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ПОСЕТИХА ИЗДАТЕЛСТВО 

НБРАТСТВОН
На 2 юни т.г. изда/гелство 

„Братство“ в Ниш посетиха 
другарят Вукойе Булатович, 
член на Секретариата на Це 
игралния комитет на СКС 
и другарката Олга Николич, 
член на Републиканския из
пълнителен съвет на СРС и

председател на Комитета за 
култура, образование и осве 
домяване.

Гостите от Белград се за
познаха с работата и пробле 
мите на „Братство“ и с про 
грамата му за предстоящата 
работа.

_^еестмии, на ьъуугаесидта ЮГОСЛАВИЯ *
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Общинска конференция на СКС — Димитровград

СТАБИЛИЗАЦИЯТА НА 

СТОПАНСТВОТО ТЪРСИ 

ОТГОВОРНОСТ ОТ всички

БОСИЛЕГРАД

НАСКОРО ВТОРА СЕСИЯ
НА ОС

ществото и секретар на Скуп 
щината.

За избирането на всички 
лица — членове на Изпълни

Наскоро в Босилеград ще 
се проведе втора сесия на 
съветите на Общинската ску 
пищна, на която ще се доиз- 
берат още трима членове в 
Изпълнителния съвет на Ску 
пщината, който ще наброява

телния съвет и на комиси
ите и секретариат на Скупщи 
ната, предварително ще во
ди разговор и ще даде пре
дложение координационно 
тяло при Общинската конфе 
ренция на СС**Н.

Конференцията оцени, че 
резултатите осъществени в 
стопанството през първите 
три месеца на годината са 
положителни. Бе констатира 
но. че са осъществени значи 
телии резултати на икономи 
ческа стабилизация, които 
са изразени чрез повишение 
на общия доход, подобрява
не на икономичността на ра 
бота, увеличаване на дохо
да, по-реално разпределяне 
на осъществения доход и уве 
личаване на собствените изво 
ри на оборотни средства, ка 
кто и обстоятелството, че 
няма трудова организация 
с блокирана текуща сметка. 
Също бе оценено, че има и 
отрицателни показатели ка
то малки лични доходи, го-

и всички трудещи се трябва 
да бъде съсредоточена пре
ди всичко върху ефикасното общо 9 членове, 
надделяваме на субективни
те слабости. Както бе изтък 
нато тези слабости са слаба 
трудова дисциплина, слабо 
спестяване и ползване на ра 
ботното време и съществу
ващите мощности, лоши вза

лямо ангажиране на средст
ва по отношение на осъще
ствената реализация на гото 
ви изделия, увеличаване на 
готова и търговска стока, у- 
величение на задълженията 
към доставчиците, ниската 
акумулативност на стопан
ството. недостиг на оборот
ни средства, в бавното прие 
мане на нови работници и 
така нататък.

На тази се сия ще се избе 
рат: комисия за избиране и 
назначавапе, комисия за из
следване на потекло на иму В. В.

От сесията на Общинската 
скупщина в Димитровград

плени отношения, лоша орга 
низация . злоупотреба на 

пост, неотговорно отноше
ние към средствата на труда 
и пр.

Обаче констатира се, проб 
лемите на стопанството не 
са само проблеми на комуни 
стите и пряко заетите в сто
панството, но и на отделни

ТЪРСИ СЕ ЦЯЛОСТНО АН
ГАЖИРАНЕ НА ВСИЧКИ 

ФАКТОРИ ДУМАМ НА ДЕЛЕГАТИТЕИмайки предвид състояни 
ето в стопанството Общин
ската конференция заключи, 
че акцията на комунистите (НА 3 СТР.)

След фестивала »Мейски ср»щи«

ФЕСТИВАЛ - ДА, НО КАКЪВ
различни теми. Една напри
мер може да бъде творчес
ките достижения на парод- 
ностите. успехите и пробле
мите във връзка с култур
ното им развитие и пр. и пр. 
Такива разговори ще допри 
несат за по-добро запознава 
не па самите народности, за 
тяхното сближаване и про- 
дълбочаванс па братството 
и единството, 
новна цел на тоя фестивал.

Твърде интереспо ще бъде 
ако този фестивал се

пости в сравнение с предиш 
ните години е по-малък. И- 
зостанаха представителите 
на унгарската, румънската, 
русинската народност. Пос
ледица на какво е това? Мо 
же би са прекъснати нишки
те изгубен е прекият кон
такт. Миналата година като 
наблюдатели бяха и предста
вители от Нови пазар, кои
то тогава ясно изразиха же 

участвуват па фс- 
В него живеят пред

Отшумяха фестивалните 
дни. След онова приповдиг
нато чувство, което предиз
вика съприкосновението с 
други народности, 
ват дни на по-трезво разми 
тление, дни на преоценка и 
равносметка. По традиция и 
ние се приобщаваме към пре 
ценяващите, за да отбеле
жим хубавите неща, но ед
новременно и пропуските. 
Не от лоши подбуди, а про 

се повторят греш- 
и идна

иастъп-

СТР. 5

УТРЕ
което е и ос-

лаиие да
стивала. 
ставители на няколко нации 
и народности. За съжаление, 
техен представител не уча- 

тазгодшшшя фе-

сто да не
ките или пропуските 
та година.

Как може да се оцени таз 
годишния фестивал? С една 
дума — сравнително добре. 
Но все пак следва да се от
бележат и някои по-крупни 
„пропуски” относно неизпол
звани възможности, които 

направят фестива-

»БРАТСТВ0« ГОСТУВА В БОСИЛЕГРАДоще,
използва да се запознаят на 

по-цялостно: бнтствува на 
ставал.

В разговор с ръководите- 
Косово, се откроиха

родностите 
и поминък, обичаи и нрави, 
фолклорни традиции. За цс 

могат да сс устроят сне

турната част ще вземат 
участие и членовете на 
гимназиалната литерату 
рна секция. Бай-Онзи ще 
направи актуални кари
катури, а Манчо ще, го
вори за впечатленията 
си от посещението в Бо
силеград.

На края на програма
та ще бъдат връчени пох 
вални грамоти на заслу
жили дейци за развитие

По случай 25-годишния 
си юбилей в събота на 8 
юни Издателство „Брат
ство“ ще гостува в Боси 
леград с интересна про
грама.

В следобедните часове 
в гимназията „Иван Ка
раиванов“ ще бъде откри 
та изложба на издания
та на „Братство“ от 1949 
до 1974 година и художо 

изложба на Мето 
ди Петров от Димитров
град.

В 19,30 часа в залата 
на основното училище 
„Георги Димитров“ ще бъ 
де уреден устен вестник 
и литературно 
Ще говорят журналисти 

„Братство“. В литера

ли от
няколко въпроса, па които 
също трябва да се потърси 
отговор. Касае се. преди вси 
чко, за възрастта па участ
вуващите във фестивала. 1а 
ка например, тази година 
представители на турската 
и албанската народност оя- 

от основпо учи-

лта
циализираии изложби, 
например па народната бро

като
могат да 
ла и по-богат, и по-съдър 
жателен.

Преди всичко, ако е това 
фестивал на българската на 
родиост следва да се запита

изостана участието

дсрия и пр.
Накрая, трябва да 

нем, че фестивалният коми
тет по чествуване. след ана
лиза и оценката на тазгоди 

фестивал, не бива да 
се спре само 
цип, а веднага да предложи 
и съответни мерки как най- 
добре ще се уредят въпроси 
те. По физиономията па фе
стивала и самия фестивал 
трябва още сега да се дсйст 
вува, а
преди заночвапето му, кога- 
то вече почти всичко с изтъ 
рпано и когато случаят ре
шава много неща.

изтък-

лище^Учепицитс се прелета 
Гн^Гот^Гщ/те

състави? Училищата имат
свой фестивал — фестивала 
на народностните училища,
който тази година ^ състоя 
в Александровац 
Следователно, ако с това 
младежки фестивал, трябва 
да бъде наистина младежки.

Освен това, когато вече са 
събрани накуп толкова иаро 

и© може да се 
по най-

ме защо 
па представители от АРУ™“ 
те общини, където също жя 

българска народност.
защо тоя път 

пак не дой-

шния
па констата-

яее
По-конкретио: 
босилеградчани 
доха? Без оглед на изговори 
те, които дават и едната и 
другата страна, следва лдс 
отчете, че между Димитров 
градска и Босилеградска оо 
шина ие е намерен пътя за 

взаимно оътруд- 
А това обеднява

ствена
то на печата и издател
ската дейност на българ
ската народност в Юго
славия.

Подобни културни ма
нифестации ще бъдат ор 
ганизирани в Димитров
град и други места.

не на месец или два
всестранно 
ничество. 
фестивала. 

Педантичният

четене.
любител иа 

че и бро Ст.дности, нима 
устройват разговори иафактите ще отчете,

участвуващите народят на



ЗАКЛЮЧИТЕЛНА РЕЧ НА ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА СЮК ПРЕД ^
ДЕСЕТИЯ КОНГРЕС НА СЪЮЗА НА ЮГОСЛАВСКИТЕ К

КОНГРЕСЪТ ЕДИНОДУШНО ПОДИРЕЛИ НАШИЯ РЕВОЛЮЦИОНЕН КУРС
Муш'!стиТ като кохезиош.а си иия. 
ла трябва бдително да па.ж 

а ' шашатд Ре-
място бра 

па па-

отколкото поло- 
Обаче аз мисля, че 
имаше какво да се 

Конгрес за

ли и неща 
жител и и. 
наистина 
изнесе пред тоя 
творческите резултати иа иа- 
шитс трудови хора. I акова 
нещо имаше, само 
ва, колкото заслужават па- 
шитс трудови хора. Може ой 

е говорено повече иа

Това също важи и за рабо 
тата на комунистите, 
се намират между младеж- 

работата върху нейно
то идейно издигане, за укреп 

па социалистическия па 
триотизъм всред младите и 
т.и. (Аплодисменти). Следова
телно, въпросът за образова- 

иа младежта трябва да 
приоритет и Съюзът на

НА ТОЗИ КОНГРЕС СЪЮЗЪТ НА ЮГО
СЛАВСКИТЕ КОМУНИСТИ СИЛНО СЕ 
ВЪОРЪЖИ С ЯСНИ РЕШЕНИЯ И ЗАДЪЛ
ЖЕНИЯ

КОИТО
придобивките
полюция, на първо

и единството
което е гаран

ция и на нашите досегашни 
и бъдещи победи. (Аплодис
менти). ■

Съюзът на комунисти де на 
Конгрес е силно пъоръ- 

ясни решения и задъл 
и аз съм уверен, че

д да
та, за

четното 
дните народи.не толко ва дде

На края иа Десетия конгрес на Съюза иа 
югославските комунисти, след единодушно
то му избиране за председател на СЮК е 
безсрочен мандат, другарят Йосип Броз Ти- 
то произнесе следната реч:

Другарки и другари.

Дълбоко съм трогнат от го 
лямото, безгранично доверие, 
което днес тук 
избирайки ме за председател 
на Съюза на югославските ко 
муннетн без ограничение 
мандата.

Позволете ми от името на 
новоизбрания Централен ко
митет на Съюза на югослав
ските комунисти и от 
лично име най-дълбоко да вн 
благодаря на доверието, кое
то на тоя Конгрес ни беше с- 
дннодушно изказано. (Аплодн 
сменти). Това доверие за нас 
е голямо задължедше да из
пълняваме това което тук за 
ключихме. Затова ще вложим 
всички свои сили и способ
ности последователно и с пъл 
на отговорност да изпълнява 
ме задачите, конто са утвър
дени на самия Конгрес и в 
нашата Конституция.

Мисля, че Десетия конгрес 
на Съюза на югославските к0 
мунисти завърши своята ра
бота, така както и очакваха 
нашите трудови хора. (Апло
дисменти).‘Въпреки че тоя 
Конгрес беше подготвян по- 
дълг0 време и с участието на 
много хора — комунисти, и 
не само комунисти, в разиск 
ваннята бяха изнесени много 
нови мисли и предложения, 
които бяха взети предвид и 
коит0 допринесоха за подоб
ряване на резолюциите дд дру 
гите документи.

Значението на тоздд Конгрес 
се състои и в това, че на не
го беше дадена единодушна 
подкрепа на нашия революаи 
онен курс в борбата за реша 
ваща позиция на работничес 
ката класа и самоуправител- 
Но сдружения труд, за по-на 
татъшно укрепване на равно 
правйето, братството и един
ството на нашите народи и 
народности, за още по-голяма 
афирмация на нашата необвъ 
рзана външна политика за за 
здравяване на водещата обще 
ствен роля на Съюза на ко
мунистите. С една дума, за

за това 
заседанията па комунистите. 
Лз трябва да сс извиня, че 
не можах през цялото време 

тяхната работа. Че 
па отделни де

не беше до

пие го 
има
комунистите с дължен да ра 
боти върху това.

На края желая още един 
път да благодаря на всички 
чуждестранни делегации, ко
ито присъствуват тук. (Апло
дисменти). Мисля че това е 
велико нещо, че такова чис-

тоя 
жен с
жепия
той успешно ше върши роля
та си ма идеен <и политичее 
ки фактор в по-нататъшното 
изграждане на социалистиче
ска Югославия. Разбира се, 
Съюзът на комунистите 
би могъл успешно да изпъл- 

тези миогоброй 
ми задачи, ако липсва негова 

идейна и организаторска 
Социалистическия съ- 

се в Юто-

да следямонолитност и бъдединство, 
ещ всестранен разцвет ма 
Социалистическа Федсратии 
ил република Югославия пъ 
рху основите на самоуправле 
името. (Аплодисменти). Ис
кал бих да изнеса още някои 
свои впечатления. На Кон
греса мощно дойде до израз 
критиката, а и самокритика
та. Но. мисля, че имаше по
вече критика отколкото само 
критика. Какво да сс прави, 
1<>ва е в човешкото битие. О- 
баче. аз бих препоръчпл в ра 
ботата на комунистите в бъ 
деще да има повече самокрп 
тика. Това действува гради в 
ио и намалява необходимост 
та от критика и критикарст- 
во. Защото когато сс прека- 
лсно критикува, това не мо
же да бъде градивно.

