
Джемал Бивдич на 

заседанието на СИВ в СофияШя-тстВо От 18 до 22 юни в Со
фия се състоя юбилейно 
заседание на Съвета за вза 
имна помощ (СИВ), в чия- 
то работа взе участие и на 
шата страна — въз осно
ва на споразумението ме
жду СФРЮ и СИВ, подпи
сано преди десет години.

Югославската делега
ция бе възглавявана от пре 
дседателя на Съюзния из
пълнителен съвет Джемал 
Биедич. На първия ден от 
срещата Джемал Биедич 
произнесе поздравителна 
реч и говори за сътрудни
чеството ни със СИВ в све 
тлината на нашата необвъ 
рзана външна политика и 
решенията на Десетия кон 
грес на СЮК.
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Заседание на Съюзната конференция на ССРНЮ

Й. Б. ТИТО — ПОЧЕТЕН ПРЕДСЕДАТЕЛ 

НА СОЦИАЛИСТИЧЕСКИЯ СЪЮЗ
ЗА ПРЕДСЕДАТЕЛ НА СЪЮЗНАТА КОНФЕРЕНЦИЯ ИЗБРАН 

ТИНИЧ 5™ КРЕ™А&гГро1"н1АСЕАДТ“ МД™Н ЦЕ‘ Джемал Биедич

ПРЕЗИДИУМЪТ НА СФРЮ
РАЗГЛЕДА АКТУАЛНИ 
ВЪПРОСИ ПО МЕЖДУНА
РОДНА ПОЛИТИКА

С въодушевени аплодисменти, г 
Съюзната конференция на ССРНЮ 
нието си, състояло се на 14 юни избра другаря 
Тито за почетен председател на Социалистиче
ския съюз на трудещите се в Югославия. Като 
даваше обоснование по

единодушно, 
1 на заседа-

това предложение, 
каза: 

още от са-
председателствувашият Душан Петрович 

Нашата всенародна организация, 
люто си начало, от основаването на Народния 
фронт, беше свързана

Под ръководството на 
президента на република
та Йосип Броз Тито на 18 
юни в Караджорджево се 
състоя трето заседание на 
президиума на СФРЮ. Об

съдени са някои актуални 
въпроси от областта на въ 
ншната политика. Президи 
умът формира свои дело
ви тела и утвърди състава 
им.

с личността на другаря 
Тито. Той оеше този, които идеята за Народния 
фронт, идеята за наи-широко обединяване 
народите маси в съдбовните години на застра
шителния

на

ход на фашизма, творчески приложи 
на наша почва п откри нови перспективи на ос
вободителната борба, на работническото 
ние и всички демократични сили.

НА 30 ЮНИдвиже-

Благодарение на това, 
нашият Народен фронт 
изигра роля, която има 
свое историческо значе
ние. Под ръководството 
на Комунистическата пар 
тия и другаря Тито Народ 
ният фронт във войната и 
след войната израстна в 
.мощна организация на еди 
нство на мисъл и акция, 
на най-широко обединява
не на трудещите се и граж 
даните, укрепване на брат 
ството и единството меж 
нашите народи и народно 
сти, демокрация и самоуп
равление и изграждане на 
социалистическо съзнание 
и развитие на миролюбиво 
и равноправно сътрудни
чество с всички народи в 
света. Другарят Тито пове 
че пъти подчертаваше, че 
ние, 
нова
хме могли да осъщест
вим такива крупни побе
ли и в такива трудни усло 
вия без. Народния фронт, 
без, 
съюз.

В този момент, когато 
пред нас са дългосрочни 
задачи, когато сме на пра
га на една нова фаза в на
шето социалистическо раз 
яитие и когато Социалис
тическият съюз добива из
вънредно важна роля, име 
то на другаря Тито начело 
на нашата организация и 
неговата т гепос родствена 
помощ ще бъде за всички Отчете се, че стопамст- 
нас силно насърчение и вото в Бабушнишка общи 
постоянно вдъхновение. То на миналата година е осъ- 
ва ще бъде най-доброто по ществило 87 милиона общ 
тяърждение на континуи- доход — над 25,5 милиона 
гета на пашата революция, динара. На всеки 100 из-

За нов председател на разходвани динама е осъ- 
Съюзната конференция на ществило 151 динара, до- 
ССРНю бе избран Душан като на всеки 100 динара 
Петрович — Шанс, за под общ приход е осъществило 
председател Марии Пети- 28 динара доход. (В Пирот 
нич, а за секретар Марян 26,4; в Димитровград 24; 
Рожич. Бе учреден и със- в Кралево 21 и т.н.).

СРЕЩА НА »СЛАВЧЕ«тавът на председателство
то на ССРНЮ от 51 члено

Конференцията прие ре
шение за изменения и до
пълнения на Статута, за 
учредяване на Съюзната

Душан Петрович — Шане

обществено - политически 
те организации.

За основните насоки на 
дейност на ССРНЮ говори 

конференция и Прелеела- Душан Петрович. След ра
зисквамията конференция
та прие заключения за 
бъдещата работа.

Конференцията изпрати 
поздравително писмо до 
другаря Тито.

ве.

Тазгодишният традици
онен събор на югославско 
българската граница при 
местността „Славче”, Боси 
леградска община ще се 
състои на 30 юни, в неделя.

Границата ще бъде отво 
рсиа от 6 до 17 часа. Пред 
приятпята ще могат да про 
дават хранителни стоки, 
книги, грамофонни плочи

и сувенири. Ще бъде из
пълнена богата културно- 
забавна програма от само
дейни групи от двете стра 
ни.

Това решение взеха съ- 
борянските комисии от Бо 
силеградска община и Кю
стендилски окръг.

телството й, които съчиня 
ват представители па ре
публиканските и покрайни 
меки
ССРН и представители на

конференции на

Ст.

ОБЩИНСКА КОНФЕРЕНЦИЯ НА СКС В БАБУШНИЦА
п стопанството и община
та като цяло.

ПоставенитеСАМОУПРАВЛЕНИЕТО И СТАБИЛИЗАЦИЯТА 

- НАЙ-ВАЖНИ ЗАДАЧИ ПРЕД КОМУНИСТИТЕ
задачи мо

гат да се разпределят в ия 
колко групи.

Първата произлиза от 
констатацията, макар че 
са постигнати известни ре 
зултати (въпреки неблаго
приятните условия на 
написване), пито една тру 
дова организация все още 
ие е изготвила подходяща 
програма на развитие. За
това комунистите са дъл
жим да предприемат мер
ки такива програми да 
изготвят час

в нашата
история, не би-

по-

в работата на конференцията взе участие и Любиша 
Игич — секретар на МОК на СКС в Ниш сто-

Г1РЕЗ МИНАЛАТА седмица в Бабушпица бе 
проведено заседание на Общинската конферен
ция на СКС. Оценена е досегашната работа в 
политиката на стабилизация и потвърдени ос
новните насоки за дейност на Съюза на комуни
стите в общината но осъществяване на общество 
но-икономическите отношения и програмата на 
развитие. На заседанието също е анализирана 
работата на членовете и организацията на Съю
за на комунистите в изборите за делегати и де
легации.

Социалистическия лациита се осъществява за 
сметка па ниските лични 
доходи, тогава не с труд
но да сс види, че Бабуш- 
нида има отличителните 
черти па една неразвита 
община. Това говори, че 
обществото с дължно да 
й помогне в реализирано
то на съвременната инве
стиционна програма. Зато 
па ма това заседание бяха 
определени насоките за 
дейност па Съюза па кому 
пистите в осъществяване 
единството па трудещите 
се и работническата класа 
по провеждане мерките 
па стабилизацията и зада
чите, произтичащи от про 
грамитс за развитие па 
всяка трудова организация

се
по-скоро, за- 

щото без добри програми 
мс Може да се търсят сре
дства за 
Фонда за

инвестиране от 
развитие па не

развитите краища.
Втората група задълже

ния се отнасят до рсалнзп 
рамо програмата за разви
тие, като основа за реали

зираме ме само политика
та по развитието, но и

Освен това на заседани
ето бе констатирано, че от 
30.000 жители в общината 
в стопанството работят 
общо 715 работници 
то през миналата година 
са получавали по 1,185 ди
нара месечни лични дохо
ди (Пирот — 1.467), което 
е значително по-малко, от 
колкого в републиката.

Като се има

кои-
но-

лнтиката па стабилизация 
та. В 
бота за

ор га низи рамата ра-
1 «Повеждане на то-

създават ос*зп задачи се
предвид, че 

значителна част от акуму (На 2 стр.)



конференции ИЛ екс: н ниш
^стабилизация"НА СТОПАНСТВОТО и 

РАЗВИТИЕ НА САМОУПРАВЛЕНИЕТО
костта на кооперациите, 

иго се лпиммнинт е търш- 
гопа ипждат еноя-

(От * стр.)
пойни услоапя аа илграж- 
дане на адршш, самоупра- 
иитслии 
отношения между работ
ниците, засилиа се трудо
вата дисциплина, ползват 
се по-добре наличните мо
щности и работното вре
ме, намляна се брака, по- 
добре се запазват машини 
те, увеличава се произво
дителността па труда, на
малява
чинните отсъствия и 
По този начин всеки рабо 

бие от

вия и в 
тп основна ориентация и 
печалба. Същевременно де 

Iтетоиваха пъзмо 
по-бьрзо да се завьр- 

гтпочпатото зп к р1 I аа- 
,,Единство” п заеме 

дали трябва да

еоцпалнетичеекп
легатите 
жпо Пред Съюза па комуни

стите от региона преде /о- 
ят много сериозни задачи 
н цо ■ нататъшното изгра- 

политиката в об 
па стабилизация на

дължимите суми са прел
ей мо 9,5 па сто 
началото па го- 

През тоя период 
па те

ши Изхождайки от задачите 
от Писмото, стаилявалп 

от тези в
не па 
стамогипче 
се формира друга коопера 
ция или политиката па зе
ления план и Бабушнпца 
да се предостави па пред
приятието „Таламопс , ко
ето се занимава с ’И,рго-

нроизтпчащи 
Платформата за Десетия 

СЮК, оргапизн 
па самоунравлспи- 

па амандмани-

дниата.
паричните средства

сметки в енопап-
ждаие паконгрес па
лаетта* 
стопанството. Затова меж- 
дуобшинската конферен
ция ше насочи своите ак- 
ции към по-нататъшно по
вишение на производство-

рап сто 
сто I» духа кущитс 

ските организации са уве- 
40 па сто (Димп- 
— 67, Бабушпи

ковите копетитуциоп 
битката зачислото на безири те и личени е 

тровград
— 267 па сто).

пи принципи, 
основите стратегически 

в стабилизация па

пр.
вия. цаВ анализа за изборната 
активност секретарят 
ОК на СКС Миодраг Раи- 
чич и участниците в рази 
скванията указаха 
клонявапето па някои чле
нове па Съюза па комуни
стите и незаинтересовано
стта иа някои организации 

становища

стабицели
стопанството м развитието 
па самоуправлението е 
спечелена. Това бе основ
ният извод от анализа за 

колити*

тик съзнателно 
ка за изпълнение на про
грамите и плановете, защо 
то то са съставна и нераз
делна част за собствен н 
обществен стаидрат. Всич
ко това изисква измене
ния в досегашните отноше 
пия към специалистите, по 
педението на отделни 
му писти, когато се касае 
за конкурси п т.н.

