ви от районите на Димитровградска община, 
представители на албанската, турската и сло 
вашката народност, както и представители на 
града—побратим на Димитровград — Алек- 
сандровац Жупски.

принадлежност 
общпост.

чувство за 
към съвместната 
Затова развитието на нацио 
лннтс чувства и таченето на 
националните особености на 
днешния етап от развитие
то ни, не само че не пречи 
ва здравата ни социалисти
ческа самоуправителна Юго 
славия, но напротив, прави 
я още по-стабилна и по-сил
на, защото като такава вси
чки нейни съставни части я 
считат за своя, работят за 
нейното развитие и готови 
и да я пазят от всички посе 
гателства.

Фестивалната културна 
програма започна с подбран 
концерт на гимназиалния ду 
хов оркестър, който изпъл
ни народни напеви от Софи 
йско, както и класическа и 
маршова музика. Официал
ното пък откриване оТа- фе
стивала бе от пионерския 
хор и оркестър при основно 
то училище „Моша Пияде“. 
Те изпълниха музикално-пе
сенния рецитал „В навечери 
ето на Деня на цветята“, по 
светен на младостта и дру- 
гаоя Тито.

Програмата на танцовите 
състави, певчески групи и 
соло изпълнители бе разде
лена на две части. В първа
та част се представиха гос
тите на народностите с 
една точка, и победителите 
от районните състезания от 
Смиловци. Поганово, Трън- 
ски Одоровци, Куса врана.

По традиция

гимназистите
След дефилето на участнн 

ците в майските тържества 
този път на тържествения 
митинг пред над пет хиляди 
граждани и присъствуващи 
гости говори Милия Радова 
нович, подпредседател на 
Председателството на СР Съ 
рбия. На тържеството прп- 
съствуваха и Хусеин Ход- 
жич, помощник

народностите, живущи в ю- 
гославската социалистиче
ска самоуправителна общ
ност. Това обаче, не намаля 
ца значението на такива сре 
щн. Касае се до поддържане 
на фолклорното наследство

Борис Борисов открива 
тържеството

секретар 
в Републиканската култур
на общност, Светнелав ГГо- 
пович — Тиле. делегат в Съ 
юзната народна скупщина, 
Димитър Славов, също деле 
гат в Съюзната скупщина, 
Никола Талев, член иа Ок
ръжния комитет в София, 
Сюлейман Брина, председа
тел на обществено-политиче 
ския съвет и делегат на об
ластната скупщина Косово.

Митингът откри председа
телят на Общинската скуп
щина в Димитровград инж. 
Борис Борисов, който меж
ду другото каза: „Драги го
сти, вие дойдохте, за да уве 
личите нашата радост, да 
стиснем братската ви ръка, 
в името на братството и еди 
нството на народите и наро 
дностите в Югославия, кое
то стана нерушим бент сре
щу всички врагове в стра
ната и ав чужбина. Днес в 
една братска прегръдка са 
албанци, турци, словаци, бъ 
лгари, заедно с братята— 
сърби“.

От митинга бе изпратен 
приветствена телеграма до 
президента Тито.

които са писали върху наг- 
радните теми: „Май е наша 
та радост“, „Тито е вдъхно
вител и радетел на новото 
време“. „Обичаме 
страна и 
братски народи“. Наградени 
са: Любомио Филипов, Зден 
ка Тодорова, Деница Илие 
ва от Димитровград и Миря 
на Алексова от Каменица.

Целокупната програма бе 
проследена от няколко хиля 
дна публика.

своята 
нейните всички

по

БОГАТА СПОРТНА МА
НИФЕСТАЦИЯ

Във физкултурно - спорт
ната част на тазгодишните

участниците 
във фестивала посетиха гра
ничната застава „Градини“, 
където за войниците — гра
ничари изпълниха част от 
общата програма. Тук албан 
ската, турската, словашката 
и българската народност 
кто и танцовия състав 
Алек сандровац Жупски 
пълниха национални 
танци. И този път

Милия Радованович 
на митинга

говори

и на традицията, като харак 
терна особеност на всеки на 
род и народност. Изтъкване 
на особеностите на всеки от 
тях, в условията 
равноправие, 
когато всеки се

на пълно 
в условията, 

чувствува 
като у дома си, допринася 
за укрепване на нашата об
щност.

Цялото това цветно разно 
образие прави Югославия 
още по-хубава страна. Брат 
ството и единството и рав
ноправието в Югославия не 
са лозунг, това е действител 
ност извоювана през Наро- 
доосвободителната война и 
революцията.

Самоуправителните 
листически обществени 
ношения, каза той. равнопра 
вието па народите и народ
ностите имат своя материал 
на основа. Без такива обще 
ствени бтношения в 
многонационална общност 
трудно може да се осигури 
равноправие. В самоуправи- 
телната социалистическа об-

хора и 
срещата 

измина в дружеска, топла и 
задушевна атмосфера. Пое
тесата от греда — побратим 
' - Димитровград — Добри- 
ла Здравковци

ИЗ РЕЧТА НА МИЛИЯ 
РАДОВАНОВИЧ

Като взе думата, другарят 
Милия Радованович обрису 
ва накратко жизнения 
на другаря Тито и 
върху значението на срещи
те на народите и народнос
тите за развитието на брат
ството и единството в социа 
листическа Югославия 

— Срещите на самодейци
те на югославските народи 
и народности стават вече 
традиция. Наистина това е 
само малка част от широка 
та дейност за разпространя
ване на просветата и култу
рата, както сред широките 
народни слоеве на югослав
ските народи, така и сред

на
прочете и 

предаде стихотворение, пос
ветено на ■войниците _
ничари.

Във втората

гра-път
се спря част на про

грамата, съставена от фол
клорното богатство на наро 
дностите и народа в СР Сър 
бия се представиха ученици 
на основно училище (албан
ска и турска народност) от 
11ризрен, словашкият 
„В широко : 
от Ковачица

социа
°т дефилето пред тържественатаот- трибуна

майски тържества, гражда
ните видяха гимнастически 
изпълнения, дефиле и спор
тни състезания по 
дисциплини.

В дефилето участвуваха 
ученици от основните

ха учениците от Смиловци, 
а по хандбал учениците и* 

Димитров-състав 
— круша“ 

и самодейците 
от греда—побратим — Алек 
сандровац Жупски.

Във втората

ученичките от 
град.

Младежите
една поле различни

се състезаваха 
само по волейбол и хандбал 
Първо място във волейбол' 
заеха смиловчани, а по хан
дбал гимназистите от Дими
тровгред.