•гох речите 
легати, ио това
статично. В някои материали 
пък н в моя доклад бе изис- 

това в цифри,ми изказахте, сено нещо за 
по твърде малко и сухо за да 
се представи 
творчески труд, който е изпъ 

показва

ИС

онзи огромен л0 представители на партии 
и движения от цял свят дой 
доха на този Конгрес. На 
нас ни е много драго лото ги 
виждаме тук като наши го
сти и че могат да видят на

пипа всичкииа
лиси и който днес 
Югославия, като нова разви
та страна, със съзнателни гра 
ждпни, разрушена през пой- 

стаиала, така да се 
пепелта. А всичко,

та
роля в
юз на тоудещите 
еловия. Тук той трябва да 
действува, защото това е мио 
гомилиоппа организация, коя 
то в пълния смисъл може да

свое шата страна и резултатите, 
които постигна нашата рабо 
тничсска класа. (Аплодисмен
ти).

пата и
каже, от 
какпото виждаме днес — то-

помогне в изпълняването на 
всички решения, коит0 прие 
хме. Социалистическият 
юз в бъдеще трябва да има 
още по-голяма роля в прове
ждането на практика иа вси 
чко, което е залегнало в на
шата Конституция и заключе 
н0 тук. на Десетия конгрес.
В това се състои голямата от 
говорносг на комунистите, на

,па с дело на цапнис труло- 
хора. (Аплодисменти).

Десетият конгрес ще има го 
лям0 значение за още по-пъл 
пата афирмация иа ролята иа 
Съюза иа комунистите в по
нататъшното развитие иа ст
раната, в укрепването на ней 
пата монолитност и единст
во, за афирмация на социа

листическото самоуправление.

Другарки и другари деле
гати, пренесете своите ор-В11

съ- ганизации, между членовете, 
ксито ви избраха, този рево 
люциоиен дух, прониква
ше работата на Конгреса, ду 
ха на единство и решеност с 
още по-голяма упоритост да 
изтраем върху нашия револю 
ционен курс. Много благода
ря. (Бурни и продължителни 
а пл од исм енти).

Мое мнение с. чс на 
Конгрес много малко сс из
тъкваха постигнатите резул
тати. Правилно е, чс делега
тите тук основно и всестран 
но изнасяха различни неща, 
че повече изнасяха отрицате

тоя

1С1ПЗП1В11БВВ1

ПРИЗНАНИЕ И ДОВЕРИЕ

ТИТО — председател на 

СЮКс безсрочен мандат

Новоизбраните органи на СЮК
Йосип Броз Тито — председател на Съю 

за на югославските комунисти без ограниче 
ние на мандата. ^ Стане Доланц — секре
тар на Изпълнителния комитет на Председа
телството на СЮК. Щ Юре Билич, Тодо Кур 
тович, Воислав Сързентич, Мирко Попович, 
Александър Гърличков — секретари в Изпъл 
нителния комитет. Щ Централният комитет 
комитет на СЮК наброява — 165 членове, 
Председателството на ЦК на СЮК — 39 чле 
нове, Изпълнителният комитет на Председа
телството на ЦК на СЮК — 12 членове, Ко
мисията за статутарни въпроси —- 34 членове 
и Контролната комисия — 25 членове.

ДЕСЕТИЯТ конгрес на СЮК избра другаря Ти
то за председател на Съюза на юголавските кому
нисти без ограничение на мандата. С това се из
пълни единодушната воля и желание на работни
ческата класа, народите и народностите на Юго
славия и поръките на всички членове, организации 
и ръководства на Съюза на югославските комуни
сти и конгресите и конференциите на СК в реггеб 
ликите, областите и ЮНА.

Когато другарят Лазар Колпшевски 
предложение пред делегатите на Десетия конгрес, 
громоглаешгге аплодисменти в импозантната зала 
на спортния център ,Д1поннр“ не можаха дълго 
време да стихнат. Това беше най-тьржественият 
момент в четиридневната работа на Конгреса. Вси
чки делегати чувствуваха извънредна радост и гор
дост, че тъкмо на тях се падна щастието да приемат 
нсторичекото решение и отдадат заслуженото приз 
нине на гениалния революционер, чието грандиоз
но дело сложи печат на цяла една епоха.

Избирайки другаря Тито начело на нашия 
съюз. ние о това потвърждаваме здравата си реше 

на СК)К °ще по-решително да продължи без 
компромисната борба за всестранно развитие на 
самоуправлението, като цялостна обществена сис-

жнегшя На историческата роля и те-
жщяшя на работническата класа по пътя на създа- 
кане на свободно сдружаване на производителите
еждГ^"ГШл°ТВ01Г“’1 межАУ хората^— каза 

между другото Лазар Колишевски.
пл ;“РеАсеАателствува1цият на последното пленар
но заседание на Конгреса Владимир Бакапнч в 
този тържествен момент заяви: ^ акарич
телТ/гТ* избрахм® Другаря Тито за председа-
ничение 1а К°^™С™ 663 огРа'
ако кажа, че направихме 
ложиха онези, които 
грес. Нашите 
сове на целия Съюз 
иего, но и на г 
Славия изобщо.
м т?аШЙТа ПаР™я и Революция 
Броз Тито™ Ще б1Дат свъРзани

изнесе това

ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА 
ЦК НА СЮК :

Йосип Броз Тито, Роман Албрехт, д-р Влади
мир Бакарич, Имре Балинт, Джемал Биедич, Юре 
Билич. Стане Доланц, Стеван Доропски, Рато Ду- 
гонич, Киро Глигоров, д-р Александър Гърличков, 
Фадил Ходжа, Едвард Кардел, Лазар Колишевски 
Годор Куптович, Никола Любичич, Кръсте Мар-’ 
ковски, Цвиетин Миятович, Милош Мтшч, Душап 
Петрович — Шанс, Мирко Попович, Душан Ристич 
Йоже Смоле, Воислав Сързентич, Петар Стамбо- 

лич Мика Щпиляк, Велко Влахович Йосип Върхо- 
вец, Иован Вуядинович, Видое Жаркович, Душан 
Алимпич, Махмут Бакали. Ангел Чемерски, Веселин 
Джуранович, Бранко Микулич, Милка Плашшц 
Франц Попит, Джемал Шарац и д-р Тихомир Вла- 
шкалич. *

ВЕСТНИК НА БЪЛГАР 
СКАТА НАРОДНОСТ В 

СФР ЮГОСЛАВИЯ 
Излиза всеки петък 

Урежда редакционна 
колегия

Директор, главен и 
отговорен редактор 

ТОДОР ВЕЛЧЕВ 
Технически редактор 

БОГДАН НИКОЛОВ 
Издава „Братство“ — 

Ниш, Кей 29 декември 8 
Телефони: директор — 
46-454, Редакция 46-845 
Годишен абонамент 40. 

а полугодишен 20 
динара

Текуща сметка 
62500-603-9529 
СДК — Ниш 

Печатница „Вук Кара- 
Ажич“, Ст Паунович 

№ 72 — Н и ш

ЖТнТсГ НА ПРЕАСЕААТЕЛ-
Стане Доланц секретар на Изпълнителния ко- 

митет, Юре Билич, секретар за развитието на СК 
организационни въпроси и кадрова политика, Тодо 
Куртович секретар за идеологическа работа и про 
паганда, Воислав Сързентич, секретар за обществе 
но-икономическата система, д-р Александър Гърли
чков, секретар за международни отношения, Мунир 
Месихович Али Шукрия, Драголюб Ставрев Ивап 
Кукоч, Добривое Видич и Душан Попович.’

че няма да сгреша 
точно това, което ни въз- 

ни делегираха за този Кон- 
са само наши. но и гла- 

на к°мунистите, и #не само на 
трудовите хора и гражданите на Юго

гласове не

са дело на Тито. 
с името на Йосип

Ст. Станков
II
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Общинска конференция на СКС - Димитровград БОСИЛЕГРАД

СТАБИЛИЗАЦИЯТА НА СТОПАНСТВОТО 

ТЪРСИ ОТГОВОРНОСТ ОТ ВСИЧКИ - в ДЕАД
Политическият актив на 

обществено - политическите 
организации на Босилеград 
ска община организира сре
ща на която се разисква как 
да се претворяват в дела за 
дачите, произтичащи от ре
золюциите на Седмия кон
грес на СКС и Десетия кон
грес на СЮК.

Спирайки се върху тоя въ 
гтрое Гоие Григоров, секре
тар на Общинския комитет 
на СК предложи в настоя
щия период тези материали 
пай-обстойио да се разучат 
във всички партийни органи 
зацми, като същите съгласу
ват програмите си за работа 
с произтичащите задачи. Съ

що така с тези материали тря 
бва да бъдат уведомени и ра 
ботниците от стопанските и 
останалите трудови органи
зации в комуната.

Григоров специално изтък 
на, че съществува необходи 
мост да се преизпита дееспо 
собонстта на партийните ор 
ганизации в провеждането 
на конгресните материали. 
Претворяването в живота 
на конституционните реше
ния и самоуправителното ук 
репване е въпрос, който тър 
си пълна отговорност, пре
ди всичко, от членовете на 
Съюза на комунистите.

(ОТ 1 СТР.) ква и дългосрочно планира
не, както в отделни органи
зации, така и в стопанство
то- въобще.

Един от изходите 
жаване

равлението и ролята на' ра
ботническата класа в сдру
жения труд.
Оценявайки; активноета на Съ 

на комунистите върху 
отделни проблеми в стопан
ството, в самоуправлението 
и други области, Копферен- 
цията констатира, че покрай 
положителните 
особено след Писмото на 
другаря Тито и Изпълнител
ното бюро, в една част на 
основните организации има 
и прояви на неедипетво и 
слаба ангажираност.

Тези прояви са недопусти 
ми и в разрез с общия курс 
на политиката и акциите на 
СК след Писмото и станови 
щата на Седмия конгрес на 
СКС и Десетия конгрес на 
СЮК, Поради това Конфере 
нцнята търси от комунисти
те в тези основни организа
ции отговорно да се отнасят 
към всички задачи, които 
стоят пред Съюза на комуни 
стите и останалите прогре
сивни сили.

Налага се енергична борба 
срещу носителите на неедин- 
ствстс и отпора в отде
лни акции и ангажиране за 
решаване на всички задачи.

фактори, както в общината 
така и.вън от нея. В този сми 
съл Общинската скупщина и 
нейните органи трябва много 
повече да се занимават с 
положението в стопанството 
въобще и особено с положе 
нието в някои трудови орга 
низации. Конкретно, Скупщи 
ната трябва да окаже помощ 
със специалисти в онези ор
ганизации, които се нужда
ят от такава. Някои органи
зации трябва да бъдат осво 
бодени и от бюджетни и дру 
ги задължения. Основната 
стопанска камара в Ниш и 
Службата по обществено сче 
товодство също трябва да 
се ангажират върху разре
шаването на проблемите в 
отделни трудови организа
ции и оказват помощ, която 
досега изобщо не се е чув
ствувала. Банковите средст
ва също трябва да бъдат пра 
вилно вложени понеже това 
са средства на стопанство- 

Конференцията констати
ра, че общината не ползва 
средства от Републиканския 
фонд за развитие на нераз
вити общини. Обаче анали
зите показват, че данните, 
които ползва статистиката 
са винаги достоверни и из
общо в тях не е отразена спе 
цифичността на общината, 
особено когато се касае за 
въпроса на миграцията, по
неже намаляване на жители 
те увеличава дохода и без 
развитие на стопанството. 
Поради това е необходимо 
ангажиране на Общинската 
скупщина за установяване 
на точни данни въз основа, 
на които Димитровградска 

'■ община би получила онова 
място, което и отговаря — 
статус на неразвита общи
на.

Нуждата за по-бързо раз
витие на стопанството изис-

___  Накратко _____

юзае и сдру 
с други организа

ции. Конференцията счита,
че развитите центрове в Ни 
шки регион' трябва да под
помогнат икономическото ра 
звитие на неразвитите части 
в този регион, между конто 
е и Димитровградска общи-

резултати,

на.
Кадровият въпрос е също

актуален и търси решение 
чрез организирана кадрова 
политика: стипендиране 
нужните кадри, приемане 
на стажанти, подходящо раз 
пределение на личните дохо 
ди и т н.

В. В.
на

ПРОГРАМА ЗА КРАЙГРАНИЧНО 
СЪТРУДНИЧЕСТВО

ЕНЕРГИЧНО СРЕЩУ ОТ
РИЦАТЕЛНИТЕ ПРОЯВИ Комисията за крайгранич

но сътрудничество при Об
щинската конференция на 

ССРН в Босилеград органи
зира разговор по бъдещата 
програма за работа.

В разговора се подчерта, 
че трябва да се съдейству
ва щото да крепне еъърудни 
чсствето в областта на култу

рата и спорта с някои съсед 
ни градове в Народна репу 
блика България. Преди всич 
ко, ще се предприемат мер
ки да се установи трайно 
и разнообразно сътрудниче
ство с град Кюстендил. Та
кова желание проявяват и 
кюстендилци.

Бе констатирано, че съгла
суването на самоуправител- 
ко-обществените отношения 
върху принципите и разпо
редбите на конституционни
те амандмани и Конституци 
ята не е осъществено, както 
от формално-правна гдедна 
точка, така и в практическо 
функциониране на прякото 
самоуправление. Все още не 
достатъчно развитите само- 
управителни отношения, осо 
бено в областта на разпре
делението и междусобните 
отношения в сдружения 
труд. са често причина на 
стълкновения, недоразуме
ния и неединство в отделни 
колективи.

Поради това е нужно Съю 
зът на комунистите и оста-

В. В.

Изборно заседание на ОК на ССРН в НишДА СЕ ПОДОБРЯТ ОТНО
ШЕНИЯТА В ОБЛАСТТА НА 
СЕЛСКОТО СТОПАНСТВО За по-нататъшно укрепване 

на самоуправлението
На конференцията бе кон

статирано, че отношенията 
в земеделската кооперация 
„Стбчар“, включвайки „Тър- 
гокооп“ и частните селско- 
също загрижващи. Бе заклю 
чено че обществено-иконо- 

. стопански производители са 
мическите отношения тряб
ва да бъдат установени вър
ху амандманни и самоупра- 
вителни основи, уважавайки 

иконом ическите интереси 
на всички икономически е- 
дилици, Конституцията и За 
кона и същите трябва да бъ 
дат в съгласие с обществени 
те интереси.