От всичко това произтн 
ча н сегашното поведение

поМероприятията 
лизацията продължават и 
в настоящата година. В пър

па го, намаляване па разно
ските, борба срещу инфла 

възнаграждаваноцмята,
според резултатите, разви 
тис
и сдружаването върху кои 
ституциониитс

лото четиримесечие ииду- 
производство

па от-
осъществявапе па на самоуправлениетосгрналпото 

е увеличено с 2,1 на сто, 
общият доход с 69,8 па

стабилизация вката па 
стопанството па термтори 

Междуобщипската 
СКС в

принципи
ига па
конференция па 
Ммш иазаседапнето от 19

и т.н.
— Изходно положение в 

това трябва да бъдат ста
новищата и решенията иа 
Седмия конгрес на СКС и 
Десетия конгрес на СЮК 
както и обшите интереси 

общините и организа
циите на сдружения труд 
в пишкия регион казва 
се в заключенията приети 
па заседанието на Между 
общинската конференция 
на СКС в Ниш.

с 69 а оста-за утвърдените 
н критерии в периода за 
подготокн па избори 
в самите избори. Заради 
това в някои изборни мо
ста изборите са проведе
ни два пъти. Такива явле
ния е имало там, къдсто ! 
организациите па Съюза ! 
на комунистите са се дър
жали като зрители в събп 
тия, дори някои членове 
па СК са действували про 
тнвоположно на политика 
та на Съюза па комунисти 
те. Конференцията потър
си ог такива организации, 
като в Нашушковица, да

сто, доходътко-
дохода с 107,5 иатъка от 

сто. Износът с увеличен сте и юмп.
Мероприятията по стаби 

па стопанството 34,2 па сто.
От друга страна, намалс 

пата икономичност 
па сто и значителните срс 
летва коиго се поглъшат 
от недовършеното произ
водство и стоновете непро 
дадени стоки, са доприне
сли да се намали ипвссти 
цмоипата способност. Заго

лизания
през 1973 година дадоха 

, добри резултати. Общият 
I доход в общините па пти

ца всички по отношение 
на стандарта на работни
ците. Секретарят на МОК 
иа СКС Любиша Игич под 
черта, между другото, че 
във всяка трудова органи
зация хората трябва да и- 
мат ясна представа за жп 
знерото равнище на все
ки работник и поради то
ва правилно да бъдат при 
ложенн регресивни и со
циални мерки за подобря
ване на жизненото равни
ще на работниците с по- 
ниски лични доходи.

Конференцията разгле
да и положението на сел
ското стопанство и дейно-

с 2,2 на

ким регион е увеличен с 
! 23 на сто, а фондовете са 

нараснали с 12 па сто но 
отношение иа 1972 год. в 
Димитровград към 27 
сто, Бабушнпца 21,4, Пи
рот 33), докато нишкото 
стопанство внесе във фон 
до пето си едвам 7,9 наето.

Стопанските и кредитно- 
монетарни мерки твърде 
положително са се отрази 

върху
собиостта на стопанството. 
Към края на 1973 година

113

13 работата на заседание 
то взе участие и Иштван 
Берда, член на Изпълни
телния комитет на Центра 
линя комитет на Съюза на 
комунистите в Сърбия.

па инвестициите са ио-мал 
ки от натрупаната акуму
лацията. Процесът на учре 
дяваме на основните орга
низации на сдружения 
труд не е завършен.

изключи от редовете си 
Ристо Рапгелов, защото
сам се кандидатирал за де 
легат в ОС, въпреки утвъ
рдените критерии.

платсжоспо-ли

М. Б.М. Б.

ОТ УЧЕНИЯТА НА ТАНКИСТИТЕ
Подделениего на другаря 

Сава Релич намерихме в ла 
площадката, 

командири 
те вършеха проверка на тан 
ковете, моторите, оръжието, 
снарядите поставяха на опре 
делените им места. Наблизо 
до тях екипажите на брони
раните транспортери се баве 
ха около своите машини. На 
това учение предходят пове 
че малки учения и стрелба, 
на които са постигнати мно 
до добри и отлични резулта 
ти, благодарение на стара
нието и високата оспособе- 
юст на войниците и команди 

рите и подделениего 
Цяло.

За учението са подготове- 
ни добре. Вярват в постига
не на отлични резултати. Та 

. ксва е убеждението на вой 
циците Мухарем Халилович,

ГОТВЕНОСТВИСОКА жихме: . . . отличният успех 
нд учението и стрелбата са 
резултат на високата под
готвеност и готовност за нзп 
ълненне на бойните задачи, 
а това е постигнато благода 
рение на самоотвоежната ра
бота и старание на войници
те и командирите. Успеха 
потвърждава и обстоятество- 
то, че над 90 на сто от мише 
ните са улучени

гера 
Бойниците и

на

Владимир Липак, Милорад 
Пантелич, Милентие Лазаре- 
вич и други. Те излождатот 
досегашните резултати. Пове- 
чето учения на подделениего 
са оценени с отличен успех.

* Улучени над 90 на сто 
от мишените.

* Учението оценено с бел
ежка отличен.

чуват команди и донесения— 
„Вардар” — „Дим” — „Дри
на" . . . тук е „Сава” — след 
това сигнал и 
2,8” . . това бяха команди на 
командирите, които трябва
ше да се изпълняват. Танкове

яма далечина.
Бронираните транспортери 

следят танковете, спират се 
за миг, от тях излизат пехо 
тшши и се развиват за бор 
ба. Чуват се картечни отко 
се, топовннте гърмежи не

. . „2,3,5”, „4,

изтъкна

като
ГТодделенията на Сретен Са- 

Милорад Йованович 
постигнаха най-добри резул
тати. Кого например отделно 
да изтъкнем, когато всички 
са така добри. Например Хр- 
вое Павлович

вич и

само за три се 
кунди след командата 
миномет 

. И
с св

улучва „вражеския” 
стрелянето с тром- 

олони с било такова. Мера
чът Едхем Пилавджич 
снаряда постига три 
резултата в делата — танка. 
Има още такива примери. 
Съревнование за постигане 

още по-добри резултати, 
«заключителното
на с тревога. Нощната тиши 
иа в лагера процепи звукът 
па оойма 'гърба, тежките 
шини затънтяха и наскоро се 
изгубиха в мрака. Наскоро 
частта се озова в предвидено 
то място да приеме нова за 
дача. Пялата работа 
шс по

танк

с три 
пълниВЕСТНИК НА БЪЛГАР 

СКАТА НАРОДНОСТ В 
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От едно военно
те п бронираните транспорт 
ери се разпръсват н по 
много стрмъната в падина 
сс доближават позициите на 
врага. Пак чуваме някакви 
цифри, а наскоро и топовми 
гърмежи от танковете. От 
дим и прах баирите пред нас 
трудно се различават, а пла 
нината, отекава от експлозии 
на снарядите, които разнес- 
я»т мишените па твърде гол

учение

стихват, а танковете .все по- 
често минават пространство
то. След излизане на върха 
па баира, откриват съсредото 
чен огън, които е твъпде 
успешен.

Така от една до друга по 
зиция танкистите и пехотата 
навлизаха в дълбочината, по 
казнвайки своята същинска 
стойност и подготвеност 

След учението, при даваме 
то на краткия анализ забеле

върве-
усгановления ред. Все 

ки изпълняваше възложената 
му задача. Така и трябва да 
оъде, защото 
да се остави. на случая.

След сигнала 
.нападението, танковете

в преценката другарят Б.. Бо 
синя. — Настояваше се хора 
та и техниктта да се постав- 
яат в условия съвсем подоб 

воените, та всеки ко- . 
мамдир ц войник да 
да покаже своята оспособе- 
иост способност и истинска 
стойнот, а техниката своята 
издържливост.

Хората и техниката из
държаха изпита — подчерта 
ва другаря А. Йованович.

Н.Матиевпч

не

нищо ме смее ни на
можеза начало на

тръг
наха от горичката край ре
ката.
На наблюдателницата, 

от която следим учението се
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ДЕСЕТИЯТ КОНГРЕС НА СЮК ЗА 

БРАТСТВОТО И ЕДИНСТВОТО И 

НАЦИОНАЛНОТО РАВНОПРАВИЕшш
ПА САМОУПРАВЛЕНИЕТО И НЕПОСРЕДСТВЕНАТА ДЕМОКРАЦИЯ.

Конгресът прие следните резолю
ции: то самоуправително преобразование 

възпитанието и образованието;
— Задачите на Съюза на югослав 

на кул

па
— Борбата за по-нататъшно из

граждане на социалистическото са
моуправление и задачите на Съюза 
на югославските комунисти;

— Задачите в идейното, органи
зационно и кадрово укрепване на 
Съюза на югославските

ските комунисти в областта 
турата;

— Задачите на Съюза на югослав 
ските комунисти в развитието на на 
уката;

— Непосредствените задачи на СК в 
осъществяването на политиката на сто 
панска стабилизация;

— Съюзът на югославските кому 
писти в борбата за мир, равноправно 
международно сътрудничество и со
циализъм;

— Резолюция за Близкия изток;
— Резолюция за Виетнам, Камбод 

жа и Лаос;

комунисти;
— Актуалните идейно - политиче 

ски задачи на Съюза на югославски
те комунисти в осъществяването на 
Конституцията иа СФРЮ;

— Задачите на Съюза на югослав 
ските комунисти във всенародната 
отбрана, сигурността и обществена
та самозащита;

— Социалистическото самоупра
вително организиране и развитие на 
селското стопанство и задачите 
Съюза на югославските комунисти;

— Задачите на Съюза на югослав 
ските комунисти в социалната поли
тика;

— Резолюция за Чили;
— Резолюция за освбодителните 

движения и
—- Резолюция във връзка с тери

ториалните претенции към СФРЮ из 
разени в нотите на италианското пра 
вителство.

В следващите няколко броеве на 
вестник „Братство” ще 
води от отделни резолюции на X кон 
грес, за националното равноправие 
и братството и единството, 
вяването на Конституцията 
родната отбрана, сигурността и само 
защитата.

на
Иосип Броз Тито

В доклада си пред Десетия конгрес на СЮК, 
говорейки за положението и ролята на народ
ностите, в развитието ка добри отношения със 
съседните държави, другарят Тито между дру-

— Задачите на Съюза на югослав 
ските комунисти в областта 
станяването на работа;

— Задачите на Съюза на югослав 
ските комунисти в развитието на об
ществено
ния в областта на квартируването и 
в жилищната политика;

— Задачите на Съюза на югосла
вските комунисти в социалистическо

на на-

поместим нз гото каза:
— В това отношение твърде важна роля и- 

мат и националните малцинства. Разбира се
икономическите отноше-

осщест- 
и всена- при условие да се зачитат техните права да та- 

развиват своята национална самобитност, 
Това щото в хода

чат и
език, култура и обичаи, 
историческото рзвитие те са се озовали отделе
ни от своето цяло никак не смее да

на
ЗА БРАТСТВОТО И ЕДИН 
СТВОТО И НАЦИОНАЛ
НОТО РАВНОПРАВИЕ

чки социалистически са- 
моуправителни сили в об
ществено

ботническата класа и на- води къмшата социалистическа об- 
политическите щмост. Затова е необходи- 

и други са.моуправителни 
общности и организа
ции да се застъпват за осъ 
ществяване на конституци 
онните решения за равно
правието на народите 
народностите. С провежда 
мето в живот на Консти
туцията трябва да се обез-

етническаотричане на тяхната национална и 
принадлежност, езика им и културата, а особе
но не към тяхното асимилиране от страна на 
нациите към чиято държавна цялост принадле
жат сега.