учи
лища и гимназията, гостите 
-участници на фестивала 
спортните дружества в гра
да, младежи и девойки 

с особен интерес бяха

_ част на про
грамата бяха прочетени 
ната на наградените 
ци от основните

ществена система се създа
ват политически и материал 
ни условия в съзнанието на

име 
учени- 

училища. А. Димитро^ 
Ст. Николовпро
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От чествуването на 25—ели млй в БосилеградТЕЛЕГРАМА ДО 

ПРЕЗИДЕНТА НА
републиката

ЙОСИП БРОЗ ТИТО

ДОСТОЕН ПАРАД НА МЛАДОСТТА
та, Горна Лисина, Горна Лю 
бата и Бистър. По също вре 
ме в помещенията на основ
ното училище „Георги Дими 
тров“ и на гимназията „И- 
'ван Караиванов“ бе откри
та изложба, на която бяха 
представени най-успешните 
творби по изобразително из 
куство, общетехническо об
разование, биология, геогра
фия и домакинство.’

Чествуването на 25-ти май — Деня на 
младостта и рождения ден на другаря Тито 
Босилеград започна още в навечерието на 
25-и, а приключи на 26-и май.

В следобедните часове на 24 май се със- 
полуфинални срещи по футбол между 

гимназистите и граничарите, учениците на у- 
чилището за квалифицирани работници 
основното училище в Долна Любата. След 
ва се проведе състезание в надбягване на пио 
нери и младежи по улиците на града. Вечер
та пионерите от основното училище в Боси
леград устроиха факелно шествие като мина
ха по улиците на града, топло поздравени от 
гражданите. Шествието приключи в гимнази
алния двор, където край лагерен огън се раз-* 

„козарското“ хоро.

в

БЕЛГРАД тояха

Скъпи Другарю Тито, и на
то-

По случай Деня
рожден ттрн , тт На млаД°стта, Твоя 82-и 
пт^ч, Д ДбНя на българската народност 
от Димитровградска община, събрани днес 
на фестивала „Майски срещи“ 
ните, младежта, 
щите в ЮНА

В изложбата участвуваха 
учениците от основните ,учи 
лища ов Босилеград, Бистър, 
Долна Любата, гимназията и 
Отделението на. училището 
за квалифицирани работни
ци в Босилеград.

ние гражда- 
пионерите, военнослуже- 

и гостите от сръбска, албанска 
турска, словашка и българска народност 
все сърце Ти изпращаме 
крени благопожелания 
Ги ден и избирането ти 
шата

Въпреки дъждовното вре
ме спортната част от търже 
ството бе масово 
не само от гражданите иа 
Босилеград, но и от окол/ни 
те села.

, от
топли привети и ис- 

по случай рождения 
за президент на на

ви
посетена

Централното чествуване 
на Деня на младостта, започ 
на на 25-и май сутринта с

скъпа Република без в които участвуваха учени
ците от основните училища 
в: Босилеград. Долна Люба-

ограничение на 
мандата като същевременно се приобщаваме 
към милионната маса комунисти да бъдеш 
избран на Десетия конгрес на СЮК за негов 
председател безсрочно.

Вдъхновени от Твоето дело, 
любов и творческа способност

КАЧЕСТВЕН И РАЗНООБРА
_ ЗЕН ФОЛКЛОР, ',**->*•&****»
Чествуването на празника 

продължи в следобедните 
часове с културно-забавна 

програма, в коятто взеха у- 
частие всички училища от 
общината.

Особено внимание привля
коха пъстрите изпълнения 
на танцовите състави на ос
новните училища в Горна 
Любата, Горна Лисина, Дол
на Любата. Бистър и на гим 
назията „Иван Караиванов“. 
Във фолклорните изпълне
ния ясно пролича вложения 
труд на учители и. учени
ци. Същевременно това още 
един път потвърди качество 
то и разнообразието на бо- 
силеградския фолклор.

Тържеството също така 
посочи, че фолклора могат 
да изпълняват и най-стари
те и най-младите. Така на
пример седемгодишните пио 
нери: Борис Лазаров и Ми
ряна Славчова от Горна Ли
сина. с изпълнението на тан 
ца „Ръченица“, плениха зри 
телите.

В програмата, с голям ус
пех се представиха първола 
четата от Босилеград под ръ 
ководството на учителката 
им Круна Иванова. Повече 
ученици рецитираха и пее
ха за Тито и за народоосво- 
бодптелната война. Няколко 
ученика успешно се прелета 
виха като изпълнители на 
песни и хора на народни ин 
струменти.

от Твоята
ще продължим

борбата за социалистически самоуправител-
отношения, за братство и единствони на на

шите народи и народности, за мир 
за дейна и необвързана роля на СФРЮ,

в света,
за

сътрудничество, за взаимно разбирателство,
уважение между всички народи в света, за
решителна и безпощадна борба срещу всич
ки, които се опитват да нарушат национал
ната независимост и придобивките от светла
та ни народна революция.

В Твоя 82 рожден ден отчитаме, че като
неуморим революционер, патриот и вдъхно
вител, водиш младежта към щастливо бъде
ще, трудовите хора към самоуправителен со- Дефилето по босилеградски те улицициализъм, затуй Ти др. Тито си вечно млад,
а ние млади — вечно Твои. дефиле, в което учетвуваха

ученици, пионери и младе-С примера си Ти другарю Тито изкова жи от вички основни учили 
ща в общината, граничари, 
работници и служещи. Те

братството и единството на нашите народи и
народности, монолитното и непоколебимо до
верие на нашите трудещи се в успеха на со- минаха по тържествено ук

расените улици. На чело наУ нас,циализма, в успеха на Партията ни. парада две девойки — гим-младежта, пионерите, гостите и гражданите назиегки носеха портрета
българската народност Ти другарю Тито, на другаря Тито.от

къмвинаги ще имаш верни привърженици Дефилето приключи в учи
за опазване на лищния двор на гимназията.единството и сплотеността 

придобивките, като същевременно Ти обеща
ваме, че приемствено ще се борим за претворя 
ьане в дело на решенията на нашата Маркс-

Тук бяха изтъкнати знамена
и изпълнени поздравителни
хорови песни за другаря Ти
то от хоровия състав на ос-

училище „Георгиленинска партия, решенията, които ще прие- 
ме Десетия конгрес на СЮК, произтичащи от

ловното
Димитров“ в Босилеград.

След това, централното обТвоето учение за сплотеност и труд. щинско тържество в чест ва
празника, откри Раде Стой
ков, председател па Общин
ската конференция на Съю
за -на младежта. Манифеста

ОТ МЛАДЕЖТА, ПИОНЕРИТЕ, ГРАЖ
ДАНИТЕ И ГОСТИТЕ В ДИМИТРОВ-

Трябва да се изтъкне, че 
поради лошото време кул
турно-забавната програма 
не можа да се изпълни под 
открито. Вместо това орга
низаторите бяха принудени 
да ползват залата на основ-

ГРАД циитс продължиха с масови
гимнастически упражнения,

мото училище, която не мо
жа да приеме всички заин^е^ - 
ресовами. По такъв, начин1.' 
повече от половината посе
тители останаха без места,

В рамките на програмата 
по чествуването на Деця на 
младостта проведоха се ф.; 
повече интересни състезания 
в масови спортни дисципли. 
ми: футбол, баскетбол и.дру 
го. Също така се проведе и 
състезание по шахмат .мбжду, 
ученици, граничари и граж 
дани.