Оценявайки, че коопераци 
ята се нуждае от специали- 

изготвяне ига баланса

, . „ .Конференцията честити на другаря Ти
то избирането му за президент на републи
ката и председател на СЮК с безсрочен ман 
дат. Осигурено е работническо болшинство в 
председателството и избрано ново ръковод
ство на ОК. На конфренцията присъствува 
Пандои Добо, подпредседател на РК на ССРН 
в Сърбия.

налите обществено - полити 
особеночески организации,

Съюзът на синдикатите, още 
повече да се ангажират в ре 
шаването на съществените 

постанов-конституционни 
ления в областта на самоуп-

ССРН в работата на делега
тите и делегациите, тяхното 
взаимно свързване и устано 
вявапс на здрави връзки ме
жду трудовите хора и тела 
— форми на непосредстве
на демокрация. Подобряване 
то на системата на самоза
щита и борбата за развитие 
и изпълняване на концепция 
та по всенародната отбрана 
са важни задачи пред Социа 
лнстическия съюз в чието 
провеждане се потвърждава 
неговата класова определе
ност.

Конференцията избра за 
председател Неманя Станко
вци, за подпредседатели 

Предраг Видойкович и Дра
голюб Вучковпч, а за секре
тар Велимир Джорджевич.

М. Б.

Успехите в провеждането 
на стабилизационните меро
приятия и санирането на ни 
шкото стопанство, новото 
устройване на организации
те на сдружения труд, учре
дяването на общностите на 
интересите и местните общ
ности, учредяването на Об
щинската делегатната скуп
щина откриха процеса на 
съвкупно укрепване иа соци 
ализма и непосредствената 
демокрация като израз на 
господството на работничес
ката класа — бс една от съ-- 

■ ществсмите констатации на 
изборното заседание па Об
щинската организация на 
ССРН в Ниш, проведена на 
3 юни, т.г.

Същевременно бс подчер
тан! а класовата роля на

сти за
и самоуправителяо споразу
мение за сдружаване бе зак 

Общинската ску- 
и Основната стопаи-

Бившият директор 

на »Търгокооп« 

изключен от СК
ЛЮЧСНО, чс
пщина . 
ска камара от Ниш трябва 
да окажат професионална 

кооперацията. Съ-помощ па 
що и комунистите в коопе
рацията трябва повече да се 
ангажират върху някои въп 
роси, като реализираше на 
„зелени плам” самоуправле
нието, разпределението, кад
ровите въпроси И Т.11.

На основната организация
„Сточар" се възлага да ус

танови кои са носителите на 
отрицателни прояви и 
яния, както и виновниците 
за отношенията между „Сто 
чар” и „Търгокооп". Срещу 
тях трябва да се нрсдприс- 

съответии мерки. Също

на сдружения труд Милорад Димитров
Мияорд Димитров се намира под след ^ 
поради злоупотреба на служебен пост и 

фалшифициране на парични
заграби обществено имущество, с кос 
^ основните делови и самоупра-

В
вие пли-

цел да
то е нарушил 
вителни норми.

ДИМИТРОВГРАД ИЗНАСЯ
основната организация на 
на заводите „Тигър^в ^,

60—70

мат
с наложено да се установи 
кои са носителите на злоупо 
треби и други отрицателни 

„Търгокооп" и те

ОСИГУРЕНИ СРЕДСТВА ЗА ДОВЕЖДАНЕ НА ВОДА
Тази година За изграждането на парна 

хлебопекарница, за която са 
необходими 2 милиона и 200 
хиляда динара, в Босилеград 
се водиха разговори между 
представители на комунално 
услужшото предприятие ь .Ус 
лута'’ и хранително-вкусовия 
комбинат „Житопек < ;от 

Ниш.
Очаква се във финан

сирането на хлебопекарница 
та да участвува и Републи
канския фопгд за развитие 
па стопански изостаналите 
краища.

Комунално - услужшото 
предприятие „Услуга“ в Бо
силеград има възможност да 
построи два изключителпго 
важни комунално - битови 
обекта в града: водопровод 

: и парна хлебопекарница. За 
изграждането на водопрово

да,- който спорел проекто-
■ сметната документация ще 
струва 1 милион н 300 хиля

■ да динара, са осигурени не- 
• обходи мито средства, а всич

досега спорни въпроси за 
довеждането на вода от се
ло Извор са уредени.

прояви в 
да бъдат изключени от редо 
вете и а СК.ята» «* Г“Г«.«

което през юни производите- 
събота.

АД.

силия на 
зация, поради

. ще работят и в технически
Същевременно Фа Р а производството 

стоки трябва да ор година запад
"аД ХИЛ>"

да тона ФолИИ;г11ГИНа на германския пазар Миналата година нл I у
бяха пласирани 700 тона фолии.

лите
/

киггптгтптп в. й.
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ИЗ ДЕЙНОСТТА НА СЪЮЗА НА 
БОЙЦИТЕ В БОСИЛЕГРАД ФОТОХРОНИКА

ТрудещитеЩЕ СЕ СТРОИ 

ПАРК-ПАМЕТНИК 

НА ЦЪРНООК
се до
X конгрес 

на СНШстава въпрос за лица в на
преднала възраст, чиято тру 
.поспп собн ост н здравослов- 

състояпие не са завидни.
Рошено е всички конто из 

пълняват предвидените
за тп.лип здра

На края на миналата сед
мица в Босилеград сс провс 
де заседание па Общинския 
отбор на Съюза на бойците, 
на което се обсъдиха и при
еха проекторезолюциите 
Седмия конгрес на Съюза на 
бойците на Югославия, кой- 

състои от 19 до 21

по
от Димитров-п за- С голям интерес трудовите хора „

градска оГнпина следяха работата на - Р- 
и юбилеен Десети конгрес на Съюза на югослав
ските комунисти.

По тоя случай бяха устроени 
и събрания, от които бяха изпратени телеграми до 
Конгреса, п които се изрази пълна привързаност 
към решенията на Конгреса и 
СЮК в изграждането на нашето самоуправител- 
по социалистическо общество. На всички ' Р

искане на кому-

за
кома условия 
ви а защита да тюдадат пско 
вс до компетентната служ
ба в Общинската скупщина.

Обсъждайки въпроса за 
уреждан гето паметник а 
Църпоок, ръководството 
общинската борческа органи
зация прие конкретно заклю 
чение. На мястото, 
през 1944 годпне е 
ожесточена 
партизаните и фашистите, 
да се построи паметник — 
парк. Ще се поправи сегаш 
ния паметите на загиналите 
партизани, ще се доведе во-

I:то ще се 
юНи в Загреб.

Общинското ръководство 
«а Съюза на бойците води 
обстойни разговори и върху 
тезисите за обществено - 
Iгкономичекото развитие на 
комуната. Бе предложено 
при‘ Общинската скупщина 
да се основе фонд за елек
трификация на селата. Из
тъкна се. че укрепването на 
материалното производство 
посредством съществуващи 
те стопански организации е 
първостепенна задача на вен 
чки компетентни в община-

I
много митинги

на
па

политиката на
къдсто
«водена 

борба между
бе потвърдено единодушнотония

пистите и гражданите другарят 
бран за председател на Съюза на югославските 
мунисти без ограничение на мандата.

Тито да бъде из-

да.
На заседанието бе приета 

програма за чествувансто на 
Четвърти и Седми юли в ця 
лата община.

Общинското ръководство 
на Съюза на бойците в Боси 
леград от заседанието изпра 
ти поздравително писмо до 
другаря Тито.

та.
На заседанието обстойно 

се обсъди сегашното поло
жение със здравеопазването 
на бойците. Изтъкна се, че 
от около 550 бойци, пълна 
здравна защита имат само 
една трета от тях. Това е 
важен проблем, тъй когато

Фв. в.

До другаря Тито На снимките: секретарят на Общинския коми
тет на СКС в Димитровград Венко Димитров го
вори пред работниците на „Димитровград“. Деле
гатът Ана Станчева чете приветствена телегра
ма до Конгреса от сесията на Общинската скуп
щина в Димитровград.

Събрани на редовно заседание, което про 
ведохме веднага след Десетия конгрес на Съ
юза на комунистите на Югославия, почувст
вувахме извънредна радост поради Вашето 
избиране за председател на СЮК без ограни
чение на мандата.

Десетият конгрес бе ясен отговор на вси
чки, които под натиска на крайно реакцион
ните реваншистки сили предявяват територи 
ални претенции към части на югославската 
самоуправителна социалистическа общност. 
Реваншистите като че ли са забравили как 
са минали с илюзиите си преди три десетиле 
тия-

Текст и снимки М. Б.

В ЧЕСТ НА X КОНГРЕС НА СЮК

ТЪРЖЕСТВЕНО ВРЪЧЕНИ 

ПАРТИЙНИ БИЛЕТИ
Честитим Ви, другарю Тито, избора за 

председател на СЮК без ограничение на ман 
дата и ведно изказваме дълбока привърза
ност и обич към Вас. Обещаваме Ви, че ще 
положим всички сили за претворяване в жи
вота на задачите набелязани на Десетия кон 
грес в по-нататъшното изграждане на само- 
управителни социалистически отношения и 
укрепване на отбраната на страната ни.

Общинския отбор на Съюза на 
бойците е Босилеград

със своята работа и докаже 
те на дело, че сте дсстойпн 
членове на СК.

На заседанието говори и 
директора на гимназията, 
Методи Георгиев, който ка-

В чест на Десетия конгрес 
на СЮК миналата седмица 
в Димитровград се състоя 
събрание на основната ор
ганизация на Съюза на ко
мунистите в културата и 
пр.'.светата, па което ш> тър
жествен начин бяха връче
ни партийни билети на 24 
нови членове на СК.

Връчвайки им червените 
билети Момчило Андреевич, 
секретар на партийната ор
ганизация между другото 
каза:

съкращаване времето на 
следването, в момента кога- 
гато сме пред реформа на 
образованието. Очаквам че 
ще се видим с вг<с, когато 
след четири години отново 
се завърнете като млади спе 
цналисти, които така са не 
обходнми на нашето стопан 
ство.

за:
— Желая да ви честитя по 

лучаването на партийни би 
лети и с удоволствие да из 
гькна, че времето на недо
верие в Съюза на комунисти 
те е минало. Считам че не 
сме се излъгали, когато пре 
ди известно време приехме 
в нашите редове повече мла 
ди членове. Пред тях, в по- 

школуване, сто 
ят сериозни задачи. Най-гол- 
ям брой от тях ще бъдат хо 
ра. които

Същият ден, в чест на Де 
сетия конгрес на СЮК. в 
основната организация „Ти
гър“ — Димитровград, по 
тържествен начин, в редове 
те на Съюза на комунисти 
те бяха приети 11 нови чле
нове.

— Днешният момент, кога 
то получавате партийни би
лети, е много важен. Тъкмо 
пгиключи с успешната си ра
бота Десетият конгрес па 
СЮК. на който др. Тито бе 
избран за 
СЮК без 
мандата. Това с година, п ко 
ято проведохме изборите, 
приехме нова Конститу

ция и т.н. Това е година, в 
която чествуваме тридесет- 
годишнина от освобождени
ето на страната. Желая 
изтъкна, че другаря Тито 

доверие в млади 
те и връчвайки ви партий
ните билети

нататъшното

ще се борят за А. Д.председател на 
ограничение на

ПРОДАВАМ

Половин къща, западна страна — 
едностаен апратамент със зимник в Бо
силеград, улица 29-ти ноември № 12.

Справки: Александър Цветков ули
ца Дом железничара № 6. Кральево.

да
има пълно

Паметникът на падналите бойци на Църноок
имам желание 

това доверие да оправдаете
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От сесияп на Общинската 

скупщина в Димитровград Секретарят на партийната организация в »Димитровград«:

За по-добро използване 

на резервитеДУМАТА НА 

ДЕЛЕГАТИТЕ
НА втората сесия на ново 

избраната делегата Общин
ска скупщина делегатите и- 
маха какво да кажат.

Методи Маноилов, делегат 
от Каменица, когато 
шаваше за новите цени 
превоз на пътници не бе съг 
ласен с някои други делега
ти. които считаха, че пред

поставихме няколко въпро 
са на СТАНКО ПЕШИЧ. те
хник и секретар на Основ
ната организация на СК в 
Организацията на сдружения 
труд „Тигър“ — Димитров
град, която наброява 135 чле 
нове.

вата политика. Отпори има
ше и при новоприетите нек 
валифицирани работници. 

Те считаха, че техните лич
ни доходи не могат да бъ
дат по-високи, поради голе
мите лични доходи на спе
циалистите. Комунистите у- 
порито ги убеждаваха, че 
фабриката не може да се 
замисли без тези кадри и 
добри организатори на рабо 
тата. Въпросът на кадрите е 
и въпрос на съществуване на 

2 фабриката. Тази истина раз 
| браха всички, тъкмо когато 
| съвременната технология да

де резултатите, които пости 
| гнахме дани, а особено през 
| първите четири месеца в та- 
| зи година.

— Как върви с квартирите 
за работници?

нието на всеки отделен ра
ботник, както и да предупре 
ди она !и, които не работят 
както трябва. Това ангажи
ране даде добри резултати.

Председателят на Общин
ската скупщина: Този 
рос отдавна е повдиган на 
всяка сесия на Общинската 
скупщина. Има нередности 
в снабдяването на магазини 
те в по-отдалечените села. 
Но ще предприемем мерки 
снабдяването да се подобри.

Воин Дойчев: — В мина
лия петък предложихме на 
..Сточар” юнци за изкупува
не. Казаха

въп-

се ре-
— Отношение на органи

зацията към кадрите?

— В стария цех нямаше до 
статъчно необходими специа 
листи. С изграждането на

за

— Каква е ролята на пар
тийната организация в пос
тигането на завидни резул
тати в „Тигър“ — Димитров 
град?