Ние винаги изхождаме от становището, че 
националните малцинства са мостове, които тря 
бка да сближават народите, да допринасят към 
приятелството и сътрудничеството между стра
ните към които национално принадлежат и те
зи, които сега са им родина. Винаги изхождах
ме от признаване на правото на всеки народ на 
негова национална самобитност и афнрмация 
иа битието му. Осигурявайки пълно равнопра
вие и свободно всестранно развитие на всеки 
наш народ и народност и взаимно обогатяване 
на националните култури, ние укрепвахме един 
егвото на нашите народи, а с това и доприна
сяхме към нашето сътрудничество със съседни
те страни. Ето защо, ние не можем а да не се 
интересуваме за живота и положението и на 
частите от югославските народи, конто като на 
ционалнн малцинства живеят в съседните стра
ни и да не се грижим н те да се радват на вен- 
чки права, които имат въз основа на Устава на 
Обединените нации и международните догово- 
ри. ^

мо да се създават матерна 
лни и обществени условия 
за по-ускорено развитие 
на стопански недостатъч
но развитите републики и 

и САП Косово, което е съще 
егвена предпоставка за ра 
виоправието ма народите 
и народностите, републи-

печава по-нататъшна и по- ките и покрайнините и за 
пълна разработка на ико- по-ускорепото и съгласува 
помическата система и ра . на обществено - икомоми- 
звойната политика. С това ческо развитие на цялата 
ще се осигури икономиче-. югославска общност, 
ско равноправие на наро
дите и народностите, ре
публиките и покрайнини
те, динамично и стройно 
развитие иа производител 
ните сили цялостно, а съ
щевременно ще се над
делеят наследените разли
чия в степента па матери
алното, стопанско и кул
турно развитие.

Съюзът на комунистите 
трябва да се застъпи за по 
следователно провежда
не в живота па утвърдени 
те принципи за ра
вноправието на езиците 
за свободната изява и про 
пипане па културите па 
народите и народностите 
и за равноправието па тру 
дещите се и гражданите 
от всички народи и народ 
пости в областта ма обра
зованието, кадровата по- стояииа 
лптика, настаниявамето ма 
работа и във всички оста
нали области па обществе нациите

републиките и покрайни
ните върху
пълно равноправие ма юго 
слаоската общност и гото
вността по-бързо и ефика

С ПОСЛ-ЕДОВАТЕЛНАТА 
идейно - политическа ак
тивност на Съюза на кому 
пистите и другите органи
зирани социалистически 
сили и с развитието на са 
моуправителните произвол 
ствени отношения в цяла
та наша общност са съзла 
дени такива обществено - 
икономически и политиче 
ски отношения, в които по 
лнгиката на Съюза на юго 
славските комунисти по 
националния въпрос полу
чава нови димензии, които 
насърчават творческите си 
ли към постоянно издигане 
на националното равно
правие в многонационални 
те среди.

В съгласие с такава по
литика трябва да се обез
печи последователно осъ
ществяване на конституци 
онните решения с Фонда 
на федерацията за креди
тиране па по-ускореното 
развитие на стопански не
достатъчно развитите ре
публики и САП Косово,

4. Всестранното укрепва 
всички фактори ма 

съвмес-

1. Дългосрочна и пряка 
задача за всеки член, орга 
низация и ръководство на 
СЮК, работническата кла 
са и всички социалистиче 
ски самоуправителни сили 
в нашето общество е ре
шително да се борят за 

братството

не иа
социалистическия
тен живот като демокра
тична самоуправителна 

синтеза на народите
и на югослав-

и на- щество, в което се нзграж 
да социалистическо само
управление всички видове 
па национализъм по своя
та класова същност и иде 
ологпя са антихуманни, 
антикомунистически и ко 
I гг ра рсио л ю I и ю н н и.

Ето защо Съюзът на ко
мунистите трябва във вся 
ка среда да води решител 
па борба против носители 
те па всички видове на иа 
ционализъм и шовинизъм, 
против тенденциите на пре 
увеличение на собствена
та нация и народност, тех 
ппте традиции и роля но 
отношение на другите на
ции, защото това е благо
приятна почва за покрити 
ческо отношение н не- 
бДнтслност към нацмоналн

тта за еди пием югославски 
пазар
стопанското п обществено 
развитие.

5. Съюзът па комунисти 
те трябва решително 
продължи битката против 
генчки облици на нацио
нализма 
иа унитаризъм, сепарати
зъм, икономически хегемо 
мизъм II партикуляризъм 
и безкомпромисно да се 
противопостави срещу вси 
чки опити в отношенията 
между народите и народ
ностите, републиките и по 
крайниците да се внасят 
методи иа политически Па 
тисци и изнудване и дру
ги иесамоуправителнн по
стъпки. При това винаги 
трябва да се изхожда от 
обстоятелството, че в об-

родиостите 
ския социалистически пат 
риогизъм и интернациона
лизъм и обезпечаването 
иа социалистическото съ
държание ма междунацио 
налмите и междурепубли- 
каиските отношения е по- 

задача пред Съю
за ма югославските кому
нисти. Със свързването ма 

и народностите,

и обща политика внаразвитие 
и единството, за равиопра 
вие на народите и народ
ностите и тяхно всестран
но развитие, за афнрмация 
иа неотчуждимото право 
иа работническата 
в рамките на републиките 
и покрайнините свободно 
да разполага със своя при 

труд и въз основа

да

класа
във формата

/гаден
на взаимната отговорност, 
система на сояиалистичсс ния живот.

основите иа3. Съюзът ма югославски 
те комунисти изтъква, че 
осъществяването па 
ти ката за по-ускорено раз 
питие па стопански иедо- спо да сс решава! споро- 

развитите репуб- вето и откритите пробле- 
САП Косово има ми, да се надделяват авта

партикуляр-
теп-

кото самоуправление а 
която налага единната 
единният югославски 
зар за развитие на солила 
рност и взаимна помощ иа 
народите и народностите 
в Югославия. '

молм-па-

статъчмо
АНКИ И
отделно значение за изди
гане на междуиациопални 
те отношения и за укреп
ване на единството на ра-

рхичиите, 
ни и местни чески2. Пряк а е задача пред 

Съюза на комунистите, ра 
ботническата класа и вси

деиции и повишава имте- 
рссопаппсто и отговормос ма.
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• НА СКС - ДИМИТРОВГРАД
ЗАСЕДАНИЕ НЛ ОБЩИНСКИЯ КОМИТЕ! п» П «ИIIКЪМ ПРЕДСТОЯЩИТЕ ЗАДАЧИ

тс общности на интереси
те и отделни области.

Гораннте в Дими^ I 
тро$градска община КОНКРЕТНОЗАЛЕСИХА 41 
ХЕКТАРА ПЛОЩ ~®==Ен общината и о1дел 

шГтлоии ортапитадии. 
Об.....мекият комите

ГдГДлГи'»
ч ю Г' *тгруАО в иI ° о ]р га и и аа ц и и 
,, ,о от гледна точка ..а но 
-нататъшното им Ра ш“' г 
както и състоянието в оо 
лаетта на гостнлннчарсгво 

туризма, търговията и 
селското стопанство.

се намират 
останалите

Изхождайки от задачите, които 
пред Съюза па комунистите и 
ществеио - политически организации в "Р“" 
ждпнето на Конституцията на СФ1 Ю и <-> > 

становищата и решенията 
СК Сърбия и Десетия кон- 

югослввските комунисти, ка- 
рсализиране на програмата на 

Общински-

об- През септември Общин- 
конференция и Ак- 

на работниците пре
ки производители ще раз
гледат въпроса за разпре

ла личните дохо- 
положе-

ската
типътсезон нпПрез пролетния 

настоящата голина в Дими 
община са за

па
провеждането на 
Ссдмня конгрес нп 

нп Съюза па

тровгрпдека
десени 41 хектара площ, а 
40 хектара са засети е тре деление

дп и социалното
на работническата кла 

са в обшипага.

грес
КТС II цялостно
работа па Общинската конференция 
„т комитет па Съюза на комунистите в Дими- 

състояло се миналата 
тазгодишната

ва. ние139 хилядиЗасадени са 
борови 20 хиляди хвоОновн 
н 105 хиляди акациеви фн Също ще се разгледа и 

анализа за развитие на са 
моумравителните общес
твено - икономически от
ношения в отделни обла
сти и проблемите във връз 
ка с осведомяването.

тропград, иа заседанието 
седмица, изработи програма 
си работа. Тази програма 
конкретно поемане па 
становищата приети в тези документи

области на обществено - политическия

иаданки.
В залесяването взеха уча 

стие горанскитс бригади 
гимназията и основни 

те училища, горанскитс 
бригади на работническа
та младеж, профсъюзните 
организации, горската 
цни и организациите 
циалнстическнн съ*°з в ме 
стните общности.

означава то,ВСЪЩНОСТ
назадачи и реализиране

и то във Снел да бъде иследено

и отдел -
при

икономическото 
ческо положение

трудови организации и 
влия-

ВСИЧК11
1111 11 11КОПОМ11ЧеСКП ЖИВОТ. и Коми-Конференцията

щс обсъдят и въпро
нпсек 

на Со /пражнявамс пряко 
пие в провеждането 
повитата и решенията, ка 
кто и оказване па комкре 
тпа помощ, Комитетът офо 
рми работни групи,

имат задача да дават

Мероприятия в областта на стопанството ТСТ'ЬТ
са за кадровата политика 
и определят преки задачи 

тази област. Ще

па сгаикономическатапериод е 
стабилизация и по - пататъ
шепне Общинският

Най - важната задача за 
в настоящиякомунистите коми- и мерки в 

се направи и 
осъществяване принципите 
на кадровата политика в 
обшината.

щс следи и па- анализ затет зорко коитоДимитровград паактивносттаПредставители на 
посещение на Сливница

правляна
основните организации 
Съюза па комунистите и 
останалите фактори в тру 
довиге организации в ре
ализация па заключенията 

от Общинската кон

ще
помош па стопанските ор

на

в ганизации.
През септември 

тът ще разгледа и въпроса 
за сдружаване 
свързване
стопанството, както 
щината така и в региона.

В областта на идейно- 
активност

КомитеРАЗШИРЯВАНЕ НА СЪТРУДНИЧЕСТВОТО политическата 
до края на юни да се ор- 

съвещание със 
на основните 
на СКС и чле 
политическия 

актив, на което ше се раз
работят основните резолю 
ции от конгресите и прие 
ме програма за провежда
не на становищата и реше 
нията на конгресите. Ще 
бъдат организирани и ска 
зки по определени теми, а 
от 1 септември ше отпоч- 
нат с работа младежката 
политическа школа и шко

и деловоприети
ференцня, както и отноше 
името па комунистите към 
задачите им. С оглед 
това, до края па 
щинският комитет ще из
готви анализ за стопанска 
та активност в общината

н областта на ганизира 
секретарите 
организации
ковете на

ти на срещите, което би 
разгледали н приели пред 
ставителите от Димитров
градска община.

