
ШЯТСТШ С умав на празиьннта 
М СФРЮ ОТ 14 фмм»
ри 1975 Г. ИхдатажУгво 
„Братство” е удостоено 
с Ордена братство и еди 
нство със сребърен ве
нец за особени заслуги 
в областта на информа
тивната и графическа де 
йност и за приноса в ра 
звитието на братството 
и единството между на
шите народи и народно
сти.
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ОСМИЯТ КОНГРЕС НА СКС

ПРИНОС ЧРЕЗ 

ЕДИНСТВО
На 29. 30 и 31 май -т.г. в Белград се състоя Ос

мият конгрес на Съюза на комунистите на Сърбия.
Делегатите приеха отчета за четиригодишната 

'плодовита дейност на СКС, изменения и допълнения 
на Устава на СКС и Резолюция за предстоящите
задачи на комунистите в социалистическото преобра
зование на републиката и страната.

0,т името на ЦК на СЮК 
СЮК Йооип Броз Ти то

Осми нонгрес на Съю 
за на комунистите на 
Сърбияи «а председателя на 

конгреса поздрави другарят. 
Стане Доланц, секретар на Изпълнителния 

митет па Председателството на ЦК на СЮК

Чеде Джорджевски предава Щафетата на др. Тито
во ните исторически условия, в 

условията на новия етап *на 
развитие на социалистическо
то самоуправление и изказа 
убеждението, че „Осмият .кон 
грес ще протече под знака 
ма твърда решимост в перио 
да, който е пред нас, следей 
ни политиката на СЮК и дру 
гаря Тито, да постигнем нови 
крупни резултати”.

Авангардната роля на СК 
в изграждането на социалисти
ческото самоуправление, каза 
Влашкалич, в нашето общес 
тво днес не се състои в мо 
нополизиране правата на само 
управлението, но в насърча
ване и насочване към практи 
ческа активност на всички тру 
дещи се за осъшеотвяване на 
техните исторически интереси 
и непосредствено участие във 
воички трудови и жизнени 
среди, нъдето се приемат ре 
шения. водещи към тази цел. 
Тъй като самоуправлението 
не може да се развива само 
чрез законодателни актове, 
но с масова практика на тру 
дещите се, оспособяването 
на Съюза на комунистите 
за разбиране на актуалните 
обществени процеси става все 
по-значително и по-необходи
мо. Въпросът как да се при
способява Съюзът на комуни 
стите нъм обществените про 
мени не е въпрос и разисква
не за Съюза на комунистите 
за себе си. но това разисква 
не се довежда в непосредс-тве 
но отношение с развитието 
на обществените отношения-

ТЪРЖЕСТВЕНО ОЗНАМЕНУВАН ДЕНЯ НА МЛАДОСТТА 
И 86-ИЯ РОЖДЕН ДЕН НА ДР. ТИТО

Доклад за предстоящите 
задачи на Съюза на комуни
стите на Сърбия изнесе д-р 
Тихомир Влашкалич.ТИТО 

НАШАТА ГОРДОСТ Осмият конгрес на СКС из
бра нов Централен комитет 
от 145 членове, Комисия за 
статутарни въпроси от 27 
нове и Контролна комисия от 
15 членове.

За председател на ЦК на 
СКС бе преизбран д-р Тихо
мир Влашкалич, а за сектре- 
тар на Председателството на 
ЦК на СКС Шпиро Галович.

От конгреса бе изпратена 
поздравителна телеграма до 
председателя на Съюза на 
югославските комунисти Йооип 
Броз Тито.

ИЗ ДОКЛАДА НА Д-Р ТИХО
МИР ВЛАШКАЛИЧ

чле-

И тази година нашите наро
ди и народности достойно оз 
наменуваха всенародния праз
ник — Деня на младостта и 
рождения ден на другаря Ти

ме свои .и такива винаги, ви
наги ще бъдем.

ВЕЛИКОТО БЪДЕЩЕ

Благодарейки за честитките 
от подпредседателя Ходжа, 
президентът Тито между дру 
гото каза:

то.
Централните тържества се 

състояха на 25 май на Бриони 
и в Белград. На Бриони пре
зидентът Тито прие честитки 
от пионерите и най-близките 
си сътрудници

— Аз получих честитки от 
многи страни. В тях се изказ 
ват мислите и желанията на 

това 
годи

изтъкнати
ръководители на СФРЮ, ре
публиките и областите. Съшия 
ден на президента Тито 
връчена и Щафетата на мла 
достта с поздравителното пие 
мо от името на всички граж 
дани и трудещи се, пионери 
и младежи. Щафетата на пре 
зидента Тито предаде петкра- 

студента

милиони наши хора, а 
продължава вече редица 
ни. Какво значи това?

Д-р Тихомир Влашкалич

на СК на Сърбия в новия 
етап на борба за развитие на 
социалистическото самоуправ
ление” на първото пленарно 
заседание на Осмия конгрес 
на Съюза на комунистите на 
Сърбия-

Постоянно укрепвайки свое
то идейно-политическо един- 

насоченост

бе
Това значи, че асе нови -и 

нови млади поколения заста
ват на пътя. който ние отдав 
на набелягахме и по който 
тръгнахме, че възприемат иде 
ите, които ние провеждахме 
и през войната и след война 
та. Когато имаме такива мла 
ди поколения, които досега 
показаха, че са достойни си 
нове на своя народ, ние 'има 
ме и сигурно бъдеще. Защо 
то нашите млади 
все повече и повече се про 
пиват с нашите идеи, все 
по-масово следят същия път, 
по който “и ние вървяхме. А 
това, каито казах, е знак, че 
нашата страна с такива млади 
поколения има велико бъде 
ще. (Аплодисменти).

Искам в този момент да 
благодаря и на моите друга
ри сътрудници, които заедно 
с мене изминаха този труден 
трънлив път !И които днес мо 
гат да бъдат 'щастливи от пое 
тиг-натите резултати. Тези ре 

огромни. Днес

ство и акционна 
към осъществяване решения
та на Седмия и Десетия кон 
грес на СЮК, Съюзът ,на 1.1 

Сърбия през из
ко

мунистите на 
теклия период осъществи ре 
зултати в целокупното разви
тие на СР Сърбия- Чрез един 
ство 'И действуването си до
принасяхме за единството на 
Съюза ма югославските кому 
нисти и за по-нататъшното ра 
звитие 'на цялата наша общ
ност— подчерта председател
ят на ЦК 1на СКС д-р Тихомир 
Влашкалич в доклада „Ролята

оттният ударник,
Скопие Чеде Джорджевски. 

Подпредседателят на Предсе 
СФРЮ Фадил

НОВИТЕ УСЛОВИЯ

Председателят на ЦК на 
СК на Сърбия изтъкна, че 
общата тема на конгреса е— 
разискване за положението, 
ролята 1И начина на действува 
не на Съюза на комунистите 
и общите субективни сили на 
нашето общество в промене-

БОСИЛЕГРАД

дателството на 
Ходжа от свое име -и от име 
то на най-близките сътрудни- 

честити поколениярождения 
между

ци като
ден на Другаря Тито 
другото наза:

— Двадесет и пети май е 
твой рожден ден и 
за всички ни. Тази дата не мо 
же да се отдели от 
велико дело и от творчество 
то на нашагта

(На 3 стр)празник
ОТ ЧЕСТВУВАНЕТО НА ДЕНЯ НА МЛАДОСТТА Втвоето

Тържествено и достойноработническа 
Народоосвободител- 

борба и революция, от 
необвързана

класа, от 
ната
социалистическа 
Югославия- _

Над 60 години, другарю ги 
то, вдъхновяваш, с революци 

нашата работничес 
всички трудови хо

ГОЛЯМОТО общинско тър
жество, посветено на рожде
ния Дон на другаря Тито и 
Деня на младостта, отпочна 
на 24 май вечерта в Босиле
град. По улиците на града, 
окичени с партийни, държав
ни и спортни знамена, с ло
зунги за щастлив рожден ден 
на другаря Тито и за кредото 
ящите партийни конгреси, ми 
на факелно шествие с учас
тие на стотица пионери от ос 
новното училище „Георги Ди 
митров" в Босилеград и на 
деца от предучилищната въз 
раст.