За отбелязване е, че тазго 
дншпото чествуване бе ма
сово и с добре подготвена 
програма, за което бе вло^' 
жеи голям труд.

В. Велинов„Майските срещи" в ДимитровградЗа спомен от
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божица. ЛЮБОВ ЧЕСТВУВАНТЪРЖЕСТВЕНО И С
ПРАЗНИКЪТ НА УЧИЛИЩЕТО

училище и три 
отделено итралното 

те подведомствени

младостта и рож- 
патронен праз- 

Божица. Тая
тържествено

пия.

Димитровград

25-ти май — Денят на 
дения ден на ДРУгаря

основното училище
бе чествуван

начин На-
деж^Ста—. раздаде
свидетелствата на завърши-
лите осми клас ученици. 
От 28 ученика 4 сао-глични, 
=; — много-добри, 9 доб 

и 10 — със задоволителен 
Отличниците бяха на- 

книги, а ученич- 
Рангелова и

Тито е
в с.

пик на
година празникът

" "пр« родител“, ^“ГиТ““уииДИ-
ници от граничната за Владимир Ха-
И!ния двор тържество о ъ^^остта директор 
ризапов, изпълнява И ' ,ката Си реч той 
на основното училище. В кРа™а™ Тито в 
подчерта огромната р » ис^^ия_ уЧИлище 
югославската и све съществува от
то в Божица, каза Харизанов с.щ у 
преди 100 -ОДИИЖ П ез Ш ч= 
рпетна в пР°гим"ал3асо’во училише. От форми 
шнето на училището до днес са завършили

ир=

ници, юристи И тн.

вой-

ТРУДЕЩИТЕ СЕ ПРИВЕТСТ- 

ВУВАХА КОНГРЕСА
ри
успех 
градени с 
китс Валентина 
Круна Михайлова получиха 
и Букови грамоти.I

Сърбия В този омн-
„031РПСОНЯШ1''

на работ-
НСЙПИЯ

Т1Ш 11Я
съд Конгресът 
ръководната роля 
ннческпта

На 27 и 28 май почти във 
всички трудови организации 
II учреждения в Димитров- 

състояха събрат!»
се по

Любен Величков, председа 
тел на ОК па ССРН в Сур- 
дулица и председател на из 
дателския съвет на в. ,Ьр 
ство“ на другарския обед 
връчи похвална грамота по 
повод 25-години печат «а оъ 
лгарската народност на Бла 
димир Харизанов за дейно

клпсп н 
— Съюзът на кому 

насочва
град се 
па трудещите 
Десетия конгрес на

авангард
пистите. Конгресътн направлява идейио-иолити
месната борба против всич-

антнеамоуправнтемш и 
антнсоцналнстнческн

каза между ДРУ' 
Венко Димитров.

повод
СЮК.

На събранието на трудс- 
най-голямата ор- кн

ганнзацня „Тигър“ — Дпмпт 
ровград пред работниците 
говори секретарят на Общнн 
ския комитет на Съюза на 

ВЕНКО ДИМИ

сили в
страната.

сътрудничество.готоОт всички събрания, ник
на Общито и от делегатите 

нската скушщша. 
пратени поздравителни теле 
грамн до Десетия конгрес. В 
телеграмите се търси Кон- 

нзбере другаря Тн 
СЮК

п1комунистите.
ТРОВ. Той изтъкна значени 
ето на акциите, които Съю- 

комунистнте и прог-

бяха нз- трибуиата &След това ма 
пол открито учениците от 
централното училище и под 
ведомствените отделения в 
Деянова махала, Златанова 
и Топли дол изпълниха кул- 

мандата. турно-забавна програма. Тан 
цовитс групи от висшите и 
нисшите класове на централ 
ното училище изпълниха на 
родни хора, а друга група 
ученици и ученички изпъл
ниха рецитал на тема: „Пра 
зникът на младежта“ пуолн 
кувап във в. „Другарче“ № 
227 от 1 май т.г. Три учени- 
ка и три ученички от осми 
клас участвуваха 
рина. като отговориха на въ 
проси, отнасящи се за живо 

работата на другаря Ти 
то, историята сна СЮК и раз 
витието на СФРЮ. Победи
ха момичетата, а всички уча

г-зът на
ресившгге сили провеждаха 
между двата конгреса, като 

голямото влияние, 1Я>гресът да
то за председател на >4/подчерта 

което на комунистите оказа без ограничение на
1Писмото и речта на другаря 

Тито пред Политическия ак А. Д.

ДО ДЕСЕТИЯ КОНГРЕС 

НА СЮК
3

във викто
В. Харизанов открива тържеството

изпълнихаБЕЛГРАД Въпреки облачното вре
ме, тържеството премина 
във весела и приятна атмос
фера. Веселието продължи 
до късно вечерта.

та и Деянова махала 
китка хора, смесена с песни 
зг Тито. Със стихотворения,Другарки и другари,
соло и дует песни се пред
ставиха повече ученици от

стници във викторината по
лучиха книги. Учениците от М. ВеличковМного успехи желаеме на Десетия кон

грес и обещаваме, че ще проведем в дело вси
чки становища и заключения в по-нататъш-

■■к1ваа1ВМ11а11ввввоя»1111И111ЯВВВ1М1111В1ваЕка

Среща на представители от Александровац Жупски и Дими-НИ со-
общество в нашата братска 

общност на народи и народности.

ното развитие на самоуправителното 
п иал истическо тровград

СЪТРУДНИЧЕСТВОТО-ОСНОВА ЗА 

УКРЕПВАНЕ НА БРАТОВОТО И ЕДИНСТВОТО
Приобщаваме се към предложението на 

всички трудещи се и комунисти другарят 
Тито да бъде избран за председател на СЮК 
без ограничение на мандата.