В рамките на тазгодиш 
ното сътрудничество бе 

Димитровградските пре- прието на 19 юни прелета
обществено -

в об-Представители на обще
ствено - политическите ор 
ганизации и

па
Общинската юли Об-

от Димитров- 
на 13 юли

скупщина 
град, посетиха 
Сливница (НР България).

Задачи на комунистите^ в
останалите областти ! згеуцч!»; * /**

До края иа юли Общин
ският комитет ше проведе 
разширено заседание, на 
което ще се установят мер 
ки, акции и задачи във 
връзка с учредяването на 
самоуправителните общ
ности па интересите. Пре
дварително те се проведе 
съвещание за мястото, ро
лята, задачите и организа-

полугодиспрез първото 
на годината и реализация 
на мерките и акциите, ко 
ито са предприети за ста
билизацията и по 
тъшното развитие. Пора
ди това, до края на юни, 
ще се проведе заседание 
па всички отговорни фак

дставители бяха посрещна вптели на 
ти в Градския народен политическите

коми- ции ц Общинската скупщи 
на от Димитровград да по 
сетят Градския народен 
съвет в Годеч. На тази сре 
ща ще се обменят опити и

организа-
съвет и в Градския 
тет на партията, а след то
ва заедно с ръководството 
от Сливница посетиха Дър 

където бяха

пата-

вния завод,
запознати с историята на запознаят с организацията 
развитието му, програмата на работа и скупщинската 
на производство и оеали- система в двете страни, 
зация, както и с условията 
за работа.

Бе посетен и Дома на пи 
онерите, където димитров 
градските представители 
бяха дочакани с букети 
цветя. Управителят на До
ма, другарката Милошева, 
кратко приветствува го
стите и ги запозна с ус
ловията и организацията 
на работа.

лата на самоуправителите.
Комитетът също реши 

до края на годината да се 
разгледат и въпросите за 
общественото положение 
на младежта и дейността 
и, проблемите на култура 
та, възпитанието, образова 
нието, жилищната полита 
ка и политиката на наета 
няване както и задачите 
на комунистите в тези об
ласти.

тори, на което ще се уста
новят основни концепцииА. Д.

Проблеми на учебното дело в Босилеград

Търси се решение за гимназията
Босилеградската гимна 

зня „Иван Караиванов" 
все още няма постоянно о- 
сигурени материални сре
дства — бе констатирано 
на неотдавна съвместното 
заседание на учителския 
колектив при гимназията 
с ръководството на Общин 
ската скупщина и на обще 
ствено - политическите ор 
ганизации.

лаборатории. За предприе 
мане ма мероприятия в та
зи насока са необходими 
около 500 хиляди динара. 
По такъв начин в начало
то на идната учебна годи
на гимназията би се започ 
мадо подготвено. А от това 
зависи дали гимназията 
ще бъде реверифицирана 
ог страна на компетентни 
те републикански органи.

па гимназията да се отпус 
мат средства от общин
ския бюджет според възмо 
жностите. Доколкото бъде 
необходимо ще се въведат 
и допълнителни данъчни 
облагания в комуната, за 
да се обезпечат средства 
— изтъкна Д. Мицев.

В изказването си, пред
седателят на Общинската 
скупщина се застъпи сис
темата на фннасиране на 
гимназията да бъде обстой 
но изучена, за да се изна 
мери най - подходящо ре
шение.

Що се касае до задачите 
в областта на 
та отбрана,

В дома на културата — 
кино залата за димитров
градските представители 
бе прожектиран докумен
тален филм за сватбените 
обичаи от Сливнишко.

Преди започване на офи 
циалните разговори гостите 
посетиха Градския наро
ден съвет — залата за скл 
ючване на граждански 
брак, където председеате-

Съвета, Янка Павло проблеми, директорът иа 
гимназията Любен Арсов 
изтъкна, че финансиране
то иа гимназията все още 
е нерешено. Средствата, 
които за целта се събират 
в общинския бюджет, не 
са достатъчни, за да могат 
по-ефикасно да се реша
ват материалните въпроси 
на училището. Арсов изтъ 
кна, че един от иай-сериоз 
ните въпроси е — как да 
се осигурят достатъчно фи 
нансови средства, за да 
може училището да се спа 
бди и обзаведе според но
рмативите на републикан
ския закон за средно об
разование.

Именно, този закон въз
лага въвеждане на кабине 
тно обучение по повече 
предмети, както и езикови

всенародна- 
сигурността 

н обществената самозащи
та бе заключено да бъде из 
готвен анализ за активно 
стта на комунистите в та 
зи област с цел да се раз
гледат въпросите за засил 
ване на бойната готовност 
и задачите на комунисти

В информацията по тези Директорът на гимнази
ята също подчерта, че осо
бено сериозен проб 
нерешеният кадров въп
рос. В момента гимназия
та се нуждае от шестима 
специалисти по определе
ни предмети. А за да се о- 
сигурят специалистите не
обходимо е дв се подобри 
и възнаграждението, поне 
же засега гимназиалните 
учители в Босилеград не 
са добре възнаградени.

те във всенародната от
брана. Ще се разгледа и 
състоянието и подготовки
те за всенародна отбрана 
в трудовите организации, 
младежките отряди и мес
тните общности.

ля на
ва ги запозна с обичаите 
и обредите по време на 
сключването на брак и 
кръщаване на деца.

В разговора, който про
ведоха представителите от 
Димитровград и крайгранн 
чните общини от НР Бъл
гария бе прието, че разго
ворите, които се състояха 
една седмица по 
Димитровград дадоха отго 
вор на много въпроси и 
няма нужда установената 
програма да се мени. С ог 
лед на това бе заключено 
представителите на край
граничните общини от НР 
България — Годеч, Драго- 

и Сливница да прове
дат среща, на 
уточнят своята 
програма и предложат да-

лем е

И останалите участници 
в разискванията се застъ
пиха по-ефикасно да се по 
могне на гимназията. Съ
щевременно бе предложе
но още веднага да се при
стъпи към интеграция на 
гимназията

А. Д.

рано в Iп училището 
за квалифицирани работ
ници, против която същес
твуват известни ЧНа заседанието предсе

дателят на Общинската 
скупщина, ииж. Драган 
Мицов подчерта, че са ’ се 
натрупали редица пробле
ми, които трябва ефикас
но да се решават, за да не 
се дойде до положение ги
мназията да бъде закрита. 
А като първо решение се 
предлага: за обзавеждане

}отпори, 
хазп интеграция обаче оба 
че ще донесе не само сце

на финансови сре 
летва, по и подобряване 
качеството на обучението. 
А това е

стяване

ман
и едно от предус- 

ловията за успешно разре 
шаваме на кадровия 
рос.

която ще 
съвместна

въп-
В. В.
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Из основните организации на стружения труд

Производството 

тече ритмично
С КАКВИ ПРОБЛЕМИ СЕ БОРИ »ТИГЪР«

ДЕЛЕГАТЪТ НЕ Е 

ОТБОРНИК
На втората сесия на но

воучредената Общинска 
скупщина в Димитровград 
делегатите поставиха мно-

ческо болшинство. Това 
са само предпоставки за 
целенасочено действуване. 
Успехът ще бъде пълен, 

го въпроси. В тази атмос- когато всеки делегат на 
фера председателят на Ску поставените от 
пищната, така да се каже 
се намеси с два „подвъпро

ПРЕЗ изтеклата година
основната организация на 
сдружения труд

Такива застои има фа- 
бриката за производство

гетлскг = -
лба. През настоящата го- месеца резултати са Р 
дима производствените про волителни 
порции значително са про Дабетич 
менени — общият бруто- 
продукт на четирите фаб
рики е планиран на стой
ност от 130 милиона 
ра, а през първите четири 
месеца
към 4 милиона 
ста печалба.

председате 
ля „подвъпроси“ може да 
отговори с „ДА". А 
ще рече, че тъкмо тогава 
делегатната система, като 
форма на самоуправител- 

ното насочване и действу
ване е изпълнена с класо
во съдържание и по всич 
ки посоки и димензии ра
боти в духа на Конститу
цията и Статута на Общин 
ската скупщина.

Макар, че сме още в на
чалото на новата самоуп- 
равителна система, 
ворът „НЕ“ на

ще уплътним 
работното време 
но ще използваме произво 
дствените мощности. Досе 
га възложените задачи се 
изпълняваха с успех. Режи 
йните разходи през 
лата година например об
ременяваха единица про- 
изводение с 4,50 процента, 
а в настоящата година то
ва обременяване 
на само 2,50 на сто. В 
митровградските

още повече 
и по-пъл

това
са“:
— Дали делегациите чрез

своите делегати са повдиг 
нали и са се отнесли до 
Скупщината с такива въп
роси и още, дали някой от 
тези въпроси са поставили 
делегациите, които предс
тавляват делегатите. Въпро 
си са поставили и делегаци 
ите, които представляват 
делегатите. Впрочем, „под 
въпросите“ на 
теля нито са случайни, ни 
то формални.

изтек-
задо-

и директорът 
счита, че е мог

ло да бъдат и много 
ори, ако не по-до 

липсваха суро 
вини. Поръчки има 
и всички мощности 
могли да работят,

възлиза
много 

биха 
съоръ

жения и кадри също не са 
проблем.

Но суровините

АНДИ на
заводи

на „Тигър“ се води широ
ка акция и за още по-голя 
мо намаление себестойно
стта на продукцията. Това 
ще рече — от екстензивен 
се минава към интензивен 
начин на стопанисване. Из 
хождайки от принципа на 
възнаграждаване според 
труда, димитровградските 
фабрики на заводите „Ти
гър“ ще имат

са осъществени председа- отго-динара чи 
Такова про

изводство осъществено 
благодарение със

председа-
теловия 
теловия 
Съюза на

„подвъпрос 
„подвъпрос” за 
комунистите зна 

чи знак за политическа ак 
ция, та делегатната систе- 

да функционера така 
както трябва. Това ще рече 
деглегатите да поставят на 
дневен

винаги
е могат да нарушат ритмика 

та на производството 
такъв начин да 

мо- пълни

за
Неговите „подвъпроси“ 

останаха без отговор, кое
то ще рече, че отгворът е 
отрицателен. Ако това пре 
ведем на езика на всеки
дневната, 
на практика, тогава не мо 
жем да изпуснем от пред 
вид, че пред прогресивни
те сили и техния авангард 
предстои период на упо
рита работа за да се 
учим да не се държим ка 
то отборници. Защото де
легатът и делегациите, съ
бранията на трудещите се 
и организациите на сдру
жения труд, местните об
щности и общностите 
интересите всъщност 
чат нещо много по - разви 
то от предишните компо

ненти, върху които се ос
новаваше самоуправителна 
та система в трудовите и 
обществено - политически 
общности. Тогава, отбор- 
никът можеше да 
своето мнение на сесиите, 
а председателят никога да 
не го запита, в чие име го 
вори.