Шествието приключи с ла
герен огън и народно увеселе 
шие в училищния двор 
основното училище.

(На 8 стр.)

онни идеи зултати са 
Югославия се радва на голям 
авторитет в овета. 'Макар че 

Юго-

ка класа и 
ра на Югославия-

Над 40 години в твоите си 
се намира норми страна днес 

славия в понятие. Тя 
понятие с храбростта на своя 

,народ, е неговото достойнство 
и самобладзние...

На 25 май в Белград 
стадиона на ЮНА пред 
50 хиляди зрители пет хиля 

младежи и вой- 
енушиФелна

е малкагурни ръце 
лото на Съюза на югославски

огана

те комунисти.
Нашата работническа класа, 

от която поникна ти, канто и 
ли на ■и а

всичките наши народи 
родности, под твоето водачес 
тво, другарю Тито, под вода 
чествогго на нашата 
партия извоюваха (свободата и 
успешно извършиха революци 
ята. И над три десетилетия 
непоколебимо и успешно кра
чат по пътя на изграждането 
на самоуправителното общес 
гво.

около

ди пионери, 
нициславна предадоха
програма символизираща 
шето единение посветена 
Деня на Младостта и рожде 
пия ден -на другаря Тито.

В края (на програмата пред
седателят на ССЮМ Азем 
Власи прочете поздравително
то писмо ог президента Тито 
до участниците в програмата и 
носителите на Щафетата.

на
на

на

В този СВОЙ свободолюбив 
устрем отстояхме срещу мно 
го трудности, дори и закани 
и жестоки нападки

Младежко приветствие до др-

и останах



НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ
ПОСЛАНИЕ НА ПРЕЗИДЕНТА ТИТО ДО СПЕЦИАЛНАТА СЕСИЯ 
НА ООН ЗА РАЗОРЪЖАВАНЕТО

ИЗКЛЮЧИТЕЛНА ОТГОВОР 

НОСТ ПРЕД ИСТОРИЯТА ;■

I
:!=Го «"-а на |я. | 

видове въортлнаяанв, като ■$. 
охрабряващм признаци, наито 
до извеотна степен доприпас 
ят за заздравяване на неоо- 
ходимата по-благоприятна 
1Мосфера >в отношенията -мен. 
ду «ай-големите «военни оили,
,в чиито рт,це са намират гла 

арсенали 'на р а з ру ш и- 
ноито застраша 

Тези

страх. За съда недоверие м 
■желание,' днес разрушителната 

на съществуващите сила 
дове оръжие се мери преди 

това „пой «олио пъ 
тотем

в Миналата седмица е Ню 
Йорк започна специалната се 
оия1 на Общото събрание на 
ОН за разоръжаването, свика 
>но «по инициатива на президен всичко 
та на СФРЮ Йосип Броз Пито. ти’ г~
Шефът на югославската деле- циалния 
гаиия. председателят на Съюз с него и цялото 
ния изпълнителен «съвет Весе- А тъкмо от “®уЗДаване р 
лин Лжуоанович пренесе до тази опасна надпревара до гс 
сесията^посланието на прези ляма степен зависят целекул 
дента Тито, в което се казва: ,Ното развитие на между народ 
А ните отношения, съществена

та им демократизация, -проми 
наел едните и неотдър

сила
коипо

може да унищожи
противник, а заедно 

човечество. атна

«ните
телнито оили, 
вагг цялото човечество, 
резултати, 
задволяват законните тежения 

всички народи, ноито 'днес 
нетложната потреба

.
„Чувствувайки голямо задъл

себе си «ата на
-жими «©равноправия и неспражение пред самия 

и тюед поколенията, които ид 
ват, всички ,ние ноито прежи- ведливости «в 
вяхме страхотиите на двете ма на световните шоношне
световни войни и бяхме сви ски отношения и «намиране на
детели на човешките страда- най-добрия отговор за ^м-пера 
ния -причинени от употребата тивнмте изисквания и задачи, 
и ^оупотребата на оръжието които се «намират «пред човече 

десетилетия ството. 
изправени

От нашите решения и от тя 
хното прилагане зависи дали 
на човечеството ще бъде по 
зволено или насила спряно и- 
ли застарашено онова разви
тие, което днес стана истори 
ческа необходимост и 
ственият път към общата си 
гурност и напредък на човеш 
кия род. Ние вече нямаме -пра 
во да затваряме очи пред та 
зи алтернатива и пред нашите 
неизмерими отговорности.

обаче далеч не
Йосип Броз Тито

на
чувствуват 
за укрепването «а мира и си 

света и ,за прие
напредък във разоръжаването, 
че ше означи момента на пре 
минаване от думи към дела, 
от резолюции, които не 
извършават към конкретни про 
грами и предложения, станови 
ша и решения за решаване 
на този проблем, нойто е нзй- 
големият източник на 
ност, с която се среща днеш 
ният свят. Това изисква и на 
шата акция да бъде сложна, 
силна и енергична — в съгла • 
сие с действителните размери 
«а -проблема и опасностите, 
които се намират пред нас.

цели. Със,започваното на 
на разоръжа 

осигури
ни
такива процеси 
сането щеше да се 
ст>здаван0 на условия за 
степенно преодоляване подял
бата на С7>шествувашите анта 

блокове, за ук- 
на намалява

гурността в 
Т7»'пване към шо-сериозно, по- 
ефинаСно и шо-широно реша 
ване на натрупалите со пар
ливи проблеми.

се
в следвоенните 
този момент сме 
пред изключителна отговорност 
в историята. Световната орга 
низация —■ първи път от свое 
то съществувание — поотави 
на дневен ред на своето спе- 

заседание проблема, 
от чивто решаване така непо
средствено зависят съдбите 
на страни, нации и хора, пък 
« щюсъщеотвуването на чове 
честото. Тя направи това ед 
вам днес сега, ногато визиите 
на възможната ядрена натас- 
трофа станаха реална и пряка 
опасност за цялото 
ство, а не само нянаква дале 
чна закана.

гонистически 
репване процеса

международното «апре 
и за преминаване на

А това подразбира намаля
ване яза между развиващите 
се и развитите страни, по-съ- 
гласувано и ускорено 
пие. премахване (на беднотия 
гга, която има невиждани раз 
мери, болестите и глада, как 
то и решаване на проблемите 

рецесията, инфлацията, без 
работицата и на други сложни 
и трудни проблеми в световно 
.то стопанство.

Тун специално бих подчер
тал необходимостта от изпраж 

международен

опас
но на
жение
този процес в универсално ен 

миролюбиво съжител- 
ноето би довело до сте

разви-
циално един- тивно

ство,
сняване на простора за прила 

политиката на сила,гане на
атакуване срещу свободата и 
независимостта на народите, 

вътрешните рабо

на
Убеден съм. че днешните и 

бъдещите поколения ше цен
ят страните и държавниците 
не по унищожителната сила 
на оръжието, с което разпола
гат, но по действителните уси 
лия и принос да се затвори 
пътят към разрушението и 
самоунищожението и човеш
ката енергия, ум и богатства 
да се насочат в службата на си 
гурността и просперитета за 
всички държави, за всички 
народи, в служба на най-ху- 
манните идеали на човека.

намеса във 
ти и други.

Тъкмо затова свикването на 
сесия на Общото събра 

нации, 
страните

човече-
Затова, струва ми се, сега 

по-важно от воичко е да се 
осигури компетентността и от 
говорността за решаването на 
проблема на общото разоръ 
жаване под ефикасен между 
народен контрол след това за 
седание да стане съществе-

тази
ние на Обединените дане на нов 

инономически порядък. Воичкопо инициатива на 
провеждащи политиката 
необвързаност и при пълното 
разбирателство и подкрепата 
на друпите страни 
на Обединените нации, пред

наВсички ние, като отговорни
те държавници, а преди всич 
ко като хора, трябва да жела
ем и желаем един път вече 
окончателно да се излезе от 
задънената улица, в която яло 
вите дебати за разоръжаване 
с година се свеждат на търсе 
не отговор на изкуствената 
дилема — дали разоръжаване
то пробива път на доверието, 
което не съществува, или пре 
дварителното установяване на 
доверието трябва да доприне 
се за разоръжаването.