— Миналата година за все 
ки месец имахме разработе 
ни санационни програми. 
Знаеше се кой какво трябва 
да работи. Партийната орга 
низация схвана, че поради 
кризата със суровините фаб 
риките се намират в лошо 
състояние. Тя се застъпи за 
пестене, икономия на мате
риала, пълна заетост и на 
работниците и на мощности 
те, за намаляване на браку
ваните стоки и произведени 
ята от втора класа. На ко
мунистите най-трудно беше 
да убедят работниците, че с 
битката за изпълнение на те 
зи задачи е продължение на 
борбата за съществуванието 
на всички. Затова решихме 
на тютюнопушачите да опре
делим по десет минути на 
Есеки два часа, тай като 
пушенето по време на рабо 
не е свикнал да работи 
вестно, че нашият човек още 
не не е свикнал да работи 
пълно работно време, пора
ди което и машините не ра, 
ботят с пълна мощност. А в 
това се намираха значител
ни вътрешни резерви. Зато 
ва и партийната организа
ция се зае тези резерви по- 
добре да използува и да се 
застъпва за изпълнение на 
поставените задачи и да объ 
рне внимание върху поведе

ни че не могат 
да купуват, тъй както няма 
на кого да ги продадат. След 
два дни дойдоха търговци 
Ст друга кооперация и започ
наха да ги изкупуват. Тога
ва и работниците от „Сто
чар“ започнаха да изкупу
ват нашите юнци.

Нима трябва всичко да се 
работи заради спиране на 
конкуренцията ?

Илия Илиев, делегат от 
Невля: - От по-дълго време се 
говори за изкупуване на мля
ко в района на Невля. С го-

ш

— От всички анкетирани 
в предприятието, 500 работ
ници търсят квартира. Има
ме средства да започнем с 
изграждане, обаче Общинс
ката скупщина още не е оп
ределила площ за работниче 
ски квартал. Нашата партий 
на организация се застъпва 
за по-скоро определяне на 
локацията и изграждане на 
работнически жилища.

Ние сме в състояние да по 
стигнем планираното равни
ще на личните доходи — да 
догоним републиканския сре 
ден личен доход от 1850 ди
нара месечно. Това е и ста
новище на всички орга низа 
ции на СК в „Тигър”. За 
такова увеличение съществу 
ват реални възможности, що 
се касае до производително 
стта на труда и реализация
та. Но доставката на сурови 
ни може да ни побърка и та 
з годишните планове в тази 
област.

дини се говори за това, да 
се организира превоз на мля 
кото до млекарата. И от 
всичко това не стана нищо.

Методи Маноилов

ложените цени за превоза 
са високи. От Пирот до Ка
меница се плаща 12 динара. 
Това не е скъпо ако се има 
предвид, че всичко е поскъп 
нало. За друго нещо тряб
ва да се води сметка. Шо
фьорите често се скарват и 
не щат да карат до края на 
.линията, пътниците са при
нудени да ходят пеша. Тряб 
ва да се спрат тези своево
лия и да се защитят пътни
ците.

Иван Танчев от Погаиово: 
— Осем дни в Поганово ня
ма брашно, захар, концен
трат и други стоки. Застъп
вам се да се осигури редов 
но снабдяване на население 
то от погановския край.

Станко Пешич
М. Б.

новите цехове необходимост 
та от по-голямо число на спе 
циалисти стана актуален про 
блем. Този въпрос винаги 
беше на дневен ред на пар
тийните ни заседания. Все 
по-ясно ставаше, че нашата 
промишленост се опира вър 
ху химията и технологията, 
които все повече се усъвър- 
шенствуват. А нашият ход 
без това следене не може 
да се замисли. Организация
та успя да надделее консер
вативните схващания и отпо 
ри по отношение на кадро-

— Непосредствените зада
чи, амандманно поведение и 
приемане на млади в Съю
за на комунистите?

— Най-пряка задача е да 
извлечем поука от изтеклия 
период, а след това да рабо 
тим за провеждане на меро
приятията за надделяване на 
всички трудпостн, които ще 
се изпречат пред нас.

Можем да кажем, че сме 
организация, която успешно 
прилагаше и прилага консти 
туциошште амандманн и Ко 
нституцията. Ние разбрах
ме, че успехите ни лежат в 
непосредственото самоупра 
вление. Имаме самоуправите 
лпи споразумения. Измина
лият период е и кратък и 
дълъг работникът да научи 
да се отнася и владее в ду
ха на самоуправителшгге спо 
разумення и копстнтуциошш 
разпоредби.

Младежката организация 
предложи 10-мнпа младежи 
работпнци да ги приемем в 
Съюза на комунистите. Ние 
имаме становище приемане
то в СК да нс върви 
хиГшо в кампанийно, 
дим хората как се стараят 
на работата и когато пока
жат съответни 
тогава ги 
член
оъс своето фракцнонерство 
създаваше лоши отношения 
между трудещите се.

ДИМИТРОВГРАД

Нови почини на Общинския 

синдикален съвет
Иван Танчев

Заседание на МК на СК в Босилеград цата биха прекарали от 10 до 
15 дни.

Общинският синдикален 
съвет ще предложи такива 
летуващия да сс организират 
и за деца от по-заможни 
семейства. При това родите 
лите ще плащат по 50—60 
динара дневно. Тази акция 
трябва да се проведе в сът
рудничество с туристически 
то организации в Пирот или 
Бела паланка.

Общинският синдикален 
съвет в Димитровград раз
движи инициатива да се да
де възможност па децата на 
работниците от с по-малки 

лични доходи за организирано 
пребиваване в 
или па море. За тази цел фина- 

орсдствя ще бъдат обе
зпечени чрез синдикалните 
подружници в основните ор 
гаиизации зга сдружения 

от общинския фонд 
за'дряна детска защита.

На безплатно летуване де

ОТГОВОРНОСТ по всички 

ВЪПРОСИ летовищата

пови
мо в града, ио и по селата, 
остават неразрешени, защо- 
то съответните трудови ор
ганизации не превзимат на 
време и ефикасно нсобходи 
митс мерки.

Много проблеми обремсяг- 
яват околиите на Босиле
град села, а отнасят се до 
снабдяването, решаването на 
въпроси от областта на^зе
меделието и учебното дело
__ изтъкнаха членовете на
Местната конференция на 
СК от тези села.

С цел да се намерят същин ^ цел л съществени

През миналата седмица в 
Босилеград се проведе засе
дание на Местната конферен 

Съюза на комунисти труд и
ция на
те, на което присъствуваха 
и някем ръководители на сто 
лански и трудови организа- 

„ общината. На дневен 
бяха проблеми от обще 

_ икономическото ра 
на общината и други

М. Б.

ции в 
ред 
ствено 
звитие
актуалии въпроси.

В разискванията ояха нов 
дигнати и други актуалии 
въпроси, нието решаване 
търси пълно ангажиране, пре 
ди всичко на трудовите и 

организации,
- по

Михаил Любенов си 

подал оставка сти-
Сле-

пов да изпълпява длъжност
та директор на общата слу
жба, но той отказал да пое
ме тази длъжност.

Изпълняващ длъжността 
директор на 
поел Бранно Пейчев.

Михаил Любенов си дал
рКешсниГТИ
пъппоси е заключено Секре 
тариагът па Местната кон
ференция на СК да израои 
ти заключения, ки
Гплат представени па всички 
компетентни органи и Ф°РУ 
ми в общината.

резултати, 
приемаме. Един

оставка на длъжността ди
ректор па конфекция „Сво
бода".

Работническият съвет на
предприятието приел оставка

Любенов. Работничес-

стоианските
както и на обществено 
лирическите организации 
общината.

Посочи се, че редица 
знени въпроси, каивито са. 
здравеопазването, съобще-

нзключнхме, защото

които ще „Свобода“ ежи
та па
кият съвет, на същото засе
дание приел и решение Любе М. Б.А. Д.транспорта, комуна 

не са
В. В.нията и 

лно - битовите услуги
Страница 5

7 ЮНИ 1974БРАТСТВО *



с ъветкооперативнияЗаседание на

ПРЕДСТОИ преустройство 

в РАБОТАТА
Босилсградска общинаРазговори за развитието на

Да се надделее 

стопанската изостаналост снабдяват.го и асортимента 
на стоките.

В селата 
район търговските магазини 
,ай - слабо работят. Между 
другото тук има магазин и 

малко разстояние, които
СЪС СЪЩИ СТОКИ И

Затова съгас

насъветКооперативният 
сдружената земеделска 
операция в Босилеград ра-<- 
" делово - финансовите 
резултати и организаци 
„ите проблеми па тази 
папска организация.

Според финансовия 
и пъпните три месеца ната- 

деловиггс рс.тулта 
са 'мио-

ко- тл ъ МИНСКИЯна

културната дейио-
като цяло.
се II предлага

питие на 
ст в /комуна та 
Същевременно 
кооперативните домове в се 
лата да се отстъпят «а мест 

общности, за да се пол 
и общсст-

на
В партийните и профсъюзните оргаииза- 

Босилеградска община се водят разго*
икоио-

търгуват 
ме са доходни.

отчет,
фШ в
а ори върху тези сите но обществено 
мическото развитие па комуната, изготвени 

Общинската конференция

кооперацията заклю- 
се преустрои търгов- 

преди всичко
тът наннтс

зват за културна
- политическа дейност.

зи година
'ги па кооперацията
го скромни. Асфипит няма, 
по и печалбите са малки. По 
преценка па кооперативни 
съвет една от главните при
чини за това нещо е що то 
псе още сдружената коопе
рация заплаща нспогасени 
дефицити на бившата земе
делска кооперация в Аоаяо 
Тлъм ино. Изтъкна се, че 

ежедневно пристигат 
съдебни решения 

дългове.

чи да
ската мрежа 
п тоя район, а след това и 
в останалите райони.

Върху тези и още редица 
други актуални въпроси, от
насящи се до перспективно
то развитие на кооперация
та кооперативния съвет за
ключи още веднага коопера 
цията Да установи делово- 

сътрудничество

на пешоп приети от 
Съюза па комунистите. тези 

тези-
СР Сър

посредством

В реализирането па 
— се казва пипи.м

сите, Скупщината 
бия е готова, 
съответни служби и органи, 
материално да помогне. Вто 

необходимо задачите 
шай-коикрепю

паучилищни сгради, с незадо- 
воляшица оборуденост на 
училищата за съвременно 
обучение и пр.

В областта ма културата 
ще се положат усилия да се

Целта ма разискванията с 
тоя документ да се разгледа 
обстойно и допълни с нови 
предложения, за да мОже 

след това да се изработи 
детайлна програма за наето 

перспективното об

ла що е 
от тсзисите

техническо
със селскостопанския комби 
пат „Агроекспорт“ 
град, във връзка

ящето и 
ществено - икономическо ра 
звитие на комуната. Съще
временно широките разис
квания, в конто участвуват 
специалисти от различил от 
расли трябва да набележат 
обективните възможности за 
реализиране на отделни

почти 
сметки и
за изплащане на 
Това говори, че крайния де 
фицит на бившата тлъмин- 
ска кооперация все още не 
е утвърден окончателно.

Разисквайки откровено за 
слабостите в кооперацията, 
членовете па съвета изтъкна 
ха, че все още всички работ 
цици в кооперацията не са 
правилно разпоредени 
работните места.

В областта на търговията 
налице са редица субектив
ни слабости. Наистина ко
операцията обслужва най- 
недостъпни селски магазини

от Бел-
с изгоаж-

кланица в Босилдането на 
град и на два обекта за что 
яване на едър рогат доби
тък. Тук се касае за каттито 
ловложения от 6 милиона ли 
нара, за което е вече подди 
сап самоуправителея дого
нен межлу пвете стопански

задачи.
Какво е внесено в тезнеи

те?
Най-напред, при положе

ние на пълно идейно - поли 
тическо единство, отговор
ност и акционна способност 
на всички отговорни в ко
муната, се набляга върху ма 
териалното и кадровото ос- 
пособяване на съществува- 
а спещгално на новосъзда
дената земеделска коопера
ция в Босилеград. В рамки 
те на това се предлага де
лово-техническо сътрудни
чество с някои промишлени 
организации в страната.

Като много важен въпрос 
в тсзисите се изтъква необ
ходимостта по-пълно да се 
изучат всички възможности 
в областта на минното дело: 
дали ще се върши експлоа
тация на намерените мине
рали, кога, в какъв обем и

по организации.
За ла се поАобрят позо- 

нп гт«г,мтъка. ксюпепя-
тивния съвет реши да оказ
ва постоянна помощ на ве
теринарната станция. За на
чало ще се организира изку 
ствено осеменяване на доби 
тъка в Горна Лисина. За це
лта кооперацията ще даде 
съответни помещения в ко
оперативния дом.

в комуната, но това не мо
же да бъде оправдание 
някои слабости, 
има много залежали 
които замразяват големи сре 
дства. Трябьа да се подобри

за
Например

стоки,

В. В.

КАМЕРАТА ЗАБЕЛЕЖИ

Нови произведения на „Тигър“
Съвременната технология, 

която се прилага в заводите 
„Тигър“ в Димитровград от 
крива нови възможности за 
приспособяване към изисква 
нията на домашния и чуж
дия пазар.

След овладяването на 
изводството на гумирани ча 
сти за автомобилната проми 
шленост и свързването 
производствено сътрудшгче- 
ство с Дървена застава“ в 
Крагуевац, „Икарус“, ТАМ, 
,.11 октомври“

невк „специалитети” — спо
ртни декоративни кецове 
„сти ни”. Тяхното произво
дство ще започне в начало
то на юли, а серийно — през 
авгъст.

Моделистите н технолози
те гствят специални кецове 
за енлшатизьорите на ,,Цър 
вена звезда“, „Партизан“, 
ОФК Белград, Динамо и ар, 

Ка снимката кецове за сим 
патизьорнте на „Партизан".

М. Б.

др.
Електрификацията на села 

та също е неотложна зада
чи, която трябва постепенно 
да се решава със сдружени 
сили и средства на населе
нието от селата, общината, 
ЬЩ „Власина”, република
та и електродистрибуция — 
Лесковац. Във връзка с то
ва вече съществуват извест
ни договори — се казва по 
тоя въпрос в тезисите.