На делегатната система 
това изобщо не е присъщо. 
Трябва да се знае, че уста 
повихме делегатната систе 
ма, като една от най-важ
ните компоненти на непо- 
средственета демокрация 
и един от най - оригинал
ните и най - ефикасните 
облици на самоуправител- 
ио организиране и начин 
на пообществяванс на поли 
тическата власт н държав 
ните функции, без което 
няма афирмация на работ 
ннческата класа н нейните 
интереси, които определ
ят всички процеси в обще 
ството ни и неговото по
нататъшно развитие.

Обаче, не сме #сичко по 
стигнали, ако в делегаци
ите и останалите самоуп- 
равителни тела сме обезпе 
чили механично работни-

същия
брой работници и със съ
щите производствени 
щности.

Тези сведения 
чат, че най 
митровградска основна ор 
ганизация 
труд печели победи на вси 
чки фронтове 
ската реформа. Отдавна за 
почната битка за

и по 
не се из- 

производствения 
милиона месе-план от 10 ма

чно.ярко со- 
голямата ди-

самоуправител-
ПОДОБРЕНИЕ НА ОРГА
НИЗАЦИЯТА НА ПРОИЗ
ВОДСТВОТО

ред всички въ
проси, които повдига сре
дата, да ги формулира и 
чрез своя делегат да ги до
стави на Общинската ску
пщина за обсъждане и съ
гласуване с интересите на 

самоуправите- 
лни организации и общно
сти. Това значи, че Съюзът 
на комунистите, всеки не
гов член,
ръководство са призвани 
да направят всичко 
„делегациите да утвържда 
ват основните становища 
за работата на делегатите 
в скупщината и за тяхното 
участие в решаването“.

Инак, ако
може да постави въпрос в 
името на делегацията, то
гава делегацията е бездеен 
наблюдател 
яние да поеме такава 
ворност, нито да 
задължения или

ВЪЗМОЖНОСТ
за повишение на личните 
Доходи. Но при това ще се 
имат

на сдружения

Ако сена стопан- разреши въпро
са с доставката на сурови 
ни — продължи Дабетич 
— ще организираме чети
ри смени, а това ще рече;

предвид ония ка
тегории работници, които 
досега бяха най-зле — 
Дабетич.

на-
специа- 

листи е спечелена и сега каза
останалитена всички в колектива е 

ясно, че без специалисти 
не могат да се изпълняват 
санационните планове, не 
може да се внедрява тех
ническия прогрес в произ
водството. А само с вне
дряването на най - съвре
менните постижения на съв 
ременната наука и техно
логия се отварят вратите 
на домашния и чуждия па 
зар. От друга страна, спе
циализираните служби са 
в състояние да подготвят 
проекти и за преустроява 
не на амандманни нача
ла, проекти за интеграция, 
което и в двата случая да 
де възможност за обединя 
ване на средства и кадри.

Такива изисквания мо
гат да се реализират и бър 
зо и ефикасно благодаре
ние амандманното преу
стройство, както и благо
дарение ангажирането на 
първо място на Съюза на 
комунистите.

И покрай това че през 
изтеклата година се е ра
ботило при твърде трудни 
обстоятелства заводите на 
„Тигър“ в Димитровград 
са осъществили чиста пе
чалба.

М. Б.

Райчиловци
организация инаГрижи 30 животновъдството зна-

ЩОТО

На заседание на местната 
организация на ССРН в село 
Райчиловци, на което участву 
ваше и общинското ръковод 
ство, е направен договор за 
успешно разрешаване на 
най-актуелните проблеми. 
Също така се обсъди и роля 
та на ССРН в решаването на 
тези проблеми.

Главно разискования се во 
диха как да се изнамерят въз

можности за интензивиране 
на животновъдството, затьото 
тоя отрасъл. На заседанието 
в това село има условия за 
се също така постигна дого 
вор за подмяна на електри
ческата в' селото, да се извър 
ши регулация на две срози 
вни долини и да е построи 
един мост в селото.

делегатът не
изнася

и не е в състо
отго 

възлага 
търси от- 

говорност от делегата. Най 
лесно е да се смени деле
гацията и делегата. Но то
ва не е правият път. Мно
го е по-трудно но и по-пра 
вилно да се оспособн деле 
гата и делегацията, 
гласно насоките на 
самоуправителна организа
ЦНИ н обащости и основни 
те становища на делегаци
ите. ..ив съгласие с общи 
те и съвместни потреби и 
интереси“ ... с всяко 
свое решение да отразя
ват интересите на работ
ническата класа и трудо
вите хора и гражданите в 
общината.

В. В.

Събрание иа занаятчиите

Запознаване с правата 

и задълженията
та „с-ь- 
своите

Тези дни в Димитров
град се проведе събрание 
на частните занаятчии от 
общината, в което взеха 
участие представители 
Основната стопанска I 
ра в Ниш, Общинският син 
дикалеи съвет и Общин
ската скупщина в Димит
ровград.

Най - голймо внимание 
бе обърнато на въпроса 
за кредитирането на само 
стоятелните занаятчии от 
страна на изготвянето и 
подписването на колекти
вен договор за работа иа 
работници настанени в ча 
стния сектор бе също въ
прос, който възбуди голям 
интерес. Занаятчиите бяха 
запознати и е мерките, ко
ито се предвиждат в про
грамата за развитие на за

паятчийството цялостно, а 
особено на частния сек
тор. Частните занятчии 
най - много се интересува 
ха за данъчната политика 
и възможностите за обез
печаване ма делови поме
щения.

СУРОВИНИТЕ — ГОЛЯМ 
ПРОБЛЕМ

— Осъществени са добри 
резултати — казва дирек
торът на заводите в Дими 
тровград Миомир Дабе
тич, защото през първото 
полугодие работихме без 
загуби. Нямахме винаги до 
статъчио суровини и не 
ползвахме производствени 
те мощности. Но пробле
ма със суровините и днес 
е твърде актуален. Еиер- 

много зле 
гумарската 
Суровини не 

могат вече да се осигуря
ват за по-дълго време и 
това довежда до застои в 
производствения процес.

на . 
кама

А. Д. М. Б.

ГОРНА ЛИСИНА

Строи се водопровод
С това значително ще се 

подобрят хигиеничните ус 
ловия в училището и цен
търа иа селото.

Неотдавна започна стро 
ежът на новия водопровод 
за основното училище „Ва 
сил Левски“. Водата се до 
вежда от извора „Рачка", 
отдалечен 500 метра но по
сока към Долна Ръжана.

Водопроводните тръби са 
вече поставени. Каналът 
за тях изкопаха учениците 
и преподавателите чрез до 
броволиа работа. Остават 
да се построят съответни
те резервоари и чешми.

гийната криза 
се отрази в 
мишленост.

про

А. Антимон
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на Дома засъс строежа 
Димитровград?Какво става 

стари хора вНУЖНИ Р.И ясни КОНЦЕПЦИИ
ИЪче елин от Централните 

проси е КОЙ ше ползва ус
лугите на Дома и лали той 
трябва ла «ма регионално 
или общинско значение.

такъв Дом ия-

До11°заИ"ГрЖТОсе,ра-

етояло сс мштлата'селми;

Е ,"Л'ТЯ№-"кански представители. Лм! 

'иканския ФопД-^ГГ
на Ин-

Крцят на учебната година 
и средните училища

Нужда от
само Димитровград, 

и н съседните общини Пи 
р„т и Бабушнина. Още по
вече ако се има предвид, 
че средства от Република- 

много по-лесно ще се 
ако Домът

нома

пи защита; 
ловнч, сътрудникпо социалнага 

Ангелина Дисако- 
Инсти-

за- тастнтута 
щита;
инч, сътрудник "а 
тута за социална зашиIа 
п Асен Виденов, специален 
сътрудник на Рспубликап 
екип секретариат на здра
веопазване и социална по
литика, както и предпа
зители на общинските ску 
пмшни в Пирот, Бабушни- 
ца п Димитровград и пре- 
дставители на Здравния 
дом в Димитровград. 
Както е известно, но нре 
дложепие па Здравния 

дом в Димитровград стро 
нтелно предприятие „I ра
дия" е изготвило 
проект за строеж на Дом 
за стари хора. Вече е обе
зпечена и една 
средствата и отправен 

иск, заедно с проекта, за 
допълнителни средства от 
страна на републикански
те институции.

имаполучат
регионален характер. ^ 

Имайки предвид, че оо- 
щинитс Пирот и Бабушии 

дали съгласие за ст- 
такъв Дом в

В димитровградската гимназии

УСПЕХЪТ ПО-СЛАБ ОТ ПАНИ ца са
роеж па един 
Димитровград 
гледна точка няма никак- 

затруднения. Обаче ну
жно е да се имат ясни ко- 

Преди всичко До

то от тази

13 и
* В първи клас най-много повтарящи ицепниИ. 

мът би трябвало да има ре 
гионалеи характер, 
го по-голям капацитет и съ 

би трябвало да бъ-

само 11 ученици по с мноклас. В жкп, анието и във втори 
групата
укн учениците 
ли по-слаб успех в гимна
зията. В този отдел 
47 на сто завършват кла
са, а почти всеки трети у- 
ченик повтаря. В групата 
на природните науки 
ложението е съвсем по-ло 
бро. Тук 70 па сто завър
шват класа без слаби беле

От общо 296 ученици в
димитровградската 
назня тази година с успех 

само 178 ду- 
118 са остана- 

изпи-

втаряг.
Най-добър успех тази го 

показали учепицн
за обществени па

са показа-гпм- щият не
идеен де край болницата.

Взимайки участие в ра- 
д-р Никола 

на За-

дп на са
те от трети клас при- 

- математическа гру
завършиха 
ши, докато 
ли на поправителни 
ти или пък повтарят кла
совете. В сравнение с ми
налата година 
пият успех с 5 на сто 
слаб.

Според думите на дире- 
гимназията —

само
родно
па. В този клас 81 на сго 

са без сла-
зискванията 
Цветков, управител

дом в Димитров
че в началото 

е мислело за такъв

част от
от учениците 
би бележки, без повтаря- 

бележка
дравпия 
град каза, 
не се •_
Дом, какъвго сега се пред 

било

по-тазгодиш- щи и сьс средна 
3,92.е по-

Д. Д- Желанието е 
решават проблеми- 
изключителни слу-

лага. 
да се 
те на
чан, които се нуждаят ог 
лекарски контрол. Но то
ва не значи, че предложе
нията не са приемливи.

Имайки предвид разис
кванията на републиканс
ките и представители от 
трите общини бе заключе
но, че е нужно да бъде из 
готвено обществено спора
зумение между трите об
щини, в което ще се кон
кретизират нещата. Преди 
всичко, какъв ще бъде ка
пацитетът на Дома, кой ще 
бъде фннансиер и как ще 
изглежда профила на пол
зващите услугите на До
ма, дали само стари хора 
или изключителни случаи

Съвещанието имаше за 
цел да даде отговор на ня 
кои въпроси и да се зае
ме становище за по-ната
тъшната акция.