това, за съжаление, до голя
ма степен е осуетено или Дра 
етично затруднено тъкмо от 
натпреварата във въоръжа
ването, която.е доведена до 
абсурдни размери.

Кан ггогава можем да зат 
варяме очи пред фанта, на 
който посочват необвързаните 
страни още от своето първо 
заседание в «Белград преди 
седемнадесет -години, че със 
започването на процеса на 
разоръжаването би намалява
ла не само опасността от ядре 
ката катастрофа, но би дове 
ло до освобождаване на ог
ромни средства за най-полез

членки

ставлява ценен -момент за чо 
вечеството в дванадесетия 
час да тръгне по пътя към 
изтрезняване, нъм решаване 
на проблема, който съдържа 
най-тежките рискове за (мира 
и световната съдба и да' пре 
стане да тъпче в -място, кое 
то за съжаление характеризи 
раше следвоенните уоилия, 
•та един път завинапи да се 
отнлони самата опасност от 
ядрената и подобна натастро

на и неотчуждима част в пое 
дейност на ООН,тоянната

а не присвоено право 
на някои нейни членки, 
онези, чиято отговорност 
досегашната надпревара 
въоръжаването е най-тежка.

само
на
за

ВЪВ Възползвам се от случая на 
участниците в специалното за 
седание на Общото събрание 
на ООН за разоръжаването да 
изпратя своите най-добри по 
желания за успех в тази из 
ключително отговорна рабо-

Тъкмо поради това, тук ис 
нам да изразя своето непо
клатимо убеждение, че тази 
специална сеоия, покрай това, 
че ще подсили ролята на 
ООН е акциите за съществен

През това време пред 
шите очи продължава и се за
дълбочава надпреварата 
въоръжаването, която свежда 
мира на твърде крехко равно 
веси е, опиращо се до голяма 
степен на силата, която раж

на-

във
фа. та.

ИЗВОДИ ОТ ТЕЗИСИТЕ ЗА ИЗГОТВЯНЕ НА СТАНОВИЩАТА И ДОКУМЕНТИТЕ ЗА ЕДИНАДЕСЕТИЯ КОНГРЕС НА СЮК

Международните отношения и дейността на СЮК 

и на СФРЮ в периода олед X конгрес
ЕрптстВо

ВвСТНИИ НА БЪЛГАР
СКАТА НАРОДНОСТ В 

ОФР ЮГОСЛАВИЯ

В рамките на тези органи 
обаче още има явления -на 
нансервати ви зъм, неефинае-
ност, формализъм, незачитане 
на занонните разпоредби, па 
и отпори на надделяването н-а 
клаоичната роля на правораз
даването. Необходима е по-ши 
рока обществен о-п ол и тич еск а 
и материална подкрепа на об 
йа кадровата структура в та 
ществото канто и укрепване 
зи сфера на обществото дей- 
овуване за да 
съдната система да действува 
в съзвучие с потребите на 
съвременното

съдието, за идейно-политичес
ко издигане на -носителите «на 
правосъдни функции, за осъв 
ременяване и усъвършенотву- 
ване на работата 
ституции.

Развитието в овета

ствено развитие и за по-сво
бодни -и по-х-уманни отношения 
в обществото. Борбата 
родите за независимост 
мостоятелност канто 
валото развитие

шдава оианнятя пт,г=°ТВтР ,н'ите производителни сили, о- ждава оценката на другаря Ти «иирващо се върху научно-тех
I1“■ ™ 1човечеството се «намира «нологическата революция 
-в един от наи-важните прело- глав«н«ите фантори които 
-мш моменти в историята си. «повече укрепва“ процеса 
Овета пронизват дълбони об- свързване и взаимна

ИШ гкйЗЗ*
минаване от капитализма в со 
циализъм. На световната сце 
на стъпиха нови оили, които 
се борят за независимост и 
самостоятелност, за 
тични и равноправни 
народни политичеоки 

отговор мичеоки отношения за по-ус- 
в право- «корено ииономическо и обт^е-

Все по-сил-ната борба на -ра 
ботничесната класа и на всич 
ки трудещи се за промя-на-на 
своята обществена позиция, 
срещу системата на експлоата 
ЦИя: и воички видове на нерав 
ноправие и подтисничество, за 
разширяване на икономически 
те и политическите права на 
човека, за участие в решаване 
то 'по съществените обществе 
ни въпроси, представляват ед 
на от основните харантеристи 
ни на съвременното обществе 
но развитие.

1. Продълбочава се кризата 
на капиталистическите обще
ствени отношения, кризата на 
капитализма като оветовна си 
отема, а с това и «а целокуп 
ната система на международни 
те инономически и политиче 

отношения, базиращи се 
върху екоплоатацията, подт-и- 
онич еотвото -и неравноправието,

тоД<5"ийГчЕ« на' на- 
и са- 

и небиП в тези ин-

СТОЯН СТАНКОВ

Тммфошк щцммгтор — 
^46-454, р=цЯ 52-751

на материал

са
все

на
за-виси-

може право-

които
също така характеризират дне 
шния овят. Бурното -развитие 
на материалните сили. съпът- 
ютвуват крупни промени 
совата отрукт-ура на 
н-ното общество, което заедно 
представля,ва материалната и 
обществената основа 
тежа на социализма 
товен процес.

От-развитие. 
дел-на отговорност и |роля при 
това имат организациите и чле 
ковете на Съюза на комунис 
тите в правосъдните учрежде
ния. Те трябва да се борят 
за укрепване на политичеока 
та и професионалната 
ност на работниците

е кла 
съвреме-М я -

42Г! демонра- 
между- 

и иноно-
л» •

за рас- 
нато ове

ОКИ
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ПРИНОС ЧРЕЗ ЕДИНСТВО
(От 1 стр.) оценени резултатите е осъще 

ствяването поли ти на та на ико 
номичеона стабилизация.
°а. манто каза .'Влашналич, зна 
чителн'И. но оамо 
о краткосрочен характер. Дъл 
госрочните условия на стаби
лизация не могат

низация на сдружения труд е 
завоювана 'придобивка на 
сдружените работници. Не 
пренебрегвайки пито в един 
момент тяхното по-нататъшно 
укрепване. ОК трябва -в центъра 
на тежестта на своята актив 
ност да насочи към сдружава 
не на труда и средствата, са 
моуправителното опоразумя- 
ване, обществено (договаряне, 
общо нланиране. Доколкото 
такъв подход изостане, само 
управлението би се деформи 
рало в 1Групово-собственичеоно 
отношение, извън и над кой 
то би се развила и укрепнала 
технократически и бюрократи

не на труда и средствата, на 
то нов облик на циркуляция 
и сдружаване на акумулацията 
— е още бавен и ограничен 
Досег. Основна- причина за то 
ва е недостатъчната акумула 
ти-вна сила на организациите 
на сдружения труд. Числе- 
нни и високи законни и дого 
•аорти задължения извличат 
голяма част на дохода от ор 
шнизациите на сдружения 
труд в материалното произ
водство. Оттук въпроса за на 
растване на анумулативната 
опособност ,на стопанството е

лада за развитието на са- 
■моуправителното съдържание 
на политическата оистема — 
Влашналич добави, че значи
телна част от задачите и ра
ботите се отнасят на осъще 
ствяване конституционното по
ложение на СР Сърбия, «ато 
цяло, и САП Косово и Войво 
дина, като нейни съставни ча 
сти и конститутпвни елементи 
на федерацията, изтъквайки, 
че определенията са ясни и 
се съдържат в конституциите 
и политиката на СК, а че 
практическите решения тряб 
ва да се търсят чрез разви
тие на социалистическото са 
моуправление и делегатската 
оистема.

В СК на Сърбия, продължи 
Влашналич, днес владее схва
щането. че самоуправлението 
на работническата класа и тру 
лещите се, братството и един 
Ството и равноправието на 
народа и народностите, са ус 
ловие за стабилност и по-на
татъшно развитие на СФРЮ, 
относно социалистическите ре 
публики и области, като ней 
ни съставни части. През из
миналия период в Република 
та е осъществено всестранно 
икономическо и културно раз
витие на народа и народнос
тите. а постоянна задача на 
СК на Сърбия е да се бори 
работниците и трудещите се 
да управляват с целия до
ход, понеже това е най-добро 
то средство и най-здрава га 
ранция на равноправие.