Делегатите на Общинската скуп
щина в Димитровград

на Общинската скупщина. 
Венко Димитров, секретар 
на Общинския комитет на 
Съюза на комунистите; Цве 
тан Еленков, председател 
на Общинската конферен
ция на Социалистическия 
съюз; Ранко Ставров, пред
седател на Общинския син
дикален съвет; Симеон Кос 
юв, председател на Общин
ската конференция на Съю
за на младежта; Ана Стан-

нция за продълбочаване на 
по - нататъшните връзки 

и във всички области на об- 
политическия до

На 22 май в Димитров
град се срещнаха представи 
тели на сбратимените общи 
ни Александровац Жупски 
и Димитровград. Водиха се 
разговори за досегашното и 
бъдещото сътрудничество 

между тях.
От страна на Александро- 

вац участвуваха Предраг Ду 
манович, председател на Об 
щинската скупщина; Него- 
ван Сердарович, секретар на 
Общинския комитет на Съю 
за на комунистите; Сава Ми 
летич, председател на Об
щинската конференция на 
Социалистическия съюз; 

Воя Калезич. председател на 
Общинския синдикален съ

ществено 
културно-спортен живот, ка 
кто и основа за укрепване 
на братството и единството 
на народите и народностите 
в нашата страна — най-го- 
лямата придобивка на наша
та революция.

Както е известно, тези две 
общини успешно сътрудни
чат няколко години и в ре
зултат на това ще бъде под
писана и грамота, за което 
решения са вече приели об
щинските скупщини на тези 
два града. Грамотата ще бъ
де подписана на 10 август 
на тържествената сесия на 
Общинската скупщина в Але 
ксандровац Жупски и на 8 
септември «а тържествената 
сесия на Общинската скуп
щина в Димитровград, а п° 
случай Деня на освобожде-

чева. председател на секция 
та за обществена дейност на 
жената и Илия Петров, ди
ректор на гостилничарското 
предприятие „Балкан“.

В разговора, който 
на в приятна обстановка, бе 

вет; Милко Симич, предсе- констатирано, че досегашно 
дател на Общинската кон- то сътрудничество между
ференция Съюза на младе- тези две общини е било на
жта; Верица Михайлович,. високо равнище във всички 
председател на секцията за области на обществено-ико- 
обществена дейност на же- комическия, 
ните и Радослав Джурич, до културен живот. Бе заклю- 
сегашен подпредседател на чено, че сбратимяванего на 
Общинската скупщина а от тези две общини представ- 
страиа на .Димитровград: лява отражение 
Борис Бо.рисбв, председател

ми-

политически и

Бойците и командирите от срещата „Братство-единство 
иа Власинско езеро след 30 години отново заедно. нието на тези два града.

на досегаш 
ното сътрудничество и гара А. Д.
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БОСИЛЕГРАД

Бурно партийно заседание
в автотранспортното

ТЪРСИ СЕ ИЗХОД
Как датп„.„п __ се намеРи изход от сегашното 

тРУДно положение, в което се намира авто-

то участвуваше цялото общинско 
ство. ръковод-

След няколкочасови обстойни разисква-
всички участници в разговора, 

се прие предложението до края 
обществено-политическите

ния почти на
на тоя месец

организации да
вземат конкретни решения за кадровите и 
други необходими промени в предприятието. 
До тогава всички От тържеството в Божицаотговорни и ръководни ли
ца в тази стопанска организация 
да подготвят отчет за работата си 
предложение за решаване на нан актуалии- 
те проблеми.

са дължни 
и дадат От втората съвместна сесия на всички съвети на ОС в СурЬулйца

ПРИЕТ ПРАВИЛНИК ЗА РАБОТАТА НА 

ОБЩИНСКАТА СКУПЩИНА
В разискванията се посо

чи, че поради слабата орга
низация на работа, в момен 
та ооновните организации 
на пътническия и товарния 
тарнспорт имат дефицит от 
около 400 хиляди динара. О- 
собенно масова е проявата, 
че работниците от товар
ния транспорт злоупотребя
ват трудовите си постове, 
ползвайки за частни це
ли камионите. Също така — 
изтъкна се на заседанието, 
досега не е намерена 
гурна и трайна работа за 
товарния транспорт.

В предприятието нарочно 
е отсрочвано приемането на 
най-необходимите кадри ка- 
кто: завеждащ счетоводство 
то, секретар икономист за 
план .и анализ и други спе
циалисти. Това нещо е дове 
ло до нефункциониране на 
главните ръководни служби 
в предприятието.

На заседанието се изтък
на, че главна отговорност за 
тези опущения има ръковод 
ството на предприятието. Ко

нстатира се също така, че 
самоуправителните отноше
ния са недоразвити, а чети
рите основни организации 
на сдружения труд все още 
не са успешно заживяли.
Това нещо е довело до съз- - на в°ички съвети на Общин 
даване на лоши отношения ■ ската скупщина в Сурдули- 
б трудовия колектив и до ца-
рязко намаляване на отгово **а заседанието бе разгле- 
рността на ръководните ли- ^_ан и пРиет от делегатите 
ца в предприятието и до съз Правилник за работа на ОС 
даване на семейственост. .в Сурдулица. В него бе раз- 

Приемайки задължението работена деловата част на 
сесиите на ОС, правата и 
длъжностите на делегатите, 
компетенциите на отделни 
свети при ОС и взаимните 
им отношения, правата на 
скутцините на самоуправи
телните общности на инте
ресите и организационната 
структура на ОС. Също та- 
та в Правилника са предви
дени и отношенията на ОС 
и нейните тела, органи и 
служби и сътрудничеството 
й със самоуправителните ор 
ганизации и общности и об
ществено - политическите ор 
ганизации. Общинската скуп 
щина според Правилника 
ще има пет постоянни коми 
сии, ако затрябва може да 
формира и други.

Сесията на ОС потвърди с 
решение, че- в- Общинския 
съд в Сурдулица освен пред 
седателя ага съда трябва да 
има и 5 съдии, а ще се из
берат и 45 съдебни заседа
тели.

Рсшеио бе от 1 юли Отде
ла на вътрешните работи в

V.

На 24 май тг. бе проведе
на втората съвместна сесия

кционерите, които избират 
ОС и обществено - полити
ческите организации в Сур
дулица

В петте постоянни коми- 
допълнения на отделния до- сии. които наброяват 25 ’Чле 
говор за съгласуване лични- нове са избраници Д' лица 
те доходи в органите на те- от българската народност, 
риторията на ОС и на фун- М. Величков

Сурдулица да се интегрира 
с Междуобщинския орган 
за вътрешни работи във Вра
ня.

ОС прие и изменения и

обществено - политическитеси- :
организации да превземат 
енергични мерки тази стопа 
нека организация, в която 
работят 150 работника да се 
сложи на здрави крака, се
кретаря на Общинския пар
тиен комитет Гоне Григоров 
заяви, че за сегашното поло 
жение известна отговорност 
имат и комунистите в пред
приятието, тъй като не са 
настоявали досегашните взе 
ти решения да се проведат 
в дело.

БОСИЛЕГРАД Програма по 

всенародната отбрана
= Комисията за. всенародна 
отбрана при Общиснката ко 
нференция на ССРН в Боси 

обсъди

брана, самозащитата и си
гурността.