Основното, което изтък
наха републиканските пре 
дставители беше, че ини
циативата на Димитров
град заслужава всяка пох 
вала и като такава тя е 
приета. Обаче в проекта, 
който са получили не са 
решени много неща и съ
щият трябва цялостно и от 
ново да бъде преразгле
дан. Преди всичко в про
екта няма достатъчно еле
менти. Не е предвидена 
концепцията на бъдещата 
организация, локацията 

(както е предвидено До
мът трябва да бъде пост
роен край болницата) е 
неподходяща, както от ико 
номическа така и от пси
хологическа гледна точка 
и капацитетът е малък, за 
да има икономическо оп
равдание. Изхождайки от 
тези обстоятелства друга
рят Милорад Джордже- 
вич изтъкна, че няма ос
нование проектът да раз
глежда Републиканският 
фонд, все докато всичко чи по ясна представа за 
не бъде уточнено. На съ- бъдещия Дом. 
вещанието бе изтъкнато.

В училището за КВ 
работници

Общият успех е слаб

ктора на 
др. Методи Георгиев, сла
бият успех се дължи глав

на твърде слабите резу 
лтати постигнати в първи 

Именно, в първи

Босилеград
НО

клас.
клас 60 на сто от записа
ните ученици са дошли от 
основното училище със 
задоволителен или добър 
успех, а малцина със соли 
дни знания. Затова 52 на 
сто от учениците не са за 
вършили първи клас.

Интересно за успеха на 
първи клас е и това, че ра 
зликата между добрите и 
слабите ученици е очебие 
ща. Така например от об
що 101 ученици в първи 
клас 22 ученици повтарят 
класа, а също толкова са 
и отличници. С една дума 
онези ученици, които в ос 
новното училище са има
ли добър успех, същия ус
пех постигат и в гимнази
ята и обратно.

Не по-инакво е положе-

телнп изпити с по една и- 
две слаби бележки.

положението

Учениците от училище
то за КВ работници в Бо 
силеград през тази учеб
на година показаха много 
слаб успех. При това 
ри клас е сравнително по- 
слаб: в двете паралелки, 
автомонтьори, а в другата 
от които в едната учат 25 
21 бравари и машинбрава 
ри, направо минават само 
седем, относно петима ду 
ши.

ли
Същото е

паралелката на брава- 
и машинбраварите.и с 

рите
Тук един ученик е завър
шил с много добър успех, 
един с добър и трима със 
задоволителен успех. Чети 
рима души повтарят, дока 
то 12 души са 
на поправителни

Най-много поправител
ни изпити има по матема-

вто

останали 
изпити.

В паралелката на авто
монтьорите двама са с мно 
го добър успех, четирима 
— с добър и един със за
доволителен. Трима души 
повтарят, докато останали 
те 15 души са на поправи

■♦<1

или и двете категории.
От своя страна, Инсти

тутът за социална защита 
ще окаже специална по
мощ от своя страна. Те ще 
изпратят анкетни листове 
за трите общини, въз осно 
ва на които ще може да се 
види кои и колко хора се 
нуждаят от таквъ вид гри
жа. Анкетата ще има и дру 
ги елементи, с помощта на 
които ще може да се полу

тика и механика.
Причината за слабия ус 

пех главно е във все още 
несреденото учене и нере 
шепите редица материал
ни и други въпроси. Това 
е, според думите на дирек 
тора Стоян Анастасов, е- 
дин от най-слабите успе
хи, постигнати в училище 
то за КВ работници.

А. Антимов

1 СРЕДСТВА ЗА КУЛТУРНИТЕ 
ДЕЙНОСТИ♦♦ Републиканската културна общност полага 

големи грижи за развитие на културата на па- 
народностите в в СР Сърбия. Тези дни тя отпу
сна значителни средства за развитие на матери
алната основа на културата на народностите.

Общинската културна общност в Димитров 
град ще получи 300 хиляди динара за изгражда
не на библиотека, в Сурдулица — 50 хиляди за 
изграждане на библиотека в Божица, в Бабу- 
шница — 300 хиляди за изграждаме на култу
рен дом с библиотека в село Звонци.

За финансиране на редовните дейности и ак 
ции в тези общини са също са дадени значител 
ни средства. Те са разпределени така:

— Димитровград — 185 хиляди динара, от 
които 20 хиляди за „Майските срещи" и 10 хил
яди за програми при граничните подделения.

— Босилеград — 175 хиляди динара.
_ Сурдулица — 75 хиляди динара
— Бабушница — 40 хиляди динара.
Тези средства са отпуснати въз основа на 

по-рано утвърдените критерии с увеличение от 
7 до 15 на сто.

♦
♦ А. Д.I КРАЙГРАНИЧНО СЪТРУДНИЧ ЕСТВО
♦

Босилеград: програма за всестранно 

сътрудничество
Комисията за крайграни 

чно сътрудничество към 
Общинската конференция 
на Социалистическия съюз 
в Босилеград изготви про
грама за дейност през та
зи година.

бективните 
В тези срещи, изтъква се 
в програмата на комисия
та, трябва особено да се а- 
фирмира самодейната кул 
турна активност, както и 
спортната дейност.

Предвижда се също 
ка' възможност за разши
ряване на сътрудничество 
между трудовите органи
зации в Босилеград и по

добни трудови организа
ции в съседните места на 
НР България. От друга 
страна, програмата дава 
видно място и на организи 
ран граничен стокообмен 
в рамките на общината, ко 
йто въз основа на между
държавното споразумение 
в други крайгранични об
щини се развива успешно.

възможности.

I
В програмата, между 

другото, се планира и кул 
* турно сътрудничество с 
" крайграничните общини 
4 от НР България според о-

та-
:

в. в.
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ии * просвета * изкуство
Крайгранично сътрудничество

Театърът от Сливница ще 
гостува в Димитровград

На 2 юди т.г. в. Димитро в
вград ще гостува /театрал'® 
ният колектив при чита^ 
лище „Съзнание” в Слив
ница — НР България. То
зи самодеен колектив ще 
се представи пред димит- - 
ровградчани с комедията 
„Когато жените се шегу
ват” от Васил Мерчовски, , 
който същевременно е .и 
постановчик на пиесата.

Договор за гостуването 
бе постигнат между пред
ставители на самодейните 
дружества от Димитров
град и Сливница на србща 
та, състояла се на 17 юни 
в Сливница. Също е дого
ворено през септември в 
Сливница да гостува само 
дейното дружество в Ди
митровград, което ще се 
представи с концерт от на 
родни и естрадни песни, 
както и с танцови изпъл
нения.

За взаимните гостувания 
между самодейците от Ди 
митровград и Драгоман и 
Годеч програмата трябва 
наскоро да се уточни.

В рамките ма крайграни 
чното сътрудничество ме
жду Димитровград и съсе 
дните общини в НР Бълга 
рия — Драгоман, Славни- 
ца и Годеч, на 13 и 14 ю- 
ни в Драгоман и Годеч го 
стуваха учениците от ос
новното училище „М. Пи- 
яде” в Димитровград.

За гражданите и учени
ците от Драгоман и Годеч 
димитровградските учени 
ци дадоха по две предста
вления, съставени от хоро 
ви песни, рецитации и тан 
цови изпълнения.

Учениците от Димитров 
град посетиха и София, къ 
дето разгледаха черквата 
„Александър Невски”.

На 17 юни основното у- 
чилище от Годеч върна по 
сещението на димитров- 
градските ученици. За у- 
чениците и гражданите от 
Димитровград гостите от 
НР България изпълниха 
пиеската „Дванадесетте 

месеца”. Пиесата бе добре 
приета от димитровград
ските зрители, а малките 
артисти бяха топло приВе 
гствувани с бурни аплоди 
сменти.

................................................................................... .

Наскоро
забележи

телна
културна 

проява 

в Ниш
-А

■ч ' 4
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ЮГОСЛАВСКИ ХОРОВИ 

ТЪРЖЕСТВА
а. д.

* Има изгледи два хора да гостуват 
в Димитровград Признание на музикалната младеж в Димитровград

през 1958 година. То 
гава това е била манифес
тация на самодейните ^хо
рове в република Сърбия. 
Летната сцена на Нишка
та крепост за пръв ггьт би
ва преустроена за хорово 
изпълнение. Вече на след
ващата година тази мани
фестация прераства в об- 
щоюгославска.

Фестивалната традиция 
продължава през 1966 го
дина, когато под название 
Югославски хорови търже 

участвуват 11 хорове 
от различни градове в Ю- 
гославия, А международен 
характер Хоровите търже 
ства придобиват през 1968 
голина с участието на хо- 

от САЩ, Румъния и

Югос-Шестнадесетите нения

НАГРАДЕНИ С ГРАМОТАлавски хорови тържества 
и тази година ще се със
тоят под покровителството 
на президента на Републи 
ката от 3 до 7 юли в Ниш. 
В тази забележителна ма
нифестация ще участвуват 
18 хорове от страната и 
четири от чужбина — от 
СССР, България, Чехосло
вакия и Италия.

Между

класическата музика. Аз 
бях изненадан от интере- 
сованието, което прояви 
населението от този край.

По повод 20-годишната 
си дейност Музикалната 
младеж в Белград и Музи 
калната младеж в Сърбия 
за всестранно сътрудниче

особено разбирателство 
проявава към проблемите 
на библиотечното дело и 
пр. С една дума — призна 
нието на Музикалната мла 
деж действително е дош
ло в заслужени ръце.

Музикалната младеж за 
напред* ще развива дейност 
не само в града, но и в се 

— Особено ме радва, че лата. От друга страна, да- 
това признание идва от ии леч повече внимание ще 
ституция, какваго е Музи- бъде отделно за музикал- 
калната младеж. Опитах- мото възпитание на работ- 
ме се да обогатим култур циците, относно ще се ор
ния живот, в общината с ганизират концерти, бесе- 
още една дейност — да по ди, лекции и пр. В самите

изтъкна

участвуващите 
югославски хорове са: „То 
не Томшич” от Любляна, 
„Слободан Принцип — Се 

„Станко 
итоград.

ства
Сараево, 

Драгоевич“ от Т 
Хорът на момичетата от 
Скопие, „Колегиум канто- 
рум“ от Пришина, „Свето 
зар Маркович“ от Нови 
Сад, „Иво Дола Рибар” н

льо“ от

предприятия 
М. Киров.

дигнем музикалното рав
нище на ученици и граж
дани, като ангажирахме 
световно известни музика 
лни дейци, композитори и 
изпълнители. Струва ми 
се, че успехът не е изоста
нал.

рове 
Полша.

Тазгодишните хорови
изме-„Бранко Кръсманович', 

„Белградските мадригали 
сти“, Колегиум музикум" 
от Белград, „Воислав Вуч 
кович“ и хорът на основно 
училище '„Доситей Обрадо 
пич“ в Ниш. Общо ще пе
ят над 1.500 хористи от ра 
злични градове в страната 
и чужбина.

За пръв път 
домакин па хорови изпъл-

тържсства няма да
на едно хубаво и попят и

лсзно начинание, освен в 
Ниш различни гостуващи 

ще изпълняват нро Миша Киров е застанал 
начело па Музикалната 
младеж миналата година. 
Като преподавател по му
зикално образование, той 
същевременно ръководи с 
хора п оркестъра при ос
новното училище ,,М. Пня- 
до”. В хора пеят около 60, 
а п оркестъра па акордео 
пи свирят 15 ученици. Дей 
ствителио — едно внуши
телно мнозинство, което 
пряко участвува в музика 
линя живот па града.