Влашналич една част 
клада поовети на прегледа на 
съвкупния напредък, 
във воички области на 
риалното обществено разви
тие, е осъществен между два 
та конгреса. Подчерта, че то 
ва е дело на трудещите се 
и политиката на СК представ 
лява здрава основа за по-бо-га 
то и по-щастливо бъдеще. 
Резюмирайки общите резулта 
ти в материалното и социално 
развитие на СР Сърбия, пред 
седателя-т на ЦК на СКС, под 
черта между другото, че на 
чалния етап на индустриализа 
цията отдавна мина и че се
гашния и

от до Те
който начални и

мате-

да се осъ
ществяват с административни 
ходове, ,но с развитие и ук
репване системата на стопани 
сване, обоонована 'Върху само 
управителните отношения и 
отговорности.

ВЪЗЛИТЕ НА БОРБАТА

От обществените 
осъществени

промени, 
Републиката

съществено условие за .разви
чески прослойка, която да тие -на самоуправителните от

настъпващия 
смисъл на материални усилия 
е далеч по-лек, понеже е съз 
дадено развито и модерно сто 
панство. Същевременно с то 
ва трябва да се има предвид 
необходимостта огг нов подход 
към стопанското 
Ударението трябва да 
на качествените елементи

етап в

развитие, 
бъде

на
стопанисване, а преди всичко 
на увеличение производител
ността на труда, на -по-висока 
степен на организираност и спе 

’ циализация. на разбиване на 
воички -видове локализъм 
териториално затваряне.

РАЗВИТИЕТО НА НЕРАЗВИТИ
ТЕ

Оценявайки резултатите на 
политиката на ускорено разви 
тие на стопански недостатъч
но развитите части -на Репуб 
ликата, а особено на Косово, 
Влашналич покрай положител
ните резултати напомни, че 
още не е осъществен такъв 
темп на стопанско развитие на 
Косово, «ойто да спре отно
сителното изоставане на та 
зи област по отношение на 
средната развитост на стра
ната. Това е непосредствена

НАСОКИТЕ НА АКЦИИ

Влашналич след това изтък 
на. че днес СК на Сърбия 
има над 726 хиляди членове, 
което означава, че всеки два 
надесети жител на Република 
та и почти всеки трет зает в 
обществения сектор е в не 
говите редове. Подчертава се, 
че тежестта на акциите на 
СК трябва да бъде насочена 
към оспособяване на първич 
ните организации на СК да 
се занимават с действителни
те жизнени и -трудови пробле 
ми на средата, в която дей
ствуват. Акционното оспособ
яване на СК. добави Влашка 
лич, подразбира насоченост 
на неговото действувай е в 
две основни насоки: в инсти
туции. организации и общнос 
ти на самоуправителната си
стема, нъдето се развива 
самоуправителната активност 
на .трудещите се и граждани, 
ноято СК със собствено дей 
ствуване трябва да насочва, 
и от друга страна, с останали 
те обществено-политически ор 
ганизации с цел на по-широко 
и -по-пълно ангажиране на те 
зи организации върху конкре
тизацията на развитие на са
моуправлението.

задача за предстоящия пери
од, понеже досегашните мате 
риална и инвестиционна под 
готвеност дава -възможност за 
това.

В продължение «а доклада 
е констатирано, че е в ход 
процес на преодоляване на
относителното изоставане «а 
Войводина. посочи се необхо 
димостта от политическа под 
крепа на сдружаване на част 
ните земеделци и по-решител 
|цо осъществяване политиката 
на развитие на дребното сто 

бяха

Панаирните хали в Белград

между двата конгреса, д^р Ти 
хомир Влашналич като особе
но значителни отдели настъ
пилите в организациите на 
сдружения труд с осъществя 
ването на Закона за сдруже
ния -труд. Въпреки че всички 
работи около формирането и 
укрепването на основните ор 
ганизации на сдружения труд 
не са завършени, може да се 
заключи, че основната орга

владее с разширеното възпро 
изводство в обществото.

Подчертавайки -в съгласие 
с това, че възлите на идейна 
та борба и практическите про 
мени, -ноито водят развитието 

самоуправлението,
оистема, днес

ношения 'във функционирането 
на цялото обществено въз
производство, а в едно и пред 
поставка за по-голяма степен 
на отабилност в стопанското
развитие.

Влашналич след това посочи 
се 1 ,на необходимостта за отст.ран 

яванв на идейните неяснотии 
в отношение на самоуправи- 
телното организиране на инте 
реоите. Резултатите, осъщес
твени през изтеклите четири 
години в реформата на обра 
зованието, означават началото 
на дълъг път -на наставане 
училища на самоуправителния 
труд и но-нстатира, че резул
татите в културния живот по 
твърждават правилността и 
успешността в общото дей- 
атвуване на СК в културата, 
която -все повече е свързана 

' с обществения труд -като ця

на като
цялостна 
намира в областта на владее
не с общественото 'възпроиз
водство, Влашналич нонстати-
ра, че процесът на сдружава-панство, а след това

хегемонизма и доминацията и 
съществуването на взаимни 
различия и конфликти между 
отделни страни и групи дър
жави, укрепна анционната опо 
собност на необвързаните 
страни и -влиянието им върху 
решаването на жизнените про 
блеми на 'международната об 
щност.

4. принципите на антивната 
миролюбива ноегзистенция все 
повече се афирмират нато ос 
нова за развитие на сътрудни 
чеството между народите и 
държавите без оглед -на раз 
липите и сходствата на обще

ствено-икономическите системи. 
Процесът на преговаряна и 
отслабване на напрежението, 
макар обременен с много -про 
тиворечия, ограничения, макар 
че доживява падения и устре 
ми в своето развитие, отдале 
чава света от ядрения кон
фликт и допринася нъм разви 
тието на международното съ 
.трудничеатво. Процесът за 
разведряването открива по- 
широки възможности за уи 

реп-ване ма борбата на 
прогресивните обществено-по 
литичеоки сили, насочени към 
надминавано на блоковото деле 
ние и на воички препятствия, 
намиращи се по пътя ‘на рав 
ноправното сътрудничество и 
подтиква положителните об
ществени и политически проце 
си в борбата за обществен 
прогрес в света.

сивните политически, социал 
ни. идейни и други процеси 
в отделните страни и райони 
все повече влияят върху раз 
витието на тези процеси и ■ 
другите части на света. Труд
ностите и в изграждането на 
социализма, които съпътству- 
ват не само наследените про 
тиворечия, но и новите, ко
ито произтичат от собственото 
му развитие, не спряха нара
стването на силите на социа 
лизма в света. Търсят се и 
афирмират нови пътища в бор 
бата за социализъм и за из 
граждане на социалистически 
обществени отношения.

3. Днес революционният про 
цес специално силно се проя 
-вяка в борбата за завоювана 
и укрепване на национална не 
завиоимост, за демократиза
ция на международните ико 
номичеоки и политически от
ношения. за по-ускорено ико
номическо и обществено раз
витие. По своето обществено 
съдържание тази борба пред 
ставлява еди-н от най-динами
чните, революционни фактори 
на прогресивното преобразова 
-ние на света и е 
част на социализма нато све 
товен процес. Тази борба осо 
бено изразява движението на 
необвързаните страни.

Въпреки вмешателството и 
натисците от силите на импе 
риализма,

Кризата на капитализма не 
е само в сферата на икономи 
ческата система, това не 
само криза на производството, 
разпределението и потребле- 

но обществена криза, 
психологическа. ВъР 

почва

е

нието, 
морална и
ху такава обществена 
възкресяват неофашист-ните, 
неонацистките и другите сили 
на реакцията м макробеоието, 

своите

Изтъквайки, че за отношени 
ето на комунистите към на
ционализма, догма-тизма, ли
берализма или ултралевичар- 
ството, решаващо значение 
-има тяхната контрареволюцио 
-нна същност, застрашаване 
на самоуправлението, брат
ството и единството м необ 
вързаността, Влашналич под
черта. че воички антисамоуп- 
равителни идеологии изникват 
и върху съществуващите про 
тиворечия -на нашето обще- 
отвено развитие, па борбата 
за самоуправителни отноше
ния винаги е и борба за под- 
сичане действителните обще
ствени порени на тези идео
логии.