В областта на комунално 
битовото строителство се 
предлага изграждане на хо
тел в Босилеград, организи
ране на обществен стол за 
работници и ученици, изгра 
ждане на парна хлебопекар 
ница за снабдяване на гра
да и районните центрове с 
хляб и др. За водоснабдява
нето е казано, че това е 
въпрос, който вече не търпи 
отлагане. От него пряко за
виси и хигиената в града.

Изграждането на пътна 
мрежа в комуната има осо
бено значение за развитие 
ето на стопанството, снабдя 
ването, съобщенията* и др. 
Местните общности, с помо 
щта на общината, ще продъл 
жат с изграждането на сел 
ски и междуселски пътища 
в комуната. >у 

В областта на здравеопаз 
ването, в тезисите се преден 
жда цялостно оборудване и 
кадрово укрепване на здрав 
ния дом в Босилеград, довър 
шване на теренните амбула 
тория и доближаване на 
здравните услуги до населе 
нието.

про
БОСИЛЕГРАД

довърши Дома на културата 
ь Босилеград, който създава 
необходими условия за раз-

ЛЛЛЛЛАЛЛЛЛЛЛЛЛЛА

РАБОТНИЧЕСКИЯТ съвет на конфек
ция ,,Свобода“,

сДРУжения труд —- ТЪРГОВИЯ на своето за 
седание от 23 февруари 1974 година взе ре
шение за продажба чрез търг на основни сред 
ства и затова дава следното

да се уточнят чрез съответни 
програми и проекти.

на

В. В.

моделистите 
и технолозите за напра вили

основна организация на Новини от „Свобода“
От 1 юни — 

безплатна хранаОБЯВЛЕНИЕ ЗА ПРОДАЖБА НА
По решение на работниче

ския съвет на конфекция 
„Свобода“, а по предложе
ние на Общинския синдика
лен съвет, от първи юни вей 
чкн работници в конфекция 
„Свобода“ получават 
но ядене безплатно.

Преди това 
колектива на

1. Леки кола ФИАТ—125 Стандард, в из
правно състояние, регистрирани до 30 април 
1975 год.

Колата могат да се видят всеки ден от 6 
— 14 часа е предприятието.

Начална цена 24 000,00 динара.
Търгът ще стане на 12 юни 1974

по ед-

е консултиран 
предприятне-годи

на в 11 часа в помещенията на конфекция 
„Свобода“ в Димитровград.

Право да участвуват в търга имат всич- 
юридически и физически лица, които тря 

бва до започването му да внесат 
10% от началната цена на колата.

В Димитровград 
30 май 1974 год.

то.
а"11"""1"11.... """"... ...........*... ....... .................................

ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ 
от Димитровград 

ДИПЛОМИРА 
Стоматоложкия факултет 
в Ниш на 31 май 1974 година. 
Ю тоя случай изказва особена 

БЛАГОДАРНОСТ

ки
кауция от §

на

Председател на Работническия 
съвет

Асен Гогов с.р.Учебното дело в комуната 
вое още има проблеми с не
довършени и

на майка си
Е В Д О К И Я 

1Н11||||||1Н1Ш||||||||||||||||||||||||||||||||||Ц|||Н|№|||||||||||||||Ц|П|||,||,|(,
незастроени

11ШП11Ш1ШНШ1Ш11Ш11ШШ1Ш1
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КАК СЕ ОСЪЩЕСТВЯВА
НЗЕЛЕНИЯ ПЛАН((

Подобрението на селекосто приемат планове на дълго
срочно развитие на селскотопанството производство, спе

циално животновъдството в 
Соцалистическа стопанство.

република Това е също удобенСърбия, е свързано моментс два мо да се сумират досегашнитемента: От провеждането 
закона за подобрение

на резултати и набелязат възможи- жностите за по-нататъшно ра 
звитне. Планиранетовотновъдството и от прове-

върху
■самоуправителни начала пред 
ставлява специфичност, коя-

ждането на Закона за так
сите и билети за животните
при пълно използване на фон 
довете. То нямахме досега и затуй се 

очаква и то да съдействува 
за подобрение на систематаХарактерно за 1974 година

е самоуправителното органи
зиране на частните произво- на планиране.

Въз основа на вече склю-дители въз основа на консти-
чените договори над 70туционните решения и зако на
сто от целокупните средствана за сдружаване на земедел 

ците. Провеждането 
решения изисква най-широ-

са предназначени за разви-на тези
тие на животновъдството.

ко ангажиране на всички ор 
ганизаирани обществено-поли

Но главна пречка за по-ин
тензивно ангажиране на сред 
ства от „зеления план” натичсски фактори в оказване

то на помощ на съществува
щите кооперации и организа 
ции на сдружения труд да 
станат способни да изпъля- 
ват възложените задачи, да 
се оказва помощ на частните 
производители, желаещи да 
обединят средства и труд за 
повече производство.

От отделно значение е и 
това че в 1974 оодина ще се

частния сектор е сигурно ви 
сокият размер 50 на сто: (на 
1 динар кредит — 1 динар 
участие). Частните произведи 
тели не са в състояние да 
обезпечат такива средства, 
особено когато се касае за 
по-високи капиталовложения. 
Този процент би трябвало да 
се намали «а 40, може би и 
на 30 на сто.

Без подобрение на породите — няма резултати

Важни задачи пред производителите
Програмата на развитие на 

селското стопанство в Дими
тровградска община в насто
ящата година предвижда на 
частния сектор да бъде осъ
ществен доход от 48 060 000 000 
динара. На частния сектор 
се предвижда да бъде осъ
ществен доход от 65 880 000 
динара (през 1973 година бе
ше 61 000 000), а обществе
ният — над 48 милиона ди
нара (през 1973 година с осъ
ществен 45 800 000 динара) 
общ доход. Следователно, ча
стните производители тряб
ва да повишат производство 
с 8, а земеделската коопе
рация „Сточар” с’ 5 на сто. 
По-доброто стопанисване, за 
което съществуват реални ус 
ловия, в рамките на предви
дените производствени про
порции ще дадат възмож
ност да се осъществи с 9 на 
сто по-гол яма акумулация

Затуй в идната година е или в абсолютна стойност — 
‘ гр включат кооперацията ще трябва да се включа заделн в Края на годината

още повече села. Те тряова 355 000 динара. В 1972 годи
ла подадат заявления-в. Ре- на във фондовете имаше са- 
ПУбликанскяя комитет-за ор- мо 15 000, а през изтеклата 

у _ 324 000 динара. Ма

кар че се предвижда произ
водствените разходи да нара 
снат значително, все пак, 
предвидената акумулация ще 
даде възможност във фондо
вете да се внесат повече сред 
ства. Общественият сектор 
планира повече производ
ство от изтекдана година с 
2 184 000 динара. За да се 
осъществи това — от „Сто
чар'’ ще трябва пълно ан
гажиране на специализирана 
та служба в подобрението и 
на деловата политика, защо- 
то се очакват много по-сло
жни задачи в подобрение
то на земеделието на част
ния сектор в духа на между- 
общинския договор и пови
шение на капиталовложе
нията в рамките «а „зеления 
план" и „мини-фармите”.

Бс прекаля,ване да се ка
же, чс централно място в ак 
тивността върху развитието 
на селското стопанство на 
частния сектор ще бъде — 
в тяхното сътрудничество с 
кооперацията.

Тази сектор в края на го
дината трябва да осъществи 
4 880 000 динара общ доход

в повече от този в края на 
миналата година.

За да може по-ефикасно 
и по-организирано действува- 
не ни задължават и ония 
105 акнетирани частни про
изводители, които искат (Да 
организират „мини-фарми” и 
на минат към по-организира
но и по-съвременно производ 
ство на мляко и млечни про 
изведения, месо, вълна, агне
та и така нататък. Осъществ
ях ли се тези планове — ,дш 
нй-фармерите’’ щ еимат 245 ви 
сокомлечни крави, 560 поро- 
дисти овце, много строител
ни обекти, селскостопански 
машини, значително увеличе 
ние на площите с фураж и 
тн. В този смисъл се предви
жда капиталовложения от 
около 11 000 000 динара. Това 
производство трябва да оси
гури I 400 000 кг говеждо ме
со, 639 000 краве и 36 000 ли
тра овче мляко. Тези влага
ния щс повишат стойността 
на продукцията 
динара.

М.

■>а
СРЕЩИ НА СЕЛАТА

С програмата на 8 и 9 юни 
в Зайчар, в която ще вземат 
участие победителите от ме 
ждуобщин ските състезания, 

бъде провъгласен .репуб
ликанският първенец и разда 
ването на награди и призна 
ния ще бъде сложен край на 
тазгодишните срещи на се
лата.

то на обществено - полити
ческия живот на село. В ак
цията голямо усърдие проя
виха местните общности в 
построяването на културни 
домове, уреждането на биб
лиотеки, основаване на кул 
тур но - художествени дру
жества. Раздвижени са мно
жество полезни инициативи 
на село.

ще

В тазгодишната акция взе 
ха участее над хиляда села 
в социалистическа републи
ка Сърбия. Осъществени са 
завидни резултати в кому- 

благоустрояване, 
ог-

желателно да
с 36 486 300

налното
здравното просвещение, 
рамотяването и съживяване-

М. Б.годинаганизация на срещите.

55 свине и само 2 коня. В овощните гра
дини имат около 700 джанкови сливи.Е Л У Т В селото има две чешми, а остана
лите къщи се снабдяват с вода от кла
денци. Но белутчани имат проблеми с 
водата. Ерозията е обхванала 80 на сто 
от синура им. Най-зле в това отношение 
са Тегарски дол и Капиджиина падина.

Босилеградска об- 
. Заема само 587 хектара площ. На- 

140 жители. Синорът

най-малките села вНА ЧЕТИРИ километра източно от 
билата на Джонови- 

Лияч от изток в малка 
село Белут.

шина
броява 46 къщи с 
на Белут е „разпределен” така: от общо 

— 243 хектара са ниви, 145 
слабокачествени, 32

Босилеград между 
па от югозапад и
котловина е разположено „ _
Крайните махали на селото са свър 
ни с едно голямо суходолище, к° 
излизането си от селото се пр р ~ 
дълбока скалиста долина, наРече” д00 
лутски дол. Белут е разположен на !30 
метра надморско равнище. То Д

:
Борбата срещу ерозията в Белут за 

почна през 1950 година. До днес са за
лесени големи площи с акации и боро
ве. Белут е свързано с Босилеград с път, 

местността Кремиково.

587 хектара 
пасиша, предимно 
хектара са ливади, 3 хектара градини и 
40 хектара са необработваема площ. Бе
лутчани отглеждат 510 овце, 90 говеда

I
в

минаващ през 
Къщите ка белутчани са обзаведени съв 
ременно. Шест семейства вече напусна
ха селото и се пренесоха в Босилеград. 
Белут още няма ток. Първоначалното 
училище е закрито.: Ше, а

■
и’
X V

о
5 в.•и р/шз т През изтеклите 30 години Белут се 

е променил из основи. От Белут са из
лезли с десетки специалисти: инжене
ри, юристи, шлосери, гимназиални пре
подаватели и др. Малцина от 
забравили родния край. Като по прави- 

месеци белутчани 
живущи вън от общината идват в род
ното си село иа почивка.

И8
1 -
и ■ м

е 1Штт&Н ЙV тях са
ж шт* Vт и ло — през летните

Я <3г н№ 8тш
С. Евтилов
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ДЕЙНОСТТА НА КУЛТУРНАТА 

ОБЩНОСТ В БОСИЛЕГРАД

В ПОЛЗА НА ТРУДОВИЯ ЧОВЕК
тажлгв
си необходима около 170 хил 
ЯДИ динара, които трябва да 
ствяпансто на тазн програма 
отпусне Републиканската кул 
турна общност.

сплсграл през таз., година ще даде предимство па 
онези културни дейнооти, конто най-много съотвс 
ствуват .и. потребите на населението в комуната.

...... .................................................................. ...........—
,, ПРЕВОДИ от ннцан*(йе?4Л,СКИта

в в.
Втора важна задача на Ку 

лтурната общност е да се ре 
ализират потребите от мар- 
оистко образование и разви 
тнето.на марксистката обще
ствена мисъл чрез книга, пе 
чат и други средства на ин
формация, като допринесе 
трудещият се да бъде по-до 
бър самоуправител.

бтделна задача на Култур 
ната общност е да укрепва 
.материалната база на култу 
ршгге ведомства в комуната. 
Касае се преди всичко за 
осъществяване на ннвестнци 
онната политика в областта 
на културата.

Въпреки, че досега Култур 
ната общност в Босилеград 
никога не е могла да оенгу 
ри цялостно необходимите 
средства за развитието на 
отделни културни дейности, 
през тази година тя ще реа
лизира значителна програма 
в областта на редовната си 
дейност, преди всичко 

средствата, конто отпуска 
Републиканската културна 
общност.

Ще бъдат финансираш! 80 
кинопредставления в селата 
на общината. Касае се преди 
всичко за филмовия репер
тоар, на родното киноизку
ство съдържащ доста филми 
с тематика от НОБ. За та
зи цел ще се осигурят сред
ства от около 50 хиляди ди
нара.

Културният център в Босж 
леград технически и кадро
во е способен успешно да 
изпълни тази задача.

За набавка на нови книги, 
една от които ще бъдат на 
български език — белетри
стика и друга професионал
на литература, както и за 
обзавеждане на четирите ра 
йонни читалища. Културна
та общност ще изразходва 60 
хиляди динара.

Театралната самодейност е 
в застой. Особено в Босиле
град, където няма нито една 
зала. В селските центрове 
положението е по добро: съ
ществуващите кооперативни

ШШШ11Ш1..................Н111111И.................................................... .................

май т. г. издателство ,.Братство .
п

1а) посоли на произведения от югославски 
мапксисти в които се разработва югославския път 
“ьм социализъм и социалистическото самоуправ- 
лепне;

I

изтъкнати писатели и
родпости в Югославия; „пт,.а«
1 в) преводи на публицистични научио-популяр 

научни трудове от югославски автори; 
г) преводи ва художествени произведения 

стихосбирки, разкази, повести и романи за деца и 
юноши от югославски автори.