— Предстоящите задачи 
па Музикалната младеж е 
да създаде клубове па лю
бителите па музиката не 
само в града, по п но се
лата. Тази година за пръв 
път Музикалната младеж 
организира гостуване в До 
лна Ненля, където група 
музиколози запознаха гра 
жданството е изворната и

А. Георгиев
ство и безкористен при
нос в дейността на Музи
калната младеж ма двама 
дим итровградски култур 
ни дейци присъди грамо-

хорове
грам и и но околните сели 

Така например, докол 
публика,кого се осигури 

два хора ще гостуват и в 
Димитровград, като изпъл 
пят подбрана програма.Ниш е бил Ст. Н. ти.

Грамотите получиха А- 
ДЛМ ГЕОРГИЕВ, председа 
тел ма Общинската култу
рна общност в Димитров
град и МИША КИРОВ, пре 
деедател на Музикалната 
младеж в Димитровград.

Адам Георгиев е предсе
дател па Общинската кул
турна общност от основно 
ваването й до днес. В кул 
турния живот ма града и 
в общината се 
като културен деец, чийто 
обсег па иитересоваиие не 
се изчерпва само в една 
област. Дълги години рабо 
ти като художествен ръко 
водител в танцовия състав

I:.;! М. Киров

Двамата носители на 
— Адам Геор-грамотпте 

гиев п Миша Киров н .за
мамело на Музи 

младеж в Днадит-
напред са 
калната 
ровград, относно дейно ра 
ботят за подобряване на 
културния живот, а 
с н известна гаранция, ,че 
самият културен живот ще 
се обогатява и ще придо
бива все по-богати отсей-

товае проявил

.V '
СКИ, Ст. н.
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от Викторината-конкурсРазговор с трима учвиири, нови членовл на СК Резултати
„ОТ АВНОЮ ДО НОВАТА 

КОНСТИТУЦИЯ"Десетият конгрес ни води напред
на отгоКомисии за преглеждане

за викторината-кочно очаквам да реши и ни
кои въпроси иа образовани 
сто. Л всички рсшеиии 
Десети ' конгрес ще прие
ма безрезервно и ще ги из 
пълни >:ш последователно.

ЛИЛЯНА КРУМСКЛ:

вопитс, извратени 
ккурс „От ЛВИОЮ до Новата консти 
туции", прегледа свитите и чрез жре
бие от точните отговори изтегли уча- 

които се награждават с:

Когато на 30 май и първичната организация 
па Съюза на комунистите в културата и про
светата
приетите членове, обърнахме се с два въпроса 
към трима ученика от гимназията:

па

бяха връчени партийни билети на помо-

стницп, „Ко-1. Трапзисторен приемник 
рал" Пи кола Йосифов от Звонци.

2. Ръчен часовник — Ванче Хри- 
Маоия Бурсач 1 /V — Панчево.

пи-

копгрсс 
очаквам, чс те бъде под

младите и изпъди*

— От ДесетияпаСЮК. Да бъдеш член 
СЮК е голямо доверие, по 
и задължение, 
старая да изпълня доверие 
то, което ми оказаха и да 
бъда достоен член па тази
организация.

— Какво очаквате от Дс 
сетия конгрес на СЮК? 

САВЕТА СТЕФЛПОВИЧ:

— Какво за вас предста 
влява приемането Ви в ре
довете на СК?

Сашета Стефанович, аби 
туриент:

тик па 
ване иа всекидневните имЛз ще се стои,

3. Комплекти автоматически 
: Славчо Ииколич — Ниш, Алесалки

меандър Владимиров — Ниш, Нико
ла Дасмткои — Димитровград.

4. Комплект произведенията 
Пумп.пи получава Свобода» Тодоров 
— Димитровград.

Комплекти книги наши издания,

— За мен приемането 
ми в Съюза на комунисти на

— Десетият конгрес пре 
едно от пай-спл побългарени и югославски автори

Никола Нейчев — Тетово,
дставлива 
интс оръжия в ръцете на 
работническата класа. Оръ 
жие, с което ще се проти
вопоставим иа всички по

лучават:
Стоян Ангелов — Сурлулица, Борис 
Марков — Смиловци, Радмила Геор
гиева — Кральево, Даринка Евтимо
ва. — Нови Белград, Павел Василев 
— Чаир, Скопие, Любен Михайлов — 
Божица, Владимир Йорданов 
Любата, Венета Димитрова — Ниш, 
Лиляна Смилькова — Стара Пазова, 
Райчо Василев — Ярешник, Васил За 
харнег. — Ниш, Велин Стоичков — 
Босилеград.

сегателства от страни и 
същевременно ще продъл
жим изграждането на на
шето самоуправление. Г.

задачи. Десетият конгрес 
ще бъде линия, която 
ни води в по - нататъшно

то

то развитие на самоупра- 
внтелното сощ галистичес 
ко общество.

награди,
издателството „Братство” честити.

На всички, спечелилите значи осъществяване на 
едно голямо желание,4 но 
същевременно и задълже
ние. Още отдавна, когато 
четех приказки за Народо 
освободителната война, за 
храбрите хора - комунис
ти, при мен се роди жела
ние аз да стана комунист. 
Днес това желание се осъ 
ществи. Война вече няма, 
пушките смениха машини 
те, а нашата задача е да 
получим знания за да мо
жем да ръкуваме с тях. Да 
получим знание и съпро
тивим на всекиго, кой
то се опитва да напада на
шето самоуправление, на
шето отечество.

А. Д.
ката младежка конферен
ция и останалите общест
вено - политически органи 
зации, както и решенията 
на Десетия конгрес на 
СЮК.

Прието е — организаци
ята веднага да изготви 
план за работа, в който о- 
собено .място трябва да зае 
ме идейно - политическото 
възпитание и образование

УЧЕНИЦИ - НА ЛАГЕР
Изпълнителният 

тет на Скупщината на Об
щността за пряка детска 
защита в Димитровград е 
взела решение това 
да изпрати ма лагеруване 
27 ученици 
училища в Димитровград1 
ска община. Избрани са

предимно добри ученици, 
нямащи материални въз.мо 
жмост за летуване.

комн-

: Аагеровниците ще зами
нат ма 23 юни иа Адриати 
ческо море, където ще пре 
карат 15 дни. Придружа
ва ги един възпитател.

лято
ПРЕДРАГ ДИМИТРОВ:
— От Десетия конгрес 

очаквам напълно да укреп 
не неразделимата част на 
Югославия — самоуправле 
нието. Още веднъж да се к
покаже правилната ориен- то предприятие ' Услуга”'в 
тация на нашата външна и Лпмнтлпгпо. „хслуга вДимитровград тези дни е 
вътрешна политика. Аз ли създадена първична
^11П!1!1!1!1......

от основните

СЪЗДАДЕНА МЛАДЕЖКА 
ОРГАНИЗАЦИЯ иа младите.

За председател на тази 
младежка първична орга
низация е избрана Милица

низация на Съюза на мла
дежта. Организацията из
рази готовност да изпълня 

орга- ва решенията на Общинс- Петрова.
шшпшшгшишп П;:!!1!П;!11Ш(РШПШи11::11ПШ1Н1!ШШ:<11ПШН111111ШПШ111[1Ш11!11Ш1ННШШ1П111111111111П1111111111Ш

Предраг Димитров, аби
туриент:

— Преди всичко голяма 
е чест да бъдеш комунист, 
член на най

От съревнованието „Млад работник __ самоуправи- В • каучуковите заводи 
„Тигър1' — основна орга
низация на сдружения 
труд Димитровград, завър 
ши съревнованието „Мла
дият работник самоупра- 
иптел“. От Нова година ма 
сам около 300 млади ра
ботници в каучуковите за 
води са се състезавали по 
производителност па тру-

дата работничка Радмила 
Ганчева. Тя е спечелила об 
що 136 точки. Веднага 
след нея са се класирали 
Иван Георгиев и Марин 
Пешев с по 134 точки. От 
графикона се вждат и де 
сетте най - слаби работни-

революцион 
пата организация в света. 
В същевременно и голямо 
задължение, което изисква
изпълняване на всички за
дачи. Аз като бъдещ сту
дент ще се отнасям серио
зно към работата и ако ут 
ре стана специалист, ще 
се ангажирам да взема 
дейно участие в развитие
то на нашето общество и 
самоуправлението. Ще се 
старая нашите учители — 
Маркс, Ленин и преди вси 
чко др. 
и строя социализъм тъй 
както трябва да го строи 
един социалистически гра 
жданйн. Гордея се, че съм 
член на организация с та
кова минало, организация 
на чието чело е др. Тито.

ни.
Със спечелването на най- 

вече точки работничка
та Радмила Ганчева не са 
мо, че е станала победи
тел в едно забележително 
и ново съравнование, но е 
и спечелила правото да 
участвува на Събора на 
младите работници - само 
управители в Сърбия, кой 
то всяка година се устрой 
ва на 26 юни — на Деня 
на самоуправителите в Бе 
лград. Същевременно най- 
добрите състезатели пред
приятието ще възнагради.

Съревнованието „Мла
дият работник самоуправи 
тел“ продължава и ще трае 
есс до следващия Ден па 
младостта.

РАДМИЛА ГАНЧЕВА — 
НАЙ-ДОБРА

Тито да разбера да, повече и по качество
по ще произвежда, кой по 
вече ще се 
обществено 
кия

ангажира в 
политичес- 

живот и т.и. Петиаде- 
сетд11евмо непосредствени
те производствени ръково 
лптели внасяли в графико 
пи край името на 
състезател броя на точки-

всекн
Лиляна Крумски, абиту

риент:

— Много се радвам и 
същевременно съм благо
дарна, че като ученичка 
съм приета в редовете на

те.
Когато след Деня 

лостта са били 
всички резултати най 
Т° точки е спечелила

.... ........ 1111......................................... .............................. 11ШШ1Ш.....

па мла
отчетени

- мно 
мла М. Б.
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90 ГОДИНИ

КОГАТО АЗ ПОЛАСНАне ходил ПРИ ЛЕИАР
Един димитровградски „Буцко” в количките на 

улицата. Сам е. Спокойно гледа пъстрия свят който 
гъмжи насам-натам. Той ни даде следното интервю:

Найстарият жител в Я- 
решник Васил Ангелов е 
роден през 1883 година и 
сега е на 91 година. През 
това време той не е бил ни 
то един път. при лекар. А

Попитан 
доживее
Ангелов отговори:

— В живота човек тряб
ва да бъде във всичко уме 
рен — в работа, игра, уве-

как е успял да 
такава старост

— Не ме е глижа за цените, за „зеления план”, 
нито за пенсия. Аз си имам свой свят и днес и утле. 
Той е по-весел и ладостен... А сега аз неще да ви по
питам: — Заето сте вие така намълщени, затволени и 
заглижени. А аз гледам отволено и исклено. Зел не 
съм благолоден. И когато поласнам не ще бъдем по- 
добли... ще видиш. А сега здлаво, с твоя апалат нито 

уплаши. Отивайме водушеви нито си, ето идва мама, 
и сто да и казем с кого съм лазговалал на улицата?селение, ядене и пиене. Чо 

век не трябва да бъде мър 
зелив. Трябва да обърне 
внимание на спането. Сио 
койният сън подпомага да 
се доживее дълбока ста
рост.

Тест .и снимка М. Б.