ло.

готови да предложат 
известни „решения ’ 
от кризата. Като израз на та- 

състояние в общество- 
загубената вяра в дей

СЛОЖНА НАДСТРОЙКАза изход

Онова, ноето делегатската 
оистема в себе си -ноои. .ка
то ново в управлението с об 
тестените работи, много е 
по-леоно да се осъществи от 
формална страна, и -това е 
направено бързо, наза Влаш 
налич и напомни, че за близ 
ното бъдеще остава в лрак 
тиката да се развие съдържа 
телна страна на делегатската си 
стема. Онова, -което днес оз
начаваме като -недоизграде 
ност на делегатката оистема 
в ло-голямата ои част се нами 
ра в още недостатъчно лря 
ката изява на съществените 
интереси и потребности -на 
трудещите се в ООСТ и -на 
шражданите в местните общ
ности. Линията на решаване 
и обществото все още не 
и-ръгва -винаги от обществена 
та база. В тази част на дон

кова
то, на
ствителната прогресивна алтер 
натива. се раждат и екстрем 

леви -тенденции и я«лените
ния на анархотероризъм, 
то обективно подхранват реак 
ционните течения и настрое
ния- Поради всичко това пред
работническото движение, пред
воички други прогресивни и 
демократични ©или лежи огром 

отговорност за опазване 
положителните завоева- 
-на общественото разви- 

изнамиране на таки 
решения за настоящите про 

ше означават

кои

ната
на

Накрая на доклада иредседа 
телят на ЦК на СК на Сърбия 
д-р Тихомир влашналич изтън
ча значителната и положи-тел 
на роля на социалистическа 
и необвързана Югославия в 
международните отношения 
и -Съюза на комунистите в 
международното работническо 
движение.

ния 
тие и за
ва
блеми, които 
действително преодоляване на 
кризата и ще тласкат обще
ство към ново демократично 
възобновяване и напредък-

съставна

2. Неуд7>ржимо се развива 
като световенсоциализм7,т 

процес. Завоюванията и дости 
женията на социализма, прогре -н еон ол они ализ м а,
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ДИМИТРОВГРАД ДИМИТРОВГРАД
Акция за изграждане на поли

тическа школа в Кумровец
КОНГРЕСНИ
ТЪРЖЕСТВА

обекгг, в който ще се шко-
Изхождайки * оТ тези станови- 

Общинският комитет иа Съ 
комунистите прие олреде- 

за събиране на сред
на школата.

иа нов 
луват

Компреса, Членовете на Съюза на кому
нистите в цялата страна, сьогвешо 
и в Димитровградска община, сс 
намират пред една твърде значи
телна акция — изграждането на По
литическата школа на СЮ1 ,, 

Броз Тито" в Кумровец.

ПРЕДКОНГРЕСНАТА и кон
гресна дейност е в пълен раз 
гар и в Димитровградска об 
щина. Започването на Осмия 
конгрес «на СНС мина тюд знак 
на един. незабравим празник. 
На един ден преди започва
нето на Конгреса в реновира- 
ната и тържествено уредена
та малка зала на Центъра за 
култура се състоя изпращане 
то на делегатите, ноито пред 
ставляваха Партийната органи
зация на общината на Конгре 
са. На тържеството говориха 
делегатите на Конгреса — 
КАТИНА ЕЛЕНКОВА иТОШКО 
МАРКОВ, накто и ВЕНКО ДИ
МИТРОВ, който като член на 
ЦК на СКС в изминалия чети 
ригодишен период също има 
ше статус на делегат на Кон
греса. Те изтъкнаха, че реше 
нията на VII конгрес на СКС 
и X конгрес на СЮК, са ус 
пешно проведени в общината 
и че стопанското и обществе 
но положение в общината ни 
кога досега не е било по-ста 

• билно. В името на всички жи 
тели от общината делегатите 
приветствува председателят на 
ОК на ССРН Сърбислав Злат

зации, в чест на 
бяха организирани събрания, 
па които со говори за зиаче 
нието на Конгреса; а от търже 
ствата бяха изпратени и при
ветствени 'телеграми до ЦК 
на СКС.

Работниците в 
организации в Димитровград
ска ч община дадоха особен 
принос на «онгресите. Със за 
почването на Осмия конгрес 
на СКС започнаха и

ща,
юза иа 
дени изводи 
ства за 
Акцията 
юни и

изграждане 
започва в началото 

трябва да приключи до 
ноември (за Димитровград 

ска“ община, а инак акцията за 
събиране на средства в цялата 
страна е започнала на 1 март и ще 
изключи до края на текущата

ША В тази доброволна акция се 
вземат участие 
Съюза на комунистите

стопанските
наСИГ1

. I \ ' Както е известно, Политическа 
в Кумровец е най-вис- 

ииституция за идейио-полити-
иа СЮК „Йосип Броз

делови та школа
осъществя-

производ-
съревнования за 
ване на по-високи 
отвени резултати, накто и за 
увеличена дисциплина на тру 
да. Тези съревнования между 
стопанските организации в об 
шината ще продължат 
до Единадесетия конгрес иа 
СЮК.

Значително се увеличи и 
дейността в местните общнос 
ти. Започнаха поправки на об 
ще отвените домове, училища
та .улиците, изграждането на 
(водопроводните мрежи по се 
лата в Забърдие и тн.

Младежките организации се 
подготвят за провеждане на 
бройни трудови акции в чест 
на партийните нонгреои.

Партийните организации съ- 
дейноотта 
внимание

ша
ческа школа 
Тито” в Кумровец.

Както е известно, Политиче
ската школа в Кумровец е най-вис 

институция за идейно-полити- 
марксистко образование 

партийните кадри в страната 
Досега тази школа са завър

шили два випуска, а тази година 
е в ход школуването иа третия 
випуск, в който има и един член 
на партийната организация от Ди 
митровградска община.

исо всичкиша очаква даческо и
Гобщината. Но имайки предвид 
значението и досегашните опита 
в подобни акции, мненията са, че 

включат и останалите 
общината. Това се из 
заседанието със сек- 
всички партийни ор- 
общината, на което 

на тази

на
ни.

в нея ще се 
граждани в 
тъкна и на 
ре-гарите иа 
ганизации в 
се обсъди провежданетоЛекциите в миналия период са 

изнасяни в Паметния дом па бой
ците и младежта в Кумровец, кой
то е
Председателството на 
СЮК, иа 
приело решение за изграждане

кович.
Учениците от основното учи 

Бойка
увеличават 

си, като особено 
обръщат върху .приема на 
нови членове —■ млади работ 
ници, селскостопански произ
водители, девойки и младежи, 
отдавайки им но този начин 
признание за досегашните им 
трудови успехи и за изпълня
ването на самоуправителните 
и обществено-политически за

що акция.
За успешно провеждане на 

Общинският комитет на
лище, подготвени о.т 
Виденов, катко и ученици 

- гимназията, изпълниха твърде 
успешен .рецитал, посветен на 
Осмия нонгрес и жизнения и 
революционен път на другаря 
Тито.

строен за други цели. Затова 
ЦК на 

32-то си заседание, е

от
акцията 
СК формира и комисия.

А. Д.

БАБУШНИЦАПразничното настроение, за 
почнало в навечерието на 
Конгреса, продължи и 
май. в деня когато Конгреса 
започна с работа. Градът бе
ше тържествено украсен. Цен 
тъРът за култура 
по микрофоните 
«ни песни, а пренася и само 
то заседание.

Ввъв всички трудови органи

Москоро: ПРИЕМАНЕ НА ПРОГРАМА 

ЗА РАБОТА ПРЕЗ 1978
на 29

дачи.
По този начин жителите 

Димитровградска община да
ват 'Пълен принос на конгреси 
те, изтъквайки деловия им 
характер първенствено с нови 
трудови победи.

на

предаваше
революцио

А. Д.
ТЕЗИ ДНИ делегатите на 

Общинската скупщина ще 
приемат програма за работа 
на скупщината м нейните тела 
през настоящата година. Про 
ентът на плана беше от из
вестно време на публично об 
съждане и на сеоия *на Об
щинската скупщина ще бъде 
приета окончателната му вер
сия.