III. СБОРНИЦИ от народни умотворения — 
приказки, народни песни, предания и легенди от на 
шите краища (изключително от изворен характер).

УСЛОВИЯ НА КОНКУРСА: ръкописите трябва 
да бъдат написани на български език на пишеща ма 
шина раздел тройка: на издателство ,.Братство“ да 
бъдат доставени три екземпляра най-късно до 30 
окто.мври 1974 година.

Ръкописите трябва да се доставят на следния

Обявява конкурс б) преводи на художествени произведения от 
пости на всички народи и иа-

планзп предлагало ръкописи за издателския
за 1975 година. „

Според утвърдената програмна концепция ог 
Издателския съвет издателството ще приема ръко
писи за печат в идващата година от следните обла
сти:

ни и

1. ОРИГИНАЛНИ ПРОИЗВЕДЕНИЯ ОТ АВ
ТОРИ НА БЪЛГАРСКАТА НАРОДНОСТ

а) стихосбирки, поеми сборници от разкази и 
новели, повести, романи от автори на българската 
народност, които пишат на български език.

б) публицистични трудове, в които се обрабо 
тват, въпроси от областта па марксизма обществени, 
политически, стопански, образователни, културни и 
други въпроси от живота на българската народност 
в Юголавня, както и от общоюгославски и по-ши
роки размери;

в) научни и научно-популярни трудове от 
всички области.

г) художествени произведения (стихосбирки, 
сборници от разкази, повести романи) и научно-по 
пулярни трудове за деца и юноши.

1111111П111П111111!1111111111!1111111!1111111111111111111111111111111111111111111и111111111111111111111111!111!11;11и1111111111111111||||11111!1111!1!1и!Н1и1111111111П11111!11111Я11111!1Ш1Н1П1ШШ!11Ш1ШПШ1Ш11Ш1Ш1Н1Ш11Ш1Ш11ПШ1Ш11Ш1111Т

В

със адрес:
Новинска установа „Братство“ 
18.000 НИШ
Кей „29. децембар“ бр. 8 

С авторите, чий го ръкописи влезнат в плана 
1975 година издателството ще склюза печатане през 

чи договор.
Издателство Братство“ 
Ниш

25 ГОДИНИ ПЕЧАТ НА БЪЛГАРСКАТА НАРОДНОСТ

Другарче“ на 12 години11
Първият брой на „Другар

че“ излезе на 10 февруари 
1962 година.

Как се роди „Другарче“?
Идеята за създаване на де 

тски вестник на българска
та народност в Югославия 
пръв даде Тодор Славянски, 

директор на Из
дателство „Братство“, 
шинството От тогавашната ре 
лакция радушно приеха иде
ята, а след това и предложе 
нието на Славински да се 
издава и детски вестник. По 
дготви се предложение за 
съдържанието, и изгледа на 
вестника. Също бе разгледа
но на едно съвещание на 
просветни, обществени и кул 
турни дейци от Димитров
град, Босилеград, Ниш и Ле 
сковац (последните два гра
да като седалища на тогава
шните околии) в Ниш. На 
съвещанието бе прието пред 
ложението и формирана ре 
дакипонна колегия, предим
но от учители извън редак
ция! а на „Братство“, а Миле 
Николов стана отговорен ре 
дактор на вестника. Редко- 
легията съчиняваха:. Марин 
Младенов, Лиляна Нейкова, 
Крум I о сев, Рангел Тошев и 
Богдрн Николов.

че от десет имена като: „Тс- 
нужка“, „Дружинха“, „Ра

дост“, „Пионерски вестник“, 
„Югославянче“, „Другарче“ 
и др. Асен Лазаров, тогава 
републикански представи
тел за Босилеградския край, 
предложи детския (вестник 
да «оси името „Другарче“, 
за да бъде близко на децата 
като най-близко

тателен детски вестник. добивките от НОБ и социа
листическото самоуправите 
ано строителство в Югосла
вия. Със своето съдържание 
„Другарче“ привлича внима 
нието на читателите, защото 
в него на лек и достъпен на 
чин могат да се намерят ма
териали из живота и работа 
та на училищата, за по-важ 
ните вътрешно - политичес
ки и външно-политически съ 
бития, литературни притур
ки, из областта на марксиз
ма, фантастично - научни 
материали, художествени 

творби, езикови поуки, 
бави стрипове 

Трябва да добавим, че във 
вестника

ме За успешната си работа 
през 1971 год. в-к „Другар
че“ бе удостоен с диплома, 
като израз на обществено 
признание. „Другарче“ днес 
се нарежда между най-доб
рите детски вестници в стра 
ната и заслужава да кажем, 
че то изпълнява важна въз
питателна и образователна 
роля. „Другарче“ наистина 
стана, още от първия брой, 
близък и любим вестник на 
децата и юношите от българ 
ската народност в Югосла
вия. За това най-добре 
рят първите стихотворения, 
разкази, статии, легенди, ри 
сунки и др., които написаха 
неговите малки читатели. То 
слулееше и днес слулси и ка 
то наръчник 
от основните училища. Във 
вестника са помествани 
териали, които развива

ха и укрепваха у читатели 
те любов към социалистиче
ска Югославия и

тогавашниядомове предлагат известни 
условия за по-разнообразне 
културна самодейност.

За развитие и омасовяване 
на културната самодейност, 
преди всичко на театралната 
в селата, и на фолклорната 
в града посредством съответ
ните секции и училищата, са 
осигурени 40 хиляди динара.

За междуопщиноко сътруд
ничество със съответни кул
турни ведомства, както и за 
финансиране на тетарални, 
музикални и други културни 
чостувания, Културната об
щност ще осигури 20 ъиляда 
динара.

Между другото, тази годи 
на финансово ще бъде подпо 
могната дейност на Народния 
универзитет, както и различ
ните културни срещи в об
щината.

При планирането на тези 
и други дейности, Културна
та общност в Босилеград ст-

Бол-
другарче, 

което ще им предлага нови 
знания, ще пише за техния 
живот и ще им бъде от по
мощ в обучението. Пък „Бра 
тство“, като вестник за по- 
възрастните, да си има дру
гарче. Пре дло лсението бе 
приею.

гово ху-
и т.н.

Първият брой бе 
вен от редакцията на „Дру
гарче“ а техническите рабо 
ти около излизането му вър 
шеха журналистите на „Бра 
тство“. Появата на „Другар
че“ се очакваше с нетърпе
ние. Първият брой бе посре 
щнат с голяма радост от уче 
ниците на българската наро 
дност и разпродаден 
ралс от около 5 хиляди екзе 
мпляра. След това последва 
ха и първите критики — пре 
димно положителни Основ
ната концепция на Другар
че“ растеше, обогатявате 
се, израстваше като детски 
вестник. Но началната 
цепция си оставаше: 
„Другарче“ като информати 
вно-образователен и възпи-

подгот- са сътрудни
чили и наши видни общест
вени и културни работници 
като: Бранко Чопич, Добри 
ца Ерич, Любивое Ръшумо- 
вич, Петре Пърличко

за учениците

ма- и други.
По случай 25-годишния 

юбилей на печата на българ 
ската народност и 15-годиш 
нината от излизането на ве
стник „Братство“ благода
рим на всички сътрудници 
на «Другарче“, които допри 
несоха за успеха му с поже
лания за

чувство 
на свещен дълг към братст
вото и единството между на 
родите и народностите в (Ю- 
гославия. Пионерите и мла
дежите чрез вестника са фо 
рмпрали съзнание, че трудът 
е най-голямото богатство с 
което се отличава

в ти-

по -плодотворно съ 
трудничество в бъдеще, та
ка че „Другарче“ да стане 
още по-богато и по-съдър
жателно.

Освен върху концепцията 
на споменатото съвещание 
много се разисква _лт човекът .

социалистическото обще
ство и че пред днешните и 
оъдещите поколения 
степенен дълг с

кон- ви върху 
избора името на детския ве 
стик Бяха споменати пове- първо- 

Да пазят при М. Величков
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За по-успешна работа 

на общностите на 

интересите

д
м
йн
е
Iн
а-
1 крг*н

нямат и еднакви условия. 
Някои от тях от формиране 
то ои до днес не са показали 
особена дейност. Такъов е 
случаят с общността по фи
зическа култура. В случая, 
при тази общност като гла
вен проблем изпъква липса
та на средства.

В момента съществуващи
те че 
нара.
гат с около 12 милиона ди- 
средства са на образовател
ната общност.

В разговорите се посочи, 
че трябва да се оформи съв 
метна финансово - админи
стративна служба, за да се 
завършват работите от тази 
област по-ефикасно.

Заключено е още веднага 
във воички общности на ин 
тересите да се поведат раз
говори по най 
проблеми в момента.

По инициатива на предсе- 
теля на Общинската скутци 
на в Босилеград, инженер 
Драган Мицов. тези дни се 
състоя договор между ръко 
водителите и представители 
те на самоуправителните ор 
гани на общинските общно
сти на интересите.

Целта на разговора бе да 
се анализира сегашното по
ложение на общностите на 
интересите, проблемите, ко
ито имат в дейността си и 
как да се организират, за 
да изпълняват задачите си, 
произтичащи от новата Кон 
ституция и новия Статут на 
общината.

В разговорите се изтъкна, 
че всички общности на инте 
ресите в общината не рабо
тят с еднакъв успех, защото

Разнообразно и тържествено
Празникът на младостта и рождения ден 

на другаря Тито — 25 май, е двоен празник 
в звонски район, понеже осмокласното учили 
ще носи името „Братство” и е взело този ден 
за свой патронен празник. Самият този факт 
говори, че тук винаги за посрещане и честву 
ване на Празника се вършат особени подго
товки.

Тазгодишната програма не 
е изневерила в тази насока.
Обхващаща два дяла: спор
тен и културно - забавен — 
цялостно дв адесетипетом а й 
ската програма е била из
пълнена на доста високо ра 
внище.

За делото и живота на дру 
гаря Тито е говорил дирек
торът на основното учили
ще Зоран Лепоев.

На спортните състезания, 
освен масовост, било при
също и високо майсторство.
Така например по малък 
футбол победата спечелили 
ученическите отбори от Ясе 
нов - дел и Ракита, които ста 
нали носители на купите и 
взели като награда две топ

тири общности разпола 
По-голяма час от тези

така хорът е изпълнил и пар 
тизанската песен „Са Овча- 
ра и Каблара".

За разлика от предишните 
години, на това тържество, 
бил изразен подчертан стре 
меж към народните песни 
от тоя край. Така например 
успешно са се представили 
Сладжана Гьорсва с пе
сента „Овчарче, мило байно 
во“, Зорица Игнатова с „фа 
брика“, Душанка Игова с 
..Заплакала е Стара 
на “ и др. Твърде успешно 
се е представил и певчески 
ят състав, изпълнил песните 
„Пролет мила“ и „През ви
сокия лес“.

В програмата взели учас
тие и танцовите състави при 
основните училища в Раки
та, Ясенов дел, горните кла
сове в централното осмокла 
сно училище в Звонци и мла 
дежхитя танцов състав при 
културно - художественото 
дружество „Руй“..

Танцовият състав на учи
лище „Братство“ изпълнил 
хороводните песни: „Що ми 
омилело, мале“, .,Йове, мала 
моме“ и ръченица, а младе
жкият танцов състав ,.Пра- 

„Бугарчица“.
Трябва да се отбележи, че 

всички изпълнения били на 
доста високо равнище, бла
годарение на сериозната по 
дготовка на участниците. За 
служил похвала в това от
ношение е художественият 
ръководител на хора и тан
цовия състав при основното 
училище, както и ръководи
тел на младежкият танцов 
състав и дългогодишен пре
подавател в училището Иван 
Колев. Разбира се, заслуга 
за успешно изпълнената про 
грама имат и останалите уча 
стипци, преди всичко препо 
давателитс .които непосред
ствено са ръководили с под 
готовките.

ви: „Когато бях овчарче“, 
,.Ясна гайда“, „В малка гра 
динка кичеста круша“. Също

©алените
плани-

В. В.

ки.
,во хоро иКултурно - збавната част 

на програмата продължила 
няколко часа: бил изпълнен 
рецитал, хорови песни, тан
ци и песни. За отбелязване 
е, числениото участие на уче 
ническия хор, наброяващ 
над 80 души. Той е изпъл
нил песента .,Тук е младост 
та“, а сетне китка българ
ски песни по народни моти-

Тържествено откриване на съблекалнята

ФУТБОЛ
Зоран Лепоев говори за де

лото на Тито Димитровградци се предали 

във второто полувремеМЛАДИ ПОЕТИ а\ а■ ■
в ДОРИ ■

Г. Врежина: »Слобода« — 
»Асен Балкански« 2:0 (0:0)

ш
я■

ДОРИ сърцето ти да бъде 
от камък изкован метал.
Ти пак ще си спомняш разкаян 
за това дето си мечтал!

■П

и Г. Врежина, 2 юни — игрище на „Слобода“. 
Зрители: 300. Времето — студено и дъждовно. Те
ренът: тежък за игра. Съдията — Т. Миленкович 
(Ниш). Стрелци: 1:0 — Ж. Стевановнч в 55 м. и 2:0 
— Миленкович в 80 м.

, АСЕН БАЛКАНСКИ“: Иванов 7, Стоянов 6, 
Велков 7, Кръстев 7, Пейчев 6, Манич 6, Каменов 
7. Петкович 6 (Тошев 6), Гюров 6, Михайлов 7, Ми
лев 8.

Гостуващият отбор от Ди
митровград о играл извън
редно, така че домашните 
футболисти едва в 55 мину
ти на мача са успели да по
стигнат гол. Първото полу
време е принадлежало ага го 
стите, понеже са били абсо 
лютио по-добри от домаш- 

футболисти.

В продължението в 55 м.
Ж. Стевановнч с глава отбе 
лязва гол. След това на го-

п
ГОРНА ЛЮБАТА■п

■5□ Солиден успех нз 
осмокласниците

Дори през сънните нощи 
през блясъка на днешните дни. 
Ти винаги ще виждаш 
родния дом в своите мечти.