ФОРМИРАНО ДРУЖЕ
СТВО НА МЛАДИ 

АЛПИНИСТИРайко Василов, Ярешипк

Г. ЛИСИНА Учениците от босилегра 
дската гимназия „Иван Ка 
раиванов” формираха дру 
жество на младите алгшни 
сти, в което засега члену
ват 87 младежи и девойки. 
Повечето членове са уче
ници от гимназията, учи
лището за квалифицирани 
работници и от основното 
училище. Също така в дру 
жеството все повече се за
писват и млади работници 
и младежи от градския ак 
ти в.

Читалището 

не работи
В. Ангелов Дълго време читалище

то в Горна Лисина не ра
боти. Причините за това 
не бяха известни на люби 
телите на книгата от мест 
ното училище и околните 
села. Напоследък Култур
ният център в Босилеград 
реши да назначи нов рабо 
тник в читалището и надя 
ваме се, че то пак ще се 
открие.

Този недостатък най - 
много почувствуваха уче
ниците от основното учи 
лище и младежите в цен
търа на селото и близката 
околност.

животът му бил изпълнен 
с трудности. Участвувал е 
в три войни. През целия си 
живот се занимавал със 
земеделие и в тази област 
постигнал добри резул
тати. В своя край минава 
за добър селскостопански 
производител. След осво
бождението е награжда
ван като човек, който се 
старае за отглеждане на 
нови земеделски култури.

Васил Ангелов има два
ма синове и пет дъщери, 
тридесет и двама внуци. 
Деветнадесет от тях са же 
нени.

На първия си планинар- 
еки маршрут босилеград- 
ските алпинисти минаха 
през Милевска и Груинска 
планини, а в село Груйин- 
Ци посетиха граничната 
застава. Тук с граничари
те прекараха няколко при 
ятни часове 
спортни състезания.

Дружеството наскоро 
трябва окончателно да се 
учреди и да реши някои 
основни организационни, 
финансови и други пробле 
ми. *

в различни

А. А.
■уг-.

Из живота и дейността на Тито (1940) Л-7,
ШТ • •••• . ;•а ■ '■ИДАТ РЕШИТЕЛНИ ДНИ
№

Г)това и Франция. Войната 
се приближаваше и към 
пашите граници.

„За нас се казва, че от
слабваме отбранителната 
мощ на страната и т.н. — 
пише в съ»(ата статия Тн- 
то. — Но, господа капита
листи, кой тука отслабва 
отбранителната мощ на 
страната и разпространява 
дефетизъм, вие или ние?! 
Ясно е, че това то правите 
вие. Вие, които отнемате 
па трудовия народ иай-ос- 
повиите права и свобода, 
вие които провокирате и 
огорчавате трудовия на
род от града и селото, вие 
сте вратове на тази стра
на и народа, защото вие 
отслабвате отбран итсл \ 1а- 
та мощ на страната, защо
то народ, който е поробен 
и силно експлоатиран ня
ма желание да отбранява 
и лее кръв за такава стра 
па която е за него тъмни
ца ..."

В такова положение, ко 
ето обещаваше само лоши

неща, се проведе през ок- 
томпри 1940 година исто
рическата крайона коифе-

емция па ЮКП в Загреб.
ънреки това, че тя се про 

веде в нелегални условия 
в една къща в Дубрава ц 
ха над 100 делегати на 
пойната работа участвува- 
ЮКП от цялата страна. Фа 
ктът, че конференцията от 

. кри дългогодишния конц
лагерист. Моша Пи яде, кой 
то тъкмо беше пуснат от 
затвора, действуваше убе
дително. След това на кои 
ферепцията беше инженер 
Славко Бабич — 
то е Тито по това 
пребивал в Загреб.

„Народите иа Югославия 
не искат фашизъм, не ис
кат тоталитарен режим, 
ие искат да станат плении 
пи на немската и италиап 
ска финансова олигархия, 
тъй като пе искаха да се 
примирят с полуколониал- 
ната зависимост, която им 
дадоха така наречените за

„Ние не сме никакви де 
фетисти и пацифисти (в 
това ще имате възможност 
да се убедите), не искам 
нашия народ да бъде хвър 
лен в катастрофа на воен
ното опустошение, не ис
кам да бъде оръжие в ръ
цете на т.н. западни лъже 
демократии или на някоя 
друга империалистическа 
сила в тази империалисти 
ческа война, по решител
но искаме, както вече ка

нът по който тряб-

Ах.--1Ту ;

1 : 1 Г"
Шщ

Участници г-в У-та конференция (снимка от 1950 г.)

В повия Централен ко
митет на ЮКП бяха избра 
мп пови, гериоични сино
ве па работническата кла 
са. Въпреки това, че 
тията тогава наб 
само около седем хиляди 
членове, Тито знаеше, че 
в тази сила е авангарда 
способен за най-тежки за
дачи. Тито каза на конфе
ренцията:

„Другари, пред нас са 
решаващи дни. Напред се-

падшгге демократии след 
Първата световна импери
алистическа война” — ка
за Тито па. конференция
та. пар- 

роявашеЗаключението беше още 
по-съдбовио: да се борим 
за единството на държава 
та въз основа ма равнонра 

нейни ма

захме,
иа да върви нашата стра
на, .за да избегне военната 
опасност”. име е кое 

време
Това е отговора иа Тито 

в „Пролетер“ през 1940 го
дина когато режимът 
по-брутално нападал ЮКП 
обвинявайки я, че внася де 
фетизъм в народа. По с-ь- 
щото време премълчава ис 
тихата; че под натиска па 
хитлеристката дипломация 
и военната мощ бяха вече 
паднали Норвегия, Дания, 
Холандия, Белгия, Люксем 
бурт, а в скоро време след

вие на всички 
роди, против буржоазния 
национализъм 
з'ьм, както и против сепа-

нсс
II ШОВ11НИ-

га, в решителна борба. 
Следващата конференция 
трябва да проведем в осно 
бодената страна

ратистичиитс акции в от
чаех) 1 иа страната.делии

Това беше решаващо усло
от чуж

денци и от капиталисти.’’
Така и стана.

вие югославските народи 
да приемат въстанието и 
революцията като свое соб 
ствепо дело. (СЛЕДВА)
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В носове на отдих и почивка
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'ЛЛОБОДИЕВ КА
Световно първенство в Горни дъб I: беше започнал. Зае мястотоСЕЛО ГОРНИ ДЪБ пече една 

година как е електрифицирано. В 
Йоанови телевизорът денонощно 
бръмчи.. . Но ето сега пече идва оре 

полските работи. Бай-Иван

тъкмо
си край екрана.

— Бре, още малко да изпусна 
началото.

Бай-Иван и баба Пена чакаха, | 
водата и най-сетне баба Пе- §

АНДАКО ме на 
даде предложение:

— Деца, докато не завършим с 
копане па царевицата пума да гле
даме телевизия.

Всеки гласуваха и на утре ден 
заминаха да копаят царевица.

Около обед най-малкия Петър 
се обади към дядото:

— Дядо, аз трябва да отида в 
къщи за вода ■ ■ .

— Иди, дядовото. ..

чакаха 
па промълви:

— Иди бре Иване да видиш _ 
какво става. Изглежда, че е нещо |

Ка стпго у Босилеград поведеше ме човеци 
Я сам чел у „Братство” и I

да видим градчето, 
слушал од човеци млого убвве работе за Боси
леград. Лма ка стиго до андако (казано на на- сериозно.

Бай-Иван хвърли мотиката и Ц 
право в къщи.

Беше започнало второто полу- |
I
г; 1

преме.
— Какъв е резултатът — пита =

той.
— Все още 0:0, — отговориха -IПетър хвърли матиката и се 

отправи в къщи. Още от вратата 
пусна телевизора. Световното пър
венство по футбол тъкмо започва
ше.

децата.
Баба Пена изкара още една по- | 

стот. Без да оставя мотиката и тя § 
тръгна в къщи да види какво става. ~ 
Още от портата чу как домаихните

Домашните чакаха, чакаха во
дата и след това малката Лиляна 
се обади към дядото:

— Дядо, може ли да видим ка
кво става с водата?

— Иди, дядовото. . .
Лиляна се отправи към къщи 

| и щом влезна в стаята зае мястото 
* си край екрана. Дори нямаше вре

ме и да пита за водата.
Копачите ожадняха добре. То

дор, бащата гш децата, хвърли мо
тиката и се отправи у дома. Когато 

_ влезна в стаята мачът с Бразилия 
.. .............................................111МИ1МШШ11ММ11111.....11111"..... .......... ".......11'1»1"1""""""""""""1Ш"||||Ш"|Ш1Ш||||||Ш"|П'|/||||||"""|"1""Ш

викат:
— Облак, Облак., Джая, Джая...

Сърдита, отвори вратата и на
дигна мотиката:

— Тука ли сте бре суртуци. 
Царевицата ще вехне там, а вие 
край телевизора.

— Чакай бабо, ние купихме те 
левизор да гледаме световното пър 
венство, а не да копаем царевица, 
— отговори най-малкия Петър.

И бабата седна да си отпочине 
и види края на мача.

I

Б. Волокин

**
наем. Хазайката предупре 
ждава:

— Само че женските по 
сещения са забранени.

— А как е с мъжките 
посещения?

— Отлично, аз взимам 
стаята за моята приятел-

Ь
В МЕСАРНИЦА

*
— Имате ли сланина за 

диетици?
* *

Веруйем, че се упуши у Босилеград — че изме- 
ту андако и све што йе лоше там.

• ■ I — Защо не дойде на ве
черя, на която те поканих?

— Не бях гладен.
— Човек не отива на ве 

черя само зарад това, че 
не е гладен ...

— Но ... не бях и жа
ден.

— Моля да ми позволи
те да се оженя за веслата 
дъщеря.

— Не — казва бащата, 
— та вие нямате пукната 
пара.

— Истина но аз съм у- 
мен.

— Ив това се съмнявам.
— Защо.
— Защото искате да се 

ожените точно за моята 
дъщеря.

♦
Лекар се 

свои колеги:
— Преписах на един па 

циент, болен от бронхит, 
че трябва постоянно да 
взима нещо топло ...

— И?
— Когато си отивал, об 

лекъд моето зимно палто.*
Младеж идва да огледа 

дава под

МАНЧА ка.
*
Двуличните най-много 

си показват лицето.
*
— Не ми е ясно, защо 

не ми давате дъщеря си за 
жена, когато не пия, не 
пуша, нито закъснявам ве 
чер?

— Именно за това: ня
ма никак да ми е приятно 
моята жена да те сочи по
стоянно за пример.

Когато ораторът забеля
зва, че много от слушате
лите в залата са заспали, 
той се извинява:

— За съжаление нямал! 
с мен часовник!

Глас от залата: 
нали зад вас виси кален
дар!

*
Баща пита по-малкия си 

син:
— Синко, ако имаш се

дем дъвки и аз ти поис
кам една колко ще ти ос
танат ...

— Седем, татко!
оплаква на

*
— Научих, че си разва

лила годежа си?
— Годеникът ми 

голям
му казах, че не се женя за 
него зарад парите му, той 
ми призна, че е беден.

излезе 
мошеник. Когато

Но
стая, която се

^ет петров •з

Бхй е /он-^и