криминал и др. вредни явле
ния и ше набелязват меропри 
ятия за премахването им. Съ
що така ще бъдат приети и 
редица нормативни актове, ко 
ито по-конкретно да уредят 
вътрешните отношения в ор 
ганите на управлението и др.

литическата система. Ще се 
обсъждат важни въпроси от 
по-нататъшната активност на 
Общинската скупщина и ней 
ните органи и някои въпроси 
от всенародната отбрана.

Как осъществява правата 
си гражданинът—страна 
трудещия се? Как се изпълн 
няват задачите от Закона на

БОСИЛЕГРАД

Приветствени телеграми до 

Осмия конгрес на СНС и
СТОПАНСКОТО РАЗВИТИЕ ДО 

1985 ГОДИНАсдружения труд — това са 
също теми, на които ще бъде 

внимание 
няколко

На кои въпроси главно ще 
се спре вниманието на деле- 
гатскат 
година У 

Една от главните области, 
нъдето ще се действува 
развитието на обществено-ио

От повечето основни и трудови организации в Босиле- 
градска община бяха изпратени поздравителни телеграми до 
делегатите на Осмия конгрес на СКС, в които се пожелава 
успешна работа на Конгреса.

Между другите, телеграма с такова съдържание 
прати и трудовия колектив на Средношколския образовате
лен център за насочено образование „Иван Караиванов" в 
Босилеград.

На вниманието на делегати 
те в Общинската скупщина 
в Бабушница ще бъде пред
ставен проект на развойна 
програма на общината до 
1985 година.

Ще бъдат внесени на об
съждане <и общественият до 
говор и политика на цените в 
1978 и 1979 година и решения 
за данъците върху стокообо
рота и др.

В комунално-битовото изгра
ждане в 1978 година професи 
оналните служби ще /изработ 
ят доклад по реализация на 
градоустройствения план на 
Бабушница, както и доклад за 
саниране на последиците от 
неотдавнашните (наводнения, 
а ще гласуват <и няколко ре
шения като решение за ут
върждаване (на «условия за из 
пълняване 'на работи от отде
лен обществен интерес и «под.

На съвместни сесии на трите 
съвета (на Общинската скуп 
щина ще се обсъжда успеха 
'на (учениците, материалното 
състояние .на образованието и 
осъществяването «на първа фа 
за от насоченото образование. 
Делегатите също ще обсъД* 
ят анализ за (информирането 
з общината, дейността иа На 
(РОДния университет и Здрав 
'НИя дом.

Отделно (внимание ще се 
посвети на приемането на ста 
жантц.

Според естеството на въп‘ 
рооите — ще се провеждат 
и съответни сесии на отделни 
те съвети 
скупщина.

посветено голямо 
през предстоящите 
месеца.

а скупщина през 1978.

из- Делегатите на Общинската 
скупщина ще обсъдят и въпро 
ои във връзка с явленията на

е

В телеграмата се казва и следното:
„Очакваме, че на този най-висш договор на Съюза 

на комунистите на Сърбия ще бъдат такива решения, 
ноито дългосрочно ще уточнят задачите на комунисти
те в по-натъшното развитие на нашето самоуправител- 
но социалистическо общество, което своята трайна 
опора намира в делегатската системана трудещите се и 
гражданите.

БАБУШНИЦА

Създавано на регионални 

инспекционни службиПоследователното осъществяване на политическо-пар
тийната стратегия, въз основа на Титовия курс и конкретни
те му политически инициативи, ще бъде важен принос на 
Осмия конгрес на СКС.

След приемането на конгресните

Тези дни в общините (В Ни 
шии регион се обсъжда една 
хубава инициатива: 
то на съвместни 
нни служби. Може би 
и най-доброто решение 
създаване на кадрово здрави, 
а при това икономични и ра

ционални служби от този вид.
С обществен договор ще 

бъдат уточнени критериите и 
мерилата за обезпечаване на 

за средства за издържка на тези 
служби. В първо време се 
предвижда да бъдат създаде 
ни регионални

създаване 
инопекцио- 
.това е

резолюции и дону-
менти, ще продължим още по-активно с изпълняване

задачи, които имаме в образователно-възпитателния 
процес в насоченото средно образование”.

на
нашите

инспекционни 
служби за пътни .съобщения, 
за водно стопанство и 
троенергетина.

Инспекционните служби 
бъдат, настанени 
като център на региона, 
щите ще обслужа в ат 
общини като
това «сяна община, според 
Дохода на човек от население 
то, участвува съответно 
финансирането

Според първи преценки Ба 
бушнишка община ще трябва 
да отделя нъм 300 динара на 
месеца за всеки от 11 
оп ек тора, или годишно
44 500

С МЛАДЕЖКО ВЪОДУШЕВЛЕНИЕ елек-

ще
в гр. Ниш 

Съ- 
15-те

ДЕНЯТ на В Стрелец е отпразнуван и 
Деня на основното училище 
„Добринка Богданович". 
учениците за постигнатите им 
резултати в

младостта 
рождения ден на другаря Ти 
то е тържествено ознаменуван 
и в 'Бабушнишка община. На 
25 май преди пладне се със 
тояха 'многобройни тържества. 
По различни спортни 
ли ни се състезаваха млади от 
Бабушница, Стрелец, Велико Бо 
ници, Звонци и ЛюбераДжа. 
Вечерта се състоя културно-ху 
дожествени програми.

■и
турно-художествено дружес
тво получиха дипломи 
пешно /участие в 
нното предаване „Знание-име
ние”.

В чест Деня на младостта 
и рождения ден на 
Тито. в село Звонци 
твено бяха приети 45 
в Съюза на 
та (младеж.

за ус 
тел е в изно

са ометка наНа

многобройните въвсъстезания, състояли се в те 
чение на учебната година бя
ха дадени награди. Местната 
организация на Съюза 
циалистическата

дисцип- им.

другаря 
търже.с 
млади 

с о ци али оти ч еон а-

на со-
И(Н-младеж и

групата на самодейното около
динара.кул-

при Общинската
М. А.М. А.

СТРАНИЦА 4

БРАТСТВО к 2 ЮНИ 1978



БАБУШНИЦА: ОТ ИЗБОРНАТА
КОНФЕРЕНЦИЯ НА С СМ НРАЙГРАНИЧНО СЪТРУДНИЧЕСТВО

Успешна изява на 
димитровградските 
самодейци в Годеч

Пред младите стоят 

сериозни задачи В рамките иа 'крайгранично 
то сътрудничество между Ди 
'митровград 1и крайграничните 
общини в (НР България, само 
дейният театър „Христо Бо 
тев" миналия петък гостува в 
Годеч. За зрителите <в този 
град димитровградските само
дейни изпълниха писеата „Ив 
нова слава” от Стеван Сре- 
|мац’ в постановка на Слобо- 
дан Аленоич. Най-нъс извод 
от състоялото се предста
вление може да се помести в 
едно изречение: твърде успе 
шна изява на самодейците от 
българсната народност в «Юго 
славия. А ако искаме да ка
жем за приема на публиката 
най-добре ще го опишем >с 
думите на един от зрителите, 
'който въодушевлението си от 
играта на димитровградските 
артисти изказа с две думи, 
„чудесен ансамбъл”.

Имаме впечатление. Че този 
път ансамбълът на театъра иг 
ра много по-успешно отколко

то на премиерата. Това веро 
ятно се дължи на факта, 
играха шести път (пиесата бе 
предадена
тровград и по един път 
Алекоинац и Драгоман).

че
В този период досега е на

правено много и в укрепването 
обществено-икономическо

то положение на младите хо 
ра, а само през изтеклата го 
дина от около 600 
над 70 на сто са млади хора.

— ^ 0свен делегатите 
щинсната снупщина и 
ганизации, в работата 
представители на 
Съюза на

и представителите на Об- 
обществено-политическите ор

на конференцията

Три Пъти в Дими
вна

участвуваха и 
Междуобщинската нонференция на 

младежта и зам. 
блинанската конференция 
Сърбия Мирослав Михайлович.