■П
■И

а
11 Тазгодишпият випуск па 

осмокласниците при оопов- 
пото училище ,,29-ти ноем
ври“ в Горна Любата завър- 

солидеп ус-

: стите, като че ли загубили 
сили са били принудени да 
края да се борят притиснати 
в своето наказателно поле. 
Вдъхновени от желанието за 
убедителна победа, като на
падали твърде успешно по 
дясната страна, играчите 
„Слобода“ в 80 м. чрез Ми- 
ленковнч постигнали и вто
рия.

■
5
п : ши класа със 

пех. Всички 35 ученици и уче 
клаоа. От

а ■п нички завършиха 
Тях осем са отличници, де- 

миого добър успех, 13, 
с добър и 4 със задоволите
лен успех. Тази годила нито 
един ученик не получи ди
пломата ,,Вук Караджич“.

От успеха оа доволни и уче 
циците и преподавателите.
' Р. Дончев

■
я Дори да бъдеш безкрайно щастлив 

през бройните възели на въжето. 
Ти ше виждаш щастливите дни 
как "отшумяват в морето.

Г,й сет с 11; \14
И и
■ шитеп
п ■
я МИТОВ От. Н.;Сретен
Я
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След работническо 

спортните игри в Димитровград ПЪРВЕНСТВО В ГФРСВЕТОВНО ФУТБОЛНО

ОТКРИВАТ ЮГОСЛАВИЯ 

И БРАЗИЛИЯ
След успешно' приключи

лите работническо - спорт
ни игри 'КЪМ май, също в Ор 
пи шпация на Общинския си 
иди кален съвет, се състоя 
спортно - рекреативна срс- 

между „мършави“ и „де
бели“. На срещата, която и- 

н забавен характер, 
нрнсъствуваха повече.от две 
хиляди зрители, които оста
наха доволни, понеже 
ха възможност да наблюда
ват една необикновена сре
ща, изпъстрена е хумор

„коментарии“ на ху 
Момчилз Лндрес-

зрители работшщитс се със- 
задълбочавайзш 
отношения. Ма-

Т аз годишните траднцноп- 
ни работническо-спортпн иг 
ри състояли се от 24 април 
до’ 27 май, приключиха успе 
шпо.

тезаваха,
другарските 
нар че резултати не са глав 

цел нужно е да отбеле
жим, че първото място 
отборът на „Тигър Г“, които 

побс-

на световно първенство по футбол, 
Германската федерална 

мача ме-

зае Десетото
което ще се състои в 
република, ще започне на 13 юни е

югославската и бразилската единадесе-

В игрите взеха участие 
над 15 организации на сдру
жения труд и трудови орга- 

повече от 500 със-

ща
във финалната среща 
ди отбора на ж.п. гара о ре
зултат 5:2 и то на дузпи, до 

в регулярния ток ма- 
завърши наравно 1:1.

В съотсзанията по волей
бол взеха участие 12 отбора. 
След едномесечни срещи от 
борът на Общинската скуп
щина победи отбора на „Ти 
гьр I“ с резултат 3:1 и 
първо място.

Отборът па „Тигър I“ пос- 
най-добър успех и

мише
ннзацин е 
тезатели. За тазгодишните 
работнически - спортни иг
ри. може да се кажат много 
хубави работи, но и това, че 
недостатъците, ежегодно пов 
таряши се.

"•орка. Нашият отбор се намира във втора 
група, в която се състезават още Бразилия, 
Шотландия и Заир.

като
чът

има-

и не
Пътят ни до световното първенство мина, 

песимистите казват, ,,през игле- 
уши“. Извоювахме това право едва след 

допълнителен мач срещу Испания, в който 
отнесохме заслужена победа от 1:0.

хапливи
модиста
вич. както честоЕдна от основните цели на 

работническо - спортните 
игри, масовостта, бе отличи 
телна черта и тази година. 
Така например в състезани
ята по футбол взеха участие 
14 отбора. В продължение 
от месец пред мпогобройнн

зае ни
Освен положителните не

ща, които могат да се ка
жат за работническо-спорт
ните игри) масовост, продъл 
бочаване на другарските от
ношения, рекреиране и т.н.) 
и в тазгодишните игри про
личаха някои слабости.

втигна
шахматните състезашш, как
то и в състезанията по спор 
тна стрелба.

пат, «»с е ризично да се да
ват било какви прогнози, за 
тото изненадите са онова, 
което правят футбола и при 
влекателен, и интересен.

Все още обаче не се знае 
и точният състав на югослав 
ския национален отбор. Ръ
ководителят Милян Милянич

В останалите групи ще се 
състезават, както отелва:

I група: Чили (получил то 
ва право след отказа на 
СССР да играе на стадиона 
п Сантяго, който военната 
хунта в тази страна превър
на в концентрационен лагер 
за напредничави политзатво
рници), Германската федера засега прави подготовки с 
лна република. Германската , футболистите^ Марич, -Ог-Пе 
демократична република и трович, Мешкович, Павло- 
Австрия. вич, Булян. Кривокуча. Ха-

тунич, Каталински, Мужи- 
нич. Попивода, В. Петровия, 
Йеркович, Владич, Шуряк, 
Букал. Ачимович, Джаич, 
Бйекович, Баевич, Петкович.

ДЕЙНОСТТА НА МЛАДЕЖТА В ДИМИТРОВГРАДСКА 
ОБЩИНА Една от основните цели — 

издигане на физическа под
готовка на работниците пе 
беше осъществена защото 
те трябва да спортуват еже 
дневно, а не само един ме
сец в годината. Сега 90 па 
сто от тях спортуват само 
по време на игрите. Струва 
пи се, че е време да се об
мисли за оформяване на Об 
щинска дивизия, в която би 
ха се състезавали отбори на 
трудовите организации и то 
през цялата година. Колко 
това е осъществимо — пока 
зва големият интерес, както 
сред състезателите, така и 
сред зрителите. Само по то
зи начин може да бъде из
дигната физическата подго
товка па работниците.

Време е да се обмисли и 
за разширяване на активно 
стта в рамките на игрите. 
Въпреки констатацията, че 
са масови, все още нищо не 
е предприето в игрите да се 
включат и девойките — мла 
ди работнички. А място за 
това има.

Разискванията по проекте- 

статута Продължават Ш група: Холандия, Уруг
вай, Швеция и България.

IV група: Хаити, Италия, 
Полша и Аржентина.

В общинската организация 
на Съюза на младежта в Ди 
митровградска община ин
тензивно се разисква по про 
сктсстатута на <-ъюза на со
циалистическата младеж в 
Сърбия и проектостатута на 
Съюза на социалистическа
та младеж в Югославия. 
Същевременно обект на вни 
мание е и проекта на дейс- 
вената политическа програ
ма на Съюза на социалисти- 
чесата младеж в Сърбия.

В разискванията преди вси 
-чо се изтъква искът стату
тът по-прецизно да опреде
ли дисциплините задълже
ния на членовете и по-опре 
делено да изткъне отговор
ността на членовете и тех
ните задължения към орга
низацията, на която принад
лежат.

Също така, младежта в та 
зи община се застъпва Ста
тутът да предвиди Съюзът 
на социалистическата мла

деж да следи всеки младеж 
и за неговия развоен път и 
всяка организация да осве
домява за това какъв е бил 
като младеж в онази. органи 
зация от която младежът 
или девойката минават. С 
други думи, младежта из
тъква иск да се запази кон 
тинуитет в развитието на 
неговата личност и неговия 
политически, идейни и ети
чески афинитет.

Същевременно на тези съ
брания, които са в течение 
в общината, се издигат кан
дидатите за общинско ръко 
водство,делегатите за меж- 
дуо б щинска и републикан
ска конференции, както и 
делегатите за VIII конгрес 
на Съюза на младежта в Сър 
бия и IX конгрес на Съюза 
на младежта в Югославия.

Югославските национали 
в навечерието на световно
то първенство проведоха две 
контролни срещи — срещу 
Унгария (2:3) и срещу Ан
глия (2:2). Могат ли тези 
срещи да покажат колко по 
дготвен е нашият отбор?

Специалистите по футбол 
гледат на Югославия, главно 
като на една от водещите 
страни във футболното май
сторство. Не без основание 
те изтъкват, че сегашното 
поколение футболисти, обля 
<гащо се върху богата традн- 
.ция, притежава качества, от 
личаващи модерния футбол. 
Дори са склонни да виждат 
нашите национали като един 
от носителите на медали.

По-умерените обаче изтък

Разбира се, в ГФР ще за
минат онези, които според 
замислите и концепцията на 
треньорите и ръководители
те са най-добре физически 
подготвени и притежават 
най-високи технически каче 
ства.

До започването на първен 
ството остават броени дни. 
Спортната общественост и 
любителите на спорта с нап 
режение очакват започване
то му. Всички са съгласни, 
че мачът срещу Бразилия е 
от решаващо значение за 
по-нататъшното класиране 
на^ югославския национален 
отбор. Как ще измине той 
ще видим на 13 юни т.г.Една от най-големите ела 

бости, минаваща от година 
на година е, че на игрите ня 
ма дежурен лекар. Колко е 
опасно да се състезздва недо
статъчно подготвен спор
тист е известно не само на 
специалистите. Като че ли е 
забравено, че на такива игри 
не са изключине и нежела
телни случаи. Дори и на сре 
щата между „мършави" и 
„дебели“, в която взеха уча
стие и състезатели пад 60 
■години и 130 килограма офи 
циално нямаше — лекар. У- 
бедени сме. че е нужно ор
ганизаторите на игрите да 
имат 'цредвич 
за да се предотвратят изне
надите налага се всеки

Младежите предлагат на 
младежките книжи да се от 
печата образа на Иво Лола

М. Б.

Ст. Н.

Рибар.

Завършена е »Гумиадата«
Към края на май 

завършена осмата
т. г. е място по хандбал, а на четвъо 

то място по спортна стрелба.

Инак, футболистите на 
..Борово“ са спечелили пър
во място по футбол, „Първа 
петилетка" от Гръстник пър- 
Г-Г‘ място по хандбал, .а по 
спортна стрелба „Сава“ в 
Кранн» и „Тигър“ по шах
мат.

гумиада 
състояла се този път в Бато 
чина. От основната органи
зация на каучуковите заво
ди „Тигър“ — Димитровград 
са участвували седем състе
затели. Седемстотин състеза 
тели от 14 основни организа 
ции на сдружения труд в гу 
марско - каучуковата проми 
шленост са се състезавали 
по футбзл, шдх-мат, хандбал 

спортна.стрелба.

топ*\. А

съз-
тезател да има лекарско сви 
детелство че може да участ 
вува и се състезава по опре 
делени дисциплини.

Следващата — IX гумиада. 
ще се състои в Ниш, а неин 
организатор и домакин Ще 
бъде предприятието „Вул-

г

Отборите на заводите ,Т.и 
” пласирали на първо

От „Майски срещи" в Димитровград А. Д. гьр ‘ кан“.
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ИЗ ЖИВОТА И ДЕЙНОСТТА 
ДРУГА РЯТИТО

НА

ГЕОРГИ ДИМИТРОВ ДАЛ 

ПОДКРЕПА НА ТИТО
В началото на втората по 

ловпна на септември 1938 го 
дина Тито по трети път при 
стигнал © Москва. Доклад
вал по много въпроси на Ко 
минтерна за работата на Па 
ртията във всички

визата за Тито може да се 
счита като последица на та
кава тенденция в ръководст 
вото на Коминтерна. Недо
верието към югославските 
комунисти било толкова го
лямо и говорило се. че „три 
ма югославяаш — представя- 
ват две фракции“, което въо 
бще не било вярно, поне от- 
както Тито застанал наче
ло на Партията.

Тито започнал пъргвоначал 
но да убеждава Димитров, 
Пик и Мануелски, а чрез 
тях и Сталин, че ЮКП е ре
волюционна Партия, че тря
бва да живее и да се бори, 
че ЮКП се намира в ръцете 
на революционери, че тя се 
бори против фашизма в стра 
ната и предателите на рево
люцията, че има доверие в 
работническата класа.

Въпроса за запазване на 
ЮКП Тито решавал чрез 
Димитров, генералния 
ретар на Коминтерна. Въпре 
ки обвиненията на неприя
телите на Партията, той убе 
ждавал Георги Димитров, 
че партията в страната про
чиства редовете си, че през 
1937 и 1938 година тя възоб
новила своите организации 
и разширила своите органи 

зации в армията, издавала спи 
сание и марксистка литера
тура и това със собствени 
средства и т.н.

Г1 з тези начин Тито успял 
да спре ликвидацията на пар

краища 
на страната, след това за ра 
ботата на синдиката, за ед
инния фронт, за троцкистките 
прояви. Тито тогава е тряб
вало да издържи още една 
голяма борба — борба за 
запазване на Партията. Той 
бил изненадан от недоверие 
то, което съществувало в Ко 
минтерна към ръководство
то на ЮКП, което зарад слу 
чая с Горкич, било много 
компрометирано. „Чистка
та“ обхванала и болшинство 
от югославската политическа 
емиграция. Горкич, Гърже- 
тич и други, чрез клевати об

Г. Димитров н Й. Б. Тит0 в Белград през 1947 год.
ОПИТИ ЗА ОБВИНЕНИЯ В 

ТРОЦКИЗЪМ
Горкич, се разпространявали 
слухове за това, че в Моск
ва пристигнал Петко Миле- 
тич когото Горкич подър
жал, и че той тежко обвиня 
вал Тито. Приказвало се, че 
Тито «яма да замине от Мо 
еква, защото НКВД няма да 
го пусне през границата въп 
реки, че разполагал е пас
порт. Обаче Тито чрез енер
гичната работа на Моша Пи 
яде в Митровачкия затвор, 
където Милетич действувал 
като фракционер в Партия
та успял да докаже -истината. 
Тито през Авоа, след това 
Швейцария, Италия и Су- 
шак се завърнал от Съвет
ския съюз в Югославия в на 
чалото на март 1939 година. 