Във връзка с това комиси 
ята опредеш собствените си 
задачи в тази област за ^дей 
ствуване в настоящия и бъде 
щия период.

задачите,леград
произтичащи 
золюцията 

мия конгрес на Съюза на ко 
мунистите на Сърбия, отна-

Ре-от
Седна

•Кв, в.сящн се до обществената отСУРДУЛИЦА 4 - .

Бесна кобила е проходими
ват от Босилеград До‘ Враня 
и обратно.

Автобусите от Босилеград _ 
през Любатпте, Крива фея 
до Враня тръгаат в 5 и в 14 
часа, а се завърщат обрат
но в 9 и в 18 часа.

След прекъсване от шест 
месеца, поради си южни пре
спи, ОТ НрСДИ П1ЯКОЛКО ДШ1
пътят през Бесно кобила е 
отново промодим.

Автобусите на босилеград- 
ското автотранспортно пре 
дприятие сега редовно пъту

Д. ЛИСИНА

Училището 

сложено под 

покрив

.. в. в.
1НИП31 II!П|

Новата училищна построй 
ка 'На подведомственото учи 
лище в село Долага Лисшга 
с сложена тюл покрив. До 
началото на новата учебна 
година оградата ще бъде на
цяло завършена и подголве- 
ага за работа.

За изграждане па тази . 
сграда, Общинската образо
вателна общност е осигури
ла около 300 хиляди динара.

Уведомихме се, че тези 
дни ще започне и изгражда 
пето на сградата на подведо 
мственото училище аз с. Дол 
но Тлъмино. По такъв начин 
през тази година трябва да 
се завършат тези две учили 
щни постройки.

минерална вълна и някои из 
същата. Въз основаФа рмацети чно - химичес

ката индустрия „Галеника“ 
в Белград на 25-ти май 
Деня на младостта и рожде 
ния ден «а Другаря Тито пу 

действие нова фабри- 
на мине

делия от 
на сегашните цени се очак
ва, че фабриката ще произ- 

стоки на обща стой-вежда
от 40 милиона динара годи

те приеме на работаена в
ка за (производство 
рална вълна в Сурдулица. 
За обекта са изразохдваии 1Ь 
милиона АИнара, 
половината е дала .,Галени
ка“, а втората поло вина 
Републиканския фонд за на
сърчаване развитието на не
достатъчно развитите райо-

шно, и
около 100 работника, преди 

младежи. Това е огро- 
тидобивка за неразви- 
Оурдулишка комуаса, а 

и за цялата страна, защото 
ще се намали вноса на стък 
лена вълна, която се ползва 

матсри-

мно 
мна п 
тата 1

от които

ьато изолационен
ал. От ученическата изложба в Босилеград но повод Деня 

па младостта ■■*
ни.

Фабриката ще произвеж
да годишно 12 хиляди тона

В. В.В. в.
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иВУК КАРАДН1ИЧЙ

ФОТОХРОНИНА

СЕНОКОС ПРАЗНУВА
УТП

3“ 1,7 училище
П"‘,ЛС'' 0УтТо2аеа без 

15 са оста-
113-

обаче мшала- 
не с имало новта-

клас ма 
„Моша
дина завърши* 
слаби бележки,поправителни 

повтарящи

таиал същия, 
та година
рящи.

слаби
» Сж«ГТ5ШсИаИос«мали па бележки, гз с я п1сс-
поправителен изпит а 
тима повтарят класа.нали на 

пит, дока-го От четвъртокласниците де 
са отличници.

ня-
ССТ ученици

бев слаби бележки е ос-

ма.
ш^Г"Го7обь3р X
0 добър 32 и със задоволите 
лен успех са завършили 22 
ученика. Средна белокка е 
\ Я2 което е за 0,17 па сто 
по-добър успех в сравнение 
с миналата година.

За отличен успех по всич
ки предмети, от П1 До у|и 

диплома „Вук Кирад
жии“ са получили шестима 
ученици от VIII клас. Също 
така десет ученици са полу 
чплн дипломи за особени ре 
аулгати и то: четирима са 
получили диплома „Светозар 
Маркович“, за осъществени 
резултати в областта па оо- 
|цсственнте науки; диплома 
„Степан Мокраняц" са иолу 
мили четирима -ученика, за 
резултати, 
ластта ат изкуството и два
ма ученици са получили дни 
ломи „Йован Мик1гч - Спар
так“, за резултати осъщест- 

областта па физкул-

А, А.
сто

ас.кл

песен на кавалНикола Симов изпълнява народна

в об-оъщсствени

вени в 
турата.

В ГИМНАЗИЯТА УСПЕХЪТ 
НА МИНАЛОГОДИШНО

ТО РАВНИЩЕ

От 74 ученика на IV клас 
на гимназията „й. Б. Тито“

БОСИЛЕГРАДI

ДОБЪР УСПЕХ НА АБИТУРИЕНТИТЕ
от проверка на практически 
те и теоретически знания на 
кандидатите. В. В.

в товаЗрелостният изпит 
училище ще се проведе 
3 до 20 юни. а ще се състои

С абитуриентската среща 
означи края на учебната 

година ата учениците от чет 
върти клас на гимназията 
„Иван Каараиванов“ в Бо
силеград.

От 64 ученици в четвърти 
клас, с успех са завършили 
учебната година 34 дупш. 
Между тях 10 са отличници 
а останалите са показали 
много добър и добър успех. 
25 ученици са останали на 
поправителен изпит по един 
и два предмети, а петима по 
втарят класа.

По преценка на учител
ския колектив в гимназия
та, тазгодишните резултати 
на абитуриентите общо за
доволяват.

Директорът на гимназия
та, ЛЮБЕН АРСОВ ни осве
доми че са в ход подготов* 
ките за даване зрелостен 

учениците, 
които с успех са завършили 
четвърти клас. Те ще се про 
ведат от 1 до 21 юни.

от

ФУТБОЛ
ГОСТИТЕ ПРЕДИЗВИКАХА 

ПРЕКЪСВАНЕ НА ИГРАТА
„АСЕН БАЛКАНСКИ“ — „ПРОГРЕС“ 1:1
(1:1)
Димитровград, 26 май. Игрище на „Асен Бал
кански“. Зрители около 800. Време хубаво 
за игра. Съдия Н. Яздимирович (Пирот). Гол
майстор за „Асен Балкански“ К. Кръстев в 
17 минута.
„Асен Балкански“: П. Найденов 5, Т. Стоя
нов 7, Д. Велков 6, К. Кръстев 8, А. Пейчев 
6, П. Димитров 7, К. Глигоров 6, (Г. Манич), 
Г. Каменов 6, С. Манов 6, А. Милев 6, Г. Гю- 
ров 6 (С. Миркович).

Общата трапеза
у\д/\/^АЛА^ЛЛУ^>ЛЛАЛАЛ/>А/\ЛЛЛЛЛАЛЛЛЛЛ/

БАСКЕТБОЛ

ДВЕ ПОРЕДНИ ПОБЕДИ
„Вентил“ (Ж. Александровац)> „Свобода“ 41:64
„Свобода“ - „Косаница“ (Куршумлия) 

72:45

Изхождайки от значение
то на днешната среща фут
болистите на „Асен Ба2\кан- 
ски“ започнаха със силни

на вратаря Найденов израв
ниха. Левият защитник на 
гостите. Дурмишевич, изпра 
ти топката пред гола на „А. 
Балкански“, която 
вратаря и на Басов не бе 
грудно да я вкара в гола.

„Асен Балкански“ беше по 
-добрият отбор все до 60 ми 
нута, когато, до този мо
мент, тази спартменска сре
ща бе прекъсната. Всъщност 
един от футболистите на 
„Прогрес“, Стоянович. нагру 
би днес добрия съдия Язди- 
мирович, за което получи 
червен картон. Ненужно из 
нервираните гости не бяха в 
състояние да приемат 
решение и съдията бе при
нуден да прекъсне срещата.

изпит на

атаки още от самото нача
ло на мача. Вече в 12 мину 
та С. Манов хубаво стреля, 
обаче улучи напречната гре 
да. Пет минути С2\.ед това К. 
Кръстев, най-добрият играч 
на срещата, след една само

то на училището за квали- стоятелна акция успя да вка 
фицирани работници в Бо
силеград е добър. От 50 уче 
ници нито един не повтаря 
класа, а само 10 са на попра

излъга

же в досегашните срещи наб 
раха осем от десет възмож
ни точки.

Особено добра игра те по 
казаха в срещата с „Косани абитуриенти на Отделение - 
ца“, която играха в Димит
ровград пред повече от 300 
зрители. В тази среща се из 
тъкна целия отбор на „Сво
бода“, който игра в състав:
И. Симов, С. Мито®, А. Ву- 
кович, П. Димитров, Г. Йо
сифов, В. Петров, Н. Минев,
М. Петров. Е. Соколов.

Баскетболистите на „Сво
бода“, състезаващи се в изто 
чна група на сръбска диви
зия успяха в четвъртия и пе 
тия кръг на състезанията 
пролетия полусезон да изво 
юват две победи. На 19 май 
те спечелиха срещата в Алек 
сандровац Жупски срещу 
бора на „Вентил“ с резултат 
41:64, а на 26 май спечелиха 
и срещата срещу отбора на 
„Косаница“ с резултат 72:45 
(33:21). По този начин димит
ровградските баскетболисти 
постигнаха добър успех, поне

Успехът на учениците
в

ра гол и това беше 1:0 за 
домашния отбор. До края на 
първото плувреме С. Манов 
имаше възможност да пока- 
качи резултата, но неговите 
шансове останаха неизполз
вани. И когато се очакваше 
домашните футболисти да 
покачат резултата гостите, 
след непростима грешка

от

вителен изпит по един и два 
предмета. Между положили 
те класа четирима са отлич 
иици.

това

А. Д, А. Д.»|
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Из живота и дейността на другаря Тито след това за работата на Па 
ртията в страната и молил 
Димитров да „се застъпва 
нашия въпрос да бъде разре
шен по-бързо“. Тито на края 
на писмото, искал да се по
бърза с решението за идва
нето му в СССР, а ако не е 
нужно да пътува в СССР, 
тогава да му се разреши да 
се завърне в страната, за да 
сюмо^др колкото може, как 
то казал той. „Ако в мен се 
няма доверие — се казва в 
писмото на генералния сек
ретар на ЮКП — тогава е 
нужно да се определи някой 
друг и да му се даде морал 
на подкрепа. Но не опреде
ляйте никого от трулата 
емигрантска среда. Аз пред 
Партията в страната чувст
вувам голяма отговорност и 
не мога повече да чакам та
ка“. Очаквайки входна виза 
за своето трето пътуване в 
Москва, Тито на 8 август 
изпратил на Димитров 
доклад за политическото по 
ложение в Югославия, за ра

ботата на Партията и мла
дежта.

Във връзка с това интерес 
ни са и спомените на Иосип 
Копинич, който към края на 
август 1938 година се завър
нал от Испания. След при
стигането си в Париж Лов- 
ро Кухар му съобщил че Ва 
лтер (Тито) е в Париж и че 
желае да говори ,с него. Ни 
кой в момента нямал руски 
паспорт освен Копинич и за 
това Тито го изпратил в Мо 
еква там при Димитров да 
разреши въпроса с неговата 
виза.

Същата вечер Копинич от 
пътувал с влак в белгийско
то пристанище Антверпен, 
а оттам продължил за Мос
ква със съветски кораб. Ко- 
гато пристигнал в Москва, 
у опял да дойде при Димит
ров и всичко на време да 
уреди. За кратко време Ти
то получил виза за Съвет
ския съюз.

I

НАЧЕЛО НА ЮКП
След пристигането- си 

Москва Тито 
вор с Димитров.

в хора, киотО могат да' работ 
ят. а колектива да бъде 
здрав: не един човек, но цял 
колектив.

На срещите при Димитров 
Тито видял,

Така пристигнал в Париж 
в началото на 1938 година.

На заседанието на стария 
ЦК на ЮКП. състояло се 
на 21 януари 1938 година в 
Париж в протокола

водил разго- 
, генерален секретар на Коминтерна, ко 

кто му съобщил, че Горкич 
не само че е сменен, 
и арестуван. Тито 
мнението си на. Димитров 
че ръководството на Парти- 

трябва окончателно да ми 
не в страната, там да оста
не, и че няма никакви при- 

даостане в Париж, 
инсистираше. Той чувству
ваше. че в страната

но е 
изказал че съществува 

тенденция Комунистическата партия
е „при

ето- на- зание“ съобщение на 
„главната къща“ (Коминтер- 
на — заб. на редакцията), 
,че главна отговорност за ра 

ботата носи другаря Ото (Ти 
то). Този протокол, освен то 
ва, представява и формален 
документ за Титовото идва
не начело на ЮКП. Към 
края на януари 1938 година 
Т|гго се завърнал в Югосла
вия, където за кратко време 
формирал нов Централен ко 
митет на ЮКП.

на Югославия да 
оде разпусната, което по то
ва време се случило с Кому 
нистическата партия на По
лша и Комунистическата па 
ртия на Корея.

Затова приел предложение 
то Димитровград и му казал 
че югославската Партия ще 
приемахне петното.

А той му отговорил:
— Работете!
Тръгнал за Франция, през 

Финландия и Дания. Прите
жавал канадски паспорт на 
име Спиридон Мекас. Кога- 
то пристигнал в Копенхаген 
един полицай, който по убе 
ждение изглежда бил соци-

ята

ЧИНИ ТОЙ

няма да 
остане начело на ЮКП. След 
тези титови думи Димитров 
е попитал Тито: „А какво 
ръководство! Останал си са 

ти, Валтер. който трябва 
да заминеш в страната“. Ди 
митров тогава от името на 
Коминтерна му съобщил и 
това, че дотогавашният ЦК 
ЮКП

мо нов
(СЛЕДВА)

ОЧАКВАНЕ НА СЪВЕТСКА 
ВИЗАсе сменава и че той,

Тито става Продажба
На 3 км от Димитровград, край с. Гради- 

ни, над автопътя, продавам къща със стая, 
кухня и мазе, електрическо осветление, сво
бодна за квартируване, с водопровод, дворно 
място с голяма овощна градина и лозе, гора, 
всичко 2 хектара, рейсова връзка до самия 
плац.

мандатор за ге
нерален секретар на новия 
ЦК на ЮКП.

Как това предложение е 
приел Тито? Тито не

В първата половина на 
юни 1938 година Тито полу
чил съобщение, по трети път 
преди войната веди ата да 
замине в Москва, седалище
то на Коминтерна. Около 2 
юни вече бил в Париж. На 
21 юни той съобщава на Ди
митров за своето пребивава 
не там — „където пристиг
на с цел да отпътува при 
теб, защото си ме викал“.

алдемократ го попитал нещо 
на английски език. Тито не 
владеел добре английски и 
промърморил нещо.

Полицаят забелязал, че 
това не е негов паспорт. На 
смеял се и казал:
— Следващия път, другарю, 

научете по-добре английски, 
когато вече взимате канад
ски паспорт.

е имал
амбиция да поема ръковод
ството на Партията, и това 
казал на Димитров, но имал 
желание рководството да 
бъде здраво, крепко и рево 
люционно. Имал желание 
вожд да бъде един от ония

Питайте П. Яничева, ул. „Бошко Буха“ 
16, Димитровград, тел. 81-487.

АКАД. МИХАИЛО АПОСТОЛСКИ действията, местата където са водени 
борбите и частите, които участвува
ли в тях показват че е съществувало сът 
рудничество и то произлизало спонтано 
ръководено от единството на целите.

При планирането на Февруарския 
поход (31 януари 1944) делегатът на Вър 
ховния щаб на НОВ и ПОЮ Светозар 
Вукманович и Главния щаб на Македо
ния с изпращането на една група по из
точна Македония, предвиждаха, покрай 
другото и обединение на действията на 
всички части на територията: Кумано- 
во — Крива Река — Църна Трава — Лу 
жница — Враня. За реализация на тая 
цел по Източна Македония с тази група 
тръгна ЦК на КПМ и Главния щаб на 
Македония и делегатът на Върховния 
щаб. Присъствието на делегата на Вър
ховния щаб С. Вукманович-Темпо, кой- 
•:о имаше широки права, даде възмож
ност за обединение на действията на вси 
чки части на спомената територия да се 
извърши в името на Върховния щаб на 
НОВ и ПОЮ и същевременно за тая цел 
да се създаде една здрава организация. 
Кога тя се предвиждаше, делегатът на 
Върховния щаб и Главния щаб на Маке
дония проучват централното положение 
на терена Куманово — Крива Паланка 
— Църна Трава — Враня и предвиждат 
и нуждата от акция за заздравяване на 
пародоосвободителната борба в Сърбия, 
на Косово и Македония, но същевреме
нно и възможностите да се окаже по
мощ на българското антифашистко съп
ротивително движение. Също така беше 
съгледана и нуждата да се увеличат 
въоръжените нападения на чувствител
ните обекти на окупатора в долината на 
Морава и на прострения терен на Кума 
ново и Враня.

Сътрудничество в течение на въстанието 

от 1941 до 1944 в Южна Сърбия и Северна
Македония 4

акции против българската войска и по
лиция и четниците на Дража Михаило- 
вич, както що бяха борбите при Биляча 
,7 февруари), Табановци (13 февруари), 
Нагоричани 17 февруари), с. Войник (16 
февруари).

Българските окупатори умело изпол 
зваха времето от прекъсване на работа
та на единия до формиране на втория 
оперативен щаб и затова превзеха 
ции за очистване на терена. По това вре 

водеха няколко по-големи битки 
тази на IV декември 1943 година 

това на

Този щаб действуваше до 11 ХП. 1943 
година. По-късно в първите дни на яну 
ари 1944 година, повторно беше органи
зиран оперативен щаб за координация 
на действията на всички части на тери 
торията от Куманово и Крива река до 
Църна Трава и Лужница. Комендант на 

оперативен щаб беше Живоин Ни 
Саша Яворина. Този 

пгаб действуваше през втората половина 
1944 година. Споменатите оперативни 

щабове, въпреки че не успяха напълно 
да координират акциите на партизан-

Южна 
на Македония,

този
колич, а комесар ак-

на ме се Iкато
при село Цървена Ябука, след 
Чемерник и в района на село Млачище 
от 22 до 25 декември 1943 година. Тъй 
като българския окупатор не е имал ус
пехи в тия акции, те от 29 декември 1943 
до 7 януари 1944 година превзеха офан 

територията северно от Кума- 
и Крива Река до района на Църна

ските части на територията на
Сърбия и северната част 
все пак резултати от тяхното съществув 

обшото координиране на действия 
положително подеи- 

по-нататъшното развитие на 
в Македо-

ане и
та в някои акции
ствува за
Южна Сърбия, на Косово и 
пия. Нужно е да споменем, че тези ща
бове оказаха и солидна помощ на бьлгар

на съпро

зива на
ново
Трава и Лужница с цел да се интернира 
цялото мъжко население от тази тери
тория. В тази акция българите интерни- 

30 000 граждани. В течение
ското антифашистко движение
тивата. , „ „

Споменатият оперативен щаб в пър 
вия състав в ръководството и К00РЯД™ 
райето на действията бележи няколко 
успешни борби, както що са борбите про 
тив частите на Вардарския -«етнически 
корпус на Руен планина на 1 декември 
1943, след това на 6 декември край оъ 
Илия След това борбите при Младо На 
горичане (28 ноември 1943) при клинци 
(9 декември) и при Дренак на 10 декем- 
лбГЯюй В тези боеве па помощ 
на четниците се притекоха и български 
те полицаи. Оперативният щаб на втория 
състав също така бележи ня У

раха около
тая акция дойде и до няколко стълк

новения между частите на НОВ и ПОЮ 
и българската войска и полиция, от 
то отделно изтъкваме борбата на 3 януа
ри 1944 година при Сърбска куча (в окол 
ността на Крива Фея) както и засадата 
на 13 януари 1944 година при село Пе- 

нападението на Крива Палап- 
14 януари 1944 година при което

на

кои-

линце и 
ка на
бяха освободени около 1 000 души 
лагерите за интерниране. Въпреки това, 
че в този период не съществуваше фор
мално отделен щаб за координиране на

от

1
(Следва)
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и почивкаВ часове на отдих
♦♦ ♦: _ НО в нея си го Арията,

опичаме,..А ПЪТ- И аз направих един 
оке, - и к°г»то с* И3*“* 
така — си припомня Ьум- 
горе се оказа централна га-

♦ I унМ&Р&♦
♦ катоПонякога едва след

сцената, научават ^ек"рол. сме играли.ра.
V. о т♦I

дни.

отива на гости 
село. В 
голяма

пи нта лопятс
ие за

духовна
Гражданин 

„а свои роднини на 
той вижда

Кръпките но 
днес сапдетелствуват 
материална,
нищети.

а за къщата 
красива
_ За какво ви е 

пещ? Нали си носите 
от магазина?

_ да — отговаря домаки-
БЕО НА пещ.

пък тази 
хлябаЯ Уважава* чуждите трудо

ве! Те могат да станат осио 
твоите! •

♦ _ Прочетохте

♦ лщ.Гп^тМеди,Гкри™к
♦ _ Хм . . да. Две от тях ие 

напишат пи

ли стихот- 
мла-

ва на! ВЕСТИВАЛ >чл/чаа/^/ч/ча/^ааааааа^-----
биха могли А« 
то Гьоте, пито лайне.

— О, пие ми ласкаете! кои
са те?

— Едното е 
другото за радиото.:

зи килото, а Надница за 

свидетепствуване
1 Научил съм се и сваку годину идем на 
4 двайесипети май у Цариброд. И туя годину 

' село. Беше мло-I ♦ _ Ханс, щс се срещнем
5 часа?надиго се с човеци од наше 

го гужва у автобусат, ама издържамо.
Бре убавило йедно. Дошла деца од 

Сърбию. Кикви йезици вече
албансЬи, ту-

X ли довечера, в 
♦ _ Да, Бруихилда, ти кога

ще. дойдеш?♦ сви !♦ не
: краища на

Т дън се говореше нашинсНи... ♦ кокошките.
X А Кико убаво децата пояше, играше — има ♦ _ Ние нямаме кокошки.
♦ да разказуйем по село недън месец ...
♦ Тека гледамо, сНитамо и вечерту отидо у
♦ Строшену чешму при сват Гогу на вечеру и на 

спанье. А при нега млого гоейе. На свадбуту 
му не йе било толкова гоейе. Бре реко, куде

X че 1}и дене. А Гога си се приготвил,
I и прасенце. Седемо тека до сред ноч и
♦ реко айде да полегнем. Тамън изгасимо лам- 

буту ка некой тропа на пенцарат. Подиго пер 
дето видим две-три дечица. Окну Гогу, он

Ние вечер си лягаме с 
А вие? си от Гш*

™ 33 Ж^ца 250 дина-Другарю редактор.

Двама братя Ри сто Раиге- 
лов болногледач от Звонци и 
отборник и Светомир Раите 
лов, земеделец от Нашуш- 
ковица са имали дело.

та до
ра. Считам, че това е

съда обикновено за 
взима 30 АИ-

защото
това отстояние

Считам, че това заслу
разказваВъзрастен мъж 

приятеля си, че взема за 
млада девойка.

— Какво ще кажеш за то-:
нара. 
жава да

па
се изнесе във вест-жена

: На 22 април 1974 година 
бяха пред съда в Ба- 

Влада

ника.заклал ва?
Светомир РАНГЕЛОВ, 

Нашушковица
когато
бушннца свидетеля 
Костов от Ракита ми напла

— Не ми харесва. Според 
ф мене тези бракове май-де- 
<> кември не са подходящи. Не 
ф казвам, че декември не от- 
ф крива в май свежест, сръч- 
ф пост, красота. Но каквг 
ф мира май в декември?! 
ф — Дядо Мраз...

♦

отвори.
— Може ли тая деца да преспе при теье 

йедно на нашинсНи. Другите по дре-

о на-
:

Трудовата общност на Издателство ,,Бра 
“ в Ниш с решението си от 17 май 1974 

година въз основа на член 17 и 80 от Статута 
и член 9 от Правилника за вътрешната орга- 

систематизация на работните ме-

^ — каза
йете видим, дека несу оттука.

Гога погърчи рамена и рече:
— Дай нека улезну, че найдемо место. 
Децата улезоше, остайише си партушин- 

седоше. Видим млого би

♦
! : * гство

— Ало, господине!
— Пссст, младо момче! Ще 

А изплашиш рибата.
Т — Искам само да ви ка- 
Т жа, че недалеч оттук се про 
2 дава много риба!

♦
пизация и 
ста обявява

куту зад вратата и 
срам.

— Деца, — поче я да заговарам — не 
мой да се срамуйете при Гогу има 
сви да спу — напрайил човек ижицу, има за 
шега, има и за гоейе.

После улезе Гога и ^и одведе у другу 
собу — децата да си одъну.

— Куде су спали първуту вечер —

КОНКУРСместо за
♦ а♦♦ж Ингрид отива с приятели 
^ на екскурзия.

— Да се веселиш добре — 
казва майка й и на раздяла 
и добавя: И да се държиш 

♦ прилично.
Т — Е. майко реши кое от 
X двете да направя?

ЗА ОТГОВОРЕН РЕДАКТОР НА ВЕСТНИК 
„БРАТСТВО“1пита

♦ Гогу. Условия: виеше образование и най-мал
ко осем години журналистически стаж; поз
наване на съвременния български литерату
рен език.

Конкурсът е открит 15 дни след публи
куването му.

Документите се изпращат на адрес — 
Новинска установа „Братство“ Ниш, Кей 29 
децембра 8.

I — Ама наш резил — каже Гога. — Од- 
вели %и у „Балкан“ и казали че спу само йе- 

♦ дну ноч. Ка децата има да пою и туя вечер 
^ и требе да преспе, а „Балкан“ ььим издал 
ф креветйете на дру^и. Децата остала без кре- 

ветйе.
тф
Хофман се хвали:
— Моята жена никога не 

ме усеща, кога се прибирам 
в къщи.

— Как така? — пита Бум-

— Бре, сват Гого, не требеше да ми ка- 
зуйеш. Толко децата добре играше и пояше, 

да н>им не найду место за спаьье. Неа они
може нийе ако се не изложимо . ..

^ ске.♦
*♦ МАНЧА — Още на стълбите се съб 
ф личам, мятам дрехите през 

рамо и така се промъквам в 
спалнята.

ИЗДАТЕЛСТВО „БРАТСТВО“ НИШ
♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦'
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