★ За нов

Над 40 участници в 
ставлението вярно пренесоха 
амбиента на стария 
картина на живота, страстите, 
обичаите, образите и мангали 
тета на хората от преди се
дем

предзаети
— председател на Репу- 

на Съюза на Ниш
младежта в

ПРОВЕЖДАНЕТО НА ЗАКОНА 
ЗА СДРУЖЕНИЯ ТРУД — В 
ЦЕНТЪРА НА ВНИМАНИЕТО

председател избран Слободан Митич осем десетилетия.
Действието 1— семейното

тържество, устроено от есна 
фа Ивко. който го (използва 
за показване на своя автори 
тет нато домакин — 
следено с внимание; а на 
края като награда за успешно 
то изпълнение последваха бур 
ни и дълготрайни аплодисмен

Изборите в С-ьюза В програмата за активност в 
предстоящия период — някол 
но ооновни задачи са в цен
търа на вниманието.

на соци 
алистическата младеж в Бабу 
шнишка община се проведоха 
по време на интензивни 
готовления на партийните и 
младежкия конгрес.

Чрез различни видове на ра 
младежката политике 

ска школа, школата 
правителите,

бота
бешена самоу 

партийната шно 
ла в Пирот, регионалната по 
литическа школа в Ниш и др., 
бяха обхванати над 400 мла 
дежи и девойки. В шампиона 
та „Титонреволюция-мир” бяха 
включени около 2 000 пионери.

при

Преди ,воично, подобрение 
на материалното положение 
на младите и действувайето 
на делгатоната оистема в об- 
ществено-политичеоните и са- 
моуправителните общности на 
интересите, провеждането на 
Закона за сдружения труд.

Те представляваха мощен
тласък за повишение активно т,и.

Да кажем и това, че пие 
сата наблюдаваха към 500 зри 
тели от които около сто души 
стояха на крака.

стта на младите и критически 
анализ на постигнатите резул 
тати. Забележителни 

постигнати и
резултати оа 

в развитието и А- Д-
Не съществува акция, в ко 

ято младежта с риЗзтата си 
да не е дала свой принос ка
то по такъв начин се подготвя 
ше за нови акции и нови за
дачи.

Важно място ще намерят и 
задачи, които ще бъдат на
белязани на предстоящите мла 
дежни

таченето на оветлите традиции 
от Народоосвободителната бор 
ба и укрепване на системата 
на всенародна отбрана и обще 
ствена самозащита. Голям при 
нос младите дадоха в разви
тието

БОСИЛЕГРАД
конгреои. От конгрес

ните резолюции младите ще 
извличат задачи за себе си Програма за крайгранично 

сътрудничество
и за своите среди.

Посочените задачи ще мо
гат да се изпълняват само а- 
ко младежките организации 
добре се организират.

Накрая бе избрано ново 
председателство от 17 члено 
ве. делегати за Междуобщин 
ската конференция и Републи 
канската конференция на Съю 
за на младежта и за Десетия 
конгрес на СЮМ.

За председател на ОК на 
Съюза на (младежта беше из 
бран СЛОБОДАН МИТИЧ.

М. Джунич

и действуването на де
легатската система.ИДЕОЛОГИЧЕСКО ОБРАЗОВА 

НИЕ НА МЛАДИТЕ Комисиите за международни 
отношения и крайгранично съ 
трудничество при Общински
те нонференции на ССРН 
СКС и на Общинската скупщи 
на в Босилеград са изготвили 
проектопрограма за «райграни 
чно сътрудничество на Босиле 
градска община с град Кюс
тендил в НР България-

Проектопрограмата, ноято 
наскоро ще бъде обсъдена 
на Съвместно заседание на 
комисиите от двете страни, 
предлага сътрудничество в 
областта на образованието, 
културата, спорта, стопансна- 
та дейност и в организиране 
на традиционния граничен съ 
бор на местността „Славке".

В. В.

Двегодишната активност бе 
ше насочена към омасовяване 
и кадрово укрепване на обще 
отвените организации, друже
ства и сдружения на гражда 
ните. Фериалният съюз в об 
шината днес наброява над 
850 членове, литературната мла 
деж 120, а най-масова общин 

движение- 
гораните — наброява 

над две хиляди души.

От около две хиляди младе 
жи и девойки, почти всеки 
пети член е член на Съюза 
на комунистите. Освен акции
те на комунално уреждане и 
създаването на по-добри усло 
вия за живот и труд. твърде 
забележителни резултати са 
постигнати в идеологическо- 
политическото и марксическо 
образование на младите хора.

и

ска организация 
то на БЕЛЕЖКА

СТАЖАНТИБАБУШНИЦА

Изпълнена е програмата по 
идейно-политическото издигане

Макар че нянолно години насам е въведена 
практика на приемане на стажанти, а с обществения 
договор по настаняване на работа, организациите на 
сдружения труд са задължени да провеждат на 
дело това мероприятие, все още пред стажантите тру 
дно се отварят вратата.

Според посочения договор например основните 
организации на сдружения труд в Бабушнишка общи 
на са били длъжни през изтеклата година да отнрият 
62 свободни места за стажанти.

Договорът обаче е нарушен — и при нлона по 
настаняване на работа са „заявени” 35 места, от нои 
то са попълнени само 18!

Кан тогава да се вярва на повечето от тези 
организации, ногато се оплакват, че нямат специалис
ти, ногато те самите им затварят вратата.

Все още съществува прантина да се търсят „го
тови" специалисти, манар че от ден на ден танива 
трудно се намират.

Опитните специалисти не се решават да напу
снат по-големите промишлени средища и да отидат 
в малките, а при това още и изостанали нраища, или 
пън това правят накто поставят често и невъзможни 
условия.

Обща оценка бе, че съща- 
та е изпълнена изцяло.

Във всички първични органи 
зации на Съюза на номунис 
тите са разработени дванаде
сетте теми от областта на 
марнсическото 
които са предизвикали широк 
интерес всред слушателите.

За членовете на ръковод
ствата в първичните организа
ции тези дни бе устроен дву 
дневен семинар, а приключи 
с работа и младежката полити 
ческа школа за работничесна

та и селена младеж в Звонци, 
у премаво
В. Бонинци и Бабушница. Де 
се>т курсанти с успех завърши 
ха 'политическата шнола в -Пи 
рот, а трима — регионалната 
политичесна шнола в Ниш.

Кадровата 'комисия при Об 
щинсната конференция на 
СКС в Бабушница излъчи за 
-курсант в политическата школа 
на СЮК в Кумровец Добри 
вое Ранчич. преподавател >в 
основното училище „Мла
дост” -в с. В. Бонинци.

В рамките на подготовката 
за Единадесетия конгрес 
Съюза на югославските кому 
писти в Бабушница се прове 
дз съвместно заседание на 
комисията за 
работа и информиране 
Общинската конференция на 
СКС и комисията за кадрова 
политика.

на

идеологическа 
при образование,

Обсъден бе въпроса с из
пълнението на програмата по 
пдейно-политическо издигане 

а комунистите.

!
! НИШ

Републиканско признание 
за вестник „Братство“ Главно си пробива път младият специалист.

Затова, ето нанто виждаме, до известна степен 
допринасят и организациите на сдружения труд, 
ноито те са необходими повече от насъщения хляб.

!
,,Братство" в информа-На заседанието на Скупщина- 

дружество
напа вестник 

тилната дейност за развитието па 
спортно- рекреативната дейност 
па инвалидни лица в Републиката.

та на регионалното 
за спорт и рскреация иа ипвалид-

28 май
И въпреки, че отнриването на работни места за 

стажанти е законно задължение, нанто личи от изне
сените данни, още има примери на незачитанени лица, състояло се на 

т.г. в Ниш, Председателството. 
Съюза паспорт и рскреация 
инвалидни лица в СР Сърбия при 
съди републиканско признание 
вестник „Братство”. Признанието 
се лава за дългогодишно 1 сътруд
ничество и особено ангажиране

нана същото.на в.Това признание връчи 
„Братство” генерал-полковник 

ЙОЦА ТАРАБИЧ, председател 
Съюза за спорт и рекреация 
ш шал идни лица в СР Сърбия.

А.Д.

I на Може би се губи от предвид, че чрез ноннурси- 
те за стажанти най-лесно се стига до търсените над-

па ри.I* ла се даваОт друга страна, на младите хора 
възможност да покажат на прантина наученото и оп
равдаят вложените за подготовката им средства.

М.А.

ла
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ОБЩИНСКА КОНФЕРЕНЦИЯ НА СНС В ДИМИТРОВГРАД

ПОЛОЖИТЕЛНИ ПРОЦЕСИ В СТОПАНСТВОТО.
води
ефикасно ползване на сред- 

и спазване на сроио- 
Това ше ойаже влияние

производствени-
на въпроса 

,ползване на 
се обърне

ширяване на 
те капацитети, 
по рационално 
дохода, трябва да

Закона за сдруже 
се установят пода мето -на

'нататъшни'задачи м раздвижат 
.конкретни инициативи и дей
ности. Задачите в областта «а 
самоупраоиталното -планиране 
и приемане на нужните дону 
мен ти в съгласие със оацош, 

всички .трудови организа- 
] самоуправителни оаш«о 
трябва да приключат А° 

.септември. Също тря

ствата
вете.наС упорито и .всестранно ангажиране на Съюза 

комунистите, самоу.правителните и останали 
ли, във всички среди и на .воич™ равнища в Диммтровград 
ска община, през последните години са направени решом 
щи крачки в осъществяването политиката на стопанска стс- 
билизация и по-нататъшното 
тие. В течение на 1977 година общата дейност в 
то потвърждава изнесената нонстатация, а .положителните 
процеси продължават и през тази година.

стопансно и обществено разви 
.стопа нство- във 

ции и
ст.и
края >на „ „ _ 
бва да започне дейността въР 
ху приемане и съгласуване на 
дългосрочните и новите сред 
носрочИи програми по разви-

нататъшното развитие на само 
управителните 
.нономичесаи 
основа на
период на миналата 
доходът за 35 на сто, чистият 
доход за 15 на сто и т.н. Ут- 

развойни 
концепции в организациите на 
сдружения труд и в община- 
кона за сдружения 
което трябва да се ангажират

Този основен извод прие Об 
щиноката конференция на Съю 
за на комунистите в Димит
ровград, 
стояло се на 26 май. на което 
се обсъди актуалното иконо
мическо положение в община
та в светлината на заключе
нията от 32-то заседание 
Председателството на ЦК на 
ОЮК. Уводни изложения 
заседанието на

обществен очи- 
отношения. въз 

Конституцията и За 
година,

тие.
на заседанието съ- БОРБА ЗА ОЩЕ ПО-ДОБРИ 

РЕЗУЛТАТИ

По-нататъшната борба за уне 
л и ч е ни о п р о и з в од ит е л и ос тт а

по-голямо и по-каче 
за ло

са яОНИвърдени мана
труда, за
отвено производство, 
добро ползване на сродствата 
за труда и работното време, 

т.н. .трябва да 
постояна

труд, зана Димитровград
ОК на СКС

новите капиталовложения 
бързо да започнат с ползва-твърде сериозно внимание. У 

величението на личните Дохо 
ди трябва да бъде в зависи 
мост от осъществените резул 
тати
симост от възможностите и 
нуждите за създаване на по- 
сол идна материална 
Също и останалите бройни 
разходи
репрезентация и т.н., трябва 
да се преразгледат.

АКЦЕНТИ ОТ ЗАСЕДАНИЕТО НА ОН НА СКС ----------

се „разболява” от Друга, бо
лест.

ТРИФУН ДИМИТРОВ, дирек 
тор на строителното предпри 
ятие „Градня”, също изтънна 
подобен пример на един ра 
ботнин от предприятието, кой 
то бил болен от ишияк. Съ
щия бил на отъствие Цял ме 
сец, но последния ден лекаря 
му залнючил боледуването, ка 
то му казал, че отново 
му даде отсъствие по болест 

Работникът, 
.големи

трудности, се обадил при ди 
кожообр?ботва ректора си, който не е имал

„Брат- друг изход, но му казал нека 
остане тези два дни в канце 
лариите на предприятието...

По този начин, изтъкнаха 
Пейчев и Димитров, желание 
то е .разходите да падат на 
трудовата организация, което 
не е честно.

По същия въпрос разиснва 
и ЦАНКО КОСТОВ, секретар 
на партийната организация в 
ООСТ „Димитровград”, който 
каза, че средно десет на сто 
от работниците в тази трудо

икономиите и 
бъдат предмет
дейност на всички номумисти. 
Това се особено отнася за но 
мунистите в извънстопаноните 
организации, иъдето на тези 
въпроси досега не е отделяно 
достатъчно внимание. За осъ 
ществяването на целта е нуж 
но съгласуване на стабилиза
ционните програми, там. нъде 
то съществуват, 
приемането им, в онези орга 

ще низации. където тези програ 
все още не са приети.

на
не.На заседанието на Общин

ската конференция на СКС в 
Димитровград, на което се 
обсъди актуалното икономичес 
но положение в общината, 
взяха участие голям брой дис 
кутанти. В разискванията се 
изтъкнаха постиженията, но 
се говори открито и за сла
бостите.

ПЕТЪР ТАСЕВ, .началник за 
стопанство и финанси при ор 
гана на управлението, между 
другото каза: за положителни 
те резултати най‘Д°бре говори 
следния факт: допреди ня
колко години 
ггелното предприятие 
ство” работеше с големи загу 
би. Миналата година тази тру 
дова организация по осъщес 
таената акумулация, а въз ос 
нова на ангажираните сред
ства, е най-добра в групация 
та на равнището на Републи 
ната.

Отсъставията по болест и 
този път' бяха „една от глав 
ните теми”. БРАННО ПЕЙЧЕВ, 
директор на конференция 
„Свобода”, между другото по 
сочи примерът на една работ 
ничка, която три седмици от 
състувала по болест, като се 
разболява в понеделник, кога 
то започва работната седми
ца, а оздравявала в петък, 
ногато завършва. И така три 
седмици по ред. винаги като

Необходимо е да се води 
грижа за жилищното строител
ство и кадровата политика, ка 
то елементи от значение 
общото развитие, на които до 
сега не е обръщано достатъ
чно внимание.

Конференцията задължи Об 
щинския комитет за оказване 
на определена помощ 
ганиазциите на СК, а с Цел 
успешно провеждане на прие 
тата програма.

на труда, както и в зави

заоснова.

пътни и дневни,
относно за

ми
В момента в общината се 

влагат значителни инвестицио 
реконструк-

на орслед два дена. 
който се движел с С оглед на твърде ниската 

акумулативна и репродуктивна 
способност на стопанството 
в общината, а особено за но 
ви капиталовложения, рекон
струкция. модернизация и раз

нни средства за 
ция модернизация и разширя 
ване на производствените ка 
паци.тети, което изисква да се А. Д.

КОМЕНТАР

ПРЕРАЗГЛЕЖДАНЕ С ОТГОВОРНОСТва организация ежедневно от 
съствуват по болест...

Въпрос наболял, въпрос мой 
то обременява дохода на тру 

търси
отношение по вси

Приемането на самоуправителните спо
разумения <и правилници за разпределение 
на чистия доход и на личните доходи е 
само първата част от активността в реа: 
лизирането на Закона за сдружения труд. 
Сега предсТои продължаване на тази ан- 
тивносгг. До първи юли тази година тези 
самоуправителни документи в основните и 
трудови организации трябва 
гледат и '— допълнят! Това е твърде ва
жна и отговорна задача преди всичко за 
първичните профсъюзни организации.

Досега оамоуправителното на общцестве 
но-инономическит.е отношения в областта 
на разпределението на чистия доход и на 
средствата за лични доходи съгласно ре
зултатите от труда, е ооновните и трудови 
организации в Бооилеградска община не 
е изучавано нито от една обществено-по
литическа организация. С една дума, 
пусната е възможността да се анализират 
първите досегашни опити 

на новите правилници и споразумения-

свободна размяна на труда с органиазции- 
те от материалното производство 
уточнено. Размерът на личните доходи тук 
изключително се обосновава на квалифи
кациите, работните места и годините на 
трудовия стаж.

не е
довите, организации, и 
по-сериозно 
чки субекти.

А. Д.

Подобно е и в трудовите общности, 
ноито