След това Тито имал нови Пътувал с шведски паспорт 
трудности около заминаване на име Йохан Карлсон. 
то му в страната. От редове 
те на служещите на Комин
терна, които симпатизирали

„чистките“ се съмнявало във 
всеки югославян, че е троц- 

Тито бил обвиненкист и
пред Контролната комисия 
на Коминтерна за това. Не
говата „принадлежност“ към 
тг. цкистите била „доказва
на“ с една част от „Краткия 

СКП

По това време, през есен
та на 1938 година излязло от 
печат първото издание на ру 
ски език на книгата „Кратък 
курс на историята на ЮКП 
(б)“. Коминтерна обнародва
ла възвание за това изда
ние, -което въпреки недоста
тъците, е имали значително 
влияние за развитие на ко
мунистическото движение. 
За кратко време книгата би 
ла преведена на много ези
ци. освен на сърбохърват
ски, защото по време на аре 
стуването на Чопич и Крън- 
дел превода не бил завър
шен.

Тито тогава започнал ре
дактирането на книгата с по 
мощта на Иван Караиванов. 
Тъй като в атмосферата на

винявали много 'ръководите
ли: Филип Филипович. Вла
димир Чопич, Коста Новако 
вич, братята Цвиич, братята 
Вуйович и др. Ръководство
то на Коминтерна давало о- 
ценка за цялата партия въз 
основа на състоянието в ръ
ководството начело на кое
то бил Горкич.

Открито се поставя,V въп
роса за ликвидация на ЮКП 
Такова неправилно решение 
Комитерна взела през 1938 
година, когато разпусната 
КП на Полша. Когато Тито 
пристигнал в Москва, много 
се говорело за тази ликви
дация. Затова забавянето на

курс на историята на 
(б)“, който той редактирал. 
Тези абсурдни твърдения о- 
баче били отхвърлени благо 
дарение на Титовата упори
тост за издаване на „Крат
кия курс“, който в началото 
на 1939 година излезнал

сек-

от
Печат на тънка хартия в 
1 500 екземпляра и бил изпра 
тен в 'Югославия на адреси 
които Тито дал.

(СЛЕДВА)тията.

Такива схващания, където 
ръководителите разбираха ре 
алните цели на борбата, ко
ито нормално се характери
зират като схващане с висо
ко развит смисъл за самоинн 
циатива, доведоха до това, 
в операциите за Косово ма
кедонските части (Куманов- 
ската и 42-ра дивизия) без 
застой, един път след освобо 
ждението на Куманово и Ско 
пие. да продължат своите де 
йствня към Косово.

никациите от Лесковац до 
. Скопие. В ‘ тези акции Глав

ният щаб повече пъти регу
лира и задачите на 22-ра сръ 
бска дивизия, както и 3-та, 
4-та, 8-та и 11-та македонска 
бригади. След това съща ро
ля е имал и в акциите на ко 
муникациитс Куманово — Ле 
сковац от 3 до 15 
1944 година, както и в сасра 
циитс със съюзническата ави 
ацмя на терена в Южна Сър 
бия и Македония.

АКАД. МИХАИЛО АПОСТОЛСКИ

Сътрудничество в течение на въстанието 

от 1941 до 1944 в Южна Сърбия и Северна 

Македония
август

5

(около 50 км. северно от Со- 
луи) и повторно на север до 
Широка планина, Кочура и 
Бсспа кобила, завършвайки 
на Петрова Гора на 19 юни 
1944 година с голяма победа 

29-та българ-

Изнасяйки .в най-къси* чер
ти сътрудничеството което се 
провеждаше на един 
интересен терен — Куманово

В течение на развитието 
на операциите за окончател
но освобождение ма Македо
ния и Южна Сърбия сътруд
ничеството между македонс
ките, сръбските и косовски- — Крива Паланка — Църна 
тс части с па високо равни- Трава — Враня, се спряхме 
ще. Щс споменем само пя- върху някои съвместни ак- 
кон моменти. Така в района цип. Обаче нужно е специал 

Враня, Куманово, Скопска но да подчертаем, чс Парти- 
Църиа Гора през септември ята с нейната последовател-
1944 година отделни успехи на политика и реалното по-
етбелязва в координираните ставяне на целите на бооба- 
акцми Втората и Третата ко та против окупаторите, беше 
совска, Осмапа прешевска и главен фактор, който даде 

г- I, г..-.,възможност да се развие идванадесета буя.кпска брша- орга11из11рад най . тясно
сътрудничество на всички фа 
кторн на терена, както © дей 
ствнята на партизанските ча 
стп, също така и в активност
та на всички органи на бор 
бата. Такапа степен на раз
витие на сътрудничество не 
само в посочения терен, но 
и па територията на пяла Ма 
кеп.ония п Южна Съпбия го- 
ворн за единството па наро
да в борбата против окупа-

части (един батальон на 3-та 
македонска бригада, 
лкия батальон, физически ела 
бите бойци от 6-та южномо- 
равска бригада, и на терена 
да водят борби с окупатора 
и да пазят народа, ранени 
те и
нданства също така получи
ха подобни задачи както и 
партизанските отряди, с това 
при първа възможност да °Р 
ганизират мрежата на восн- 
нотсриториалните части.

П0 време па напредването 
на юг, към Козяк, 7-та южно- 
моравска бригада, слсд бое
вете на Тумба (12 и 13 май) 

на левия бряг

Само с обединени действия 
на всички части на още по- 
широк фронт п° време 
офанзивата можеше да се на 
нссе по-голям удар на бълга 
реките окупационни части ка 
кто що беше случаят с напа
дението и освобождението на 
Кратово (25. IV), Лисец (27. 
IV). Св. Илия (30. IV и I. V, 
Църноок (6 и 7. V), Станикин 
Кръст (12. V), Знеполе (13. V 
и др. След това да запази ча 
ститс, да охранява ранените, 

ИЗПЪЛНИ про-

Косов-
многона

пад частите иа 
ска дивизия.болните. Местните комс

От резултатите па пролет- 
пата офанзива в Южна Сър 
бия и Източна Македония, 
проведена под непосредстве
но ръководство на Оператив
ния щаб, ще споменем това, 
чс свободната територия от 
Куманово и Крива Река до 
Църна Т-рава и Лужница от
ново се възстанови и разши- 

,всички краища под бъ

на

да подготви и 
тивофанзива, която започна 
на 19 май от Герман плани
на и се развиваше на тере- 

Макелония. 
В противофанзивата участву
ваха: 3-та македонска брига
да от два батальона, един 
батальон на Косовския отряА 
и един батальон иа 6-та юж- 
номоравска бригада. Органи
зираното сътрудничество 
терена иа Куманово Кри
ва река — Църна Трава 
Лужница и още повече създа 

всички

да, чичто действия иопосред 
ствспо координираше делега
тът па Главния щаб иа Ма-сс прехвърли

Южна Морава. Българска 
та Първа и Втора софийска 

Гла-

на на източна ри но
лгарска окупация в Максдо- 

Южиа Сърбия и иа Ко
кедонпя. След това в борби
те па така нареченото Криво 
речко направление през ок
томври 1944 година където 
действуваше Първа ОФ-бълга 
река армия и Кумаиовскатао 
НО дивизия на Втора и 
Трета косовска бригада, съ , ТОра, за неговите интернацн 
трудиичеството между Кума- 
новската НО дивизия и Вто
рата и Третата косовска Сри стката аоресия единствено с 
гада също така е па високо такива полледи може да ре

ши жизнените интереси па

на
ния,
соео практически станаха сво 
бодна територия. Българските 
окупатори

в по-големите места — га

бригада е българския 
вен щаб (който до тогава бе 

Оперативния щаб) сешс с
пробиваха към Б'ьлглрия.

се задържаха са-
на

мо
рнизоните.Подготвените части за нро 

типофиазипа отпочпаха е аК 
19 май 1944 година вс 

пробиването от Гер- 
по посока на

наПървото заседание 
АСНОМ, той все мак са явй- 
ва като координатор па дей-

рналистически възгледи — у- 
беден, че победата пад фашиция иалсното съзнание при 

бойци за нуждата от сътруд
ничество да де възможност на 
Кумановския и Църнотрав- 
ския отряд да получат труд- 

задачи, да превземат на 
приоб-

черта, е 
май планина 
Крива Река. Започвайки 
20 май до 19 «опи споменати 

всеки ден водеха бо

ствияга на терена северно 
от Куманово и Крива Река. 
Тази роля Главният щаб на 
Македония извършваше с лк 

нападение иа кому

от
равнище, което с резултат 
само иа обнародваните царе 
ждаипя, но и иа създаденото

не
народа. .те части 

рба и в своето напредване из 
лезнаха на Круша

ни КРАЙсхващане.себе си ролята да
борбата откъснатите

циите запланина
щят в
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на отдих и почивнаВ часове
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Ф, Павлович
БЕЗ ДУМИ

Надиго се та при 1ьу.
дпевпикат,

яа лю- Колко са боси горките — 
елинствената им тема за раз 

модните обувки.

Девойка признава 
бимия си:_ Искам да имам съпруг, 

чете в сърцето ми 
книга!

ло ама у школуту не иш 
ло. Та реко да не а е па- 
прайил така. и наш Тома. 
Кво да прайим съга. Тип 
Бамбуров ме распитува, 
кой й език учи детето, 
кой му бил лапи класен, 
— нигита не знам да од-

КАЖУ скоро че се ра 
с.пуште учениците. Туне
ра се заговорило за 
шега Тому, упучето 
Никво ли напрайи у шко 
луту. Баштаму търчи по 
конференци^е не може 
да отиде да пита. Маайа- 
му се върти но куйнуту, 
седи с женете, гледа си 
у каве — нема]у време 
да виде детето како се 
учп.

Она отвори 
завърте с главу и рече:

__ Ние аише не дава-
белешНе, край е па го

говор сана- който да 
като в отворенаде,

ло
до-динуту, ама щом си

си човек да ти
_ Келнер, донесете ми то

пъл бифтек, леко препечен, 
не много твърд, от прясио 
месо от младо теле...

_ Ще ви дам дъщеря си
можете ли издъгиъл, стар 

кажем. Тома има три йе-
за жена, но 
ржа едно семейство.

— Разбира се!
— Помислете все 

ре, защото ние сме петима.
дипице. И не йе чудо ка 
пие не знайете у кой е

пак добговорим. Он се шиьути и 
отиде да види у главпу- 

най-после до•

_ Разбира се, господине,
бъде кръвната 

телето?
а каква да 
група наклас.ту книгу и 

йде и рече:
тМене се завърте канце 

ларията. Узо си шубару- 
излезо. Айде я не 

да не

Максимата за един човек 
е: човек и половина.

.Тунера баш говоримо 
това и решише мене да 
изпрате до школ>уту. Да 
доше ми белешку: „То
ма Манчев, V клас, кла
сен Иван Бамбуров".

Узо белешкуту и се у- 
пърти у школуту. Ли и я 
не съм улазил първо пи
та децата куде ]е канце
ларията на учителете. 
•/едно дете ме одведе 
пред вратата и ме пуш- 
ти унутра. Улезо стисну 
шубаруту и белешкуту 
и стопим зад вратата. Ни 
кой не приоди да ме пи
та што сам дошъл. По }е 
дно време ]една даскали
ца приде:

— Дедо, кога тражите?
— Дошъл сам, реко, да 

питам за нашетога Тому, 
Нико ]е с белешНе.

_ Яко, вярваш ли в зад
гробния живот?

— Не!
_ А трябва! В канцелари

ята те
то погребение ти ходи 
лата седмица.

— Кико бре да не зна- 
йете у кой клас ви йе де
тето. Иди при учителку- 
ту Кирову, она му йе кла 
спа, Тома Манчев йе у 
шести клас.

ту и
знайем, ама ко

бащаму и майНаму?
лъже.Даже и истината 

когато няма накъде.зпаю
чака чичо ти, на чие- 

минаИма два вида хора: едни
те гледат, без да виждат, а 
други виждат, без да гледат.МАНЧА

Iизвика— Колко ггьти сам ти казал 
бащата, — че не трябва да палиш кина! То
ва е второ за този месец.

— Той няма да го прави вече! Нали ня
ма вече да го правиш? — попита майката.

— Не няма — каза тихичко момчето.
— Магаре такова! — извика пак баща

та и се засили да го удари.
— Остави го сега —- намеси се майката.

— Нали каза, че няма да го прави вече. Как
во повече искаш?

— А ти знаеш ли, че сега не е позволе
но да се палят кината.

— Голяма работа. Той си е още дете. И 
той има право да се забавлява.

— Всички бяха като луди. Каза момче
то, — даже и да ме видяха.

— Знам каза майката, като го погали.
— Но вече не трябва да го правиш, разбра 
ли?

А. Дж. Роси — (Италия) =
2
1=
IЛошо възпитание I
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I— Какво има? — извика майката упла

шено. — Какво си направил?
— Нищо — отвърна момчето, навеждай

ки глава.
— Как така нищо —■ настоя строго май

ката, — когато ръцете ти са изпоцапани с 
бензин!

3

— Подпалих едно кино — каза сконф
узено момчето.

— У, пък аз какво си помислих! Ама би
ва ли да правиш такива работи!

— Лошо нещо ли съм извършил, мамо? 
попита момчето с тъжно изражение.

— Как да не е лошо! — му се закани 
майката, прикривайки една усмивка. — Кое 
кино си подпалил?

— Това зад нас, мамо. То и без това бе
ше толкова старо.

— Какво се е случило? — запита баща
та, току-що пристигнал.

— Нищо — отговори майката. — Подпа- 
щ лил е само едно кино — допълни тихо тя. такъв шамар ,че още го помня. 1
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1
— У кой е клас?
— При учителят Бам

буров .. .
Она ми га показа и я 

придо. Човекат беше до 
бар узе белешкуту и од- 
ма ми одговори:

— Дедо, погрешил си, 
при мененема Тома Ман

I
1
1— Гледай ти — извика бащата все още 

нервиран — какво доживях да видя. Още не 
се е рШодил и вече започна да пали кина!

— Хайде де — усмихна се майката, — 
когато ти си бил на неговите 
знае какво си правил!

Аз ли? — каза бащата, клатейки глава 
— Само да бях посмял. Един 
реших да подпалд театъра, татко ми

I

IГОДИНИ, кой
чев. =\

Бре реко, дали па 
шият суртук не йе ишъл 
на училище. Рекоше ми 
че лани йедно дете изла-

на-
Iпът, когато се 

залепи

зило и на ручък се врча-

? ще се 7госгроии~~~. 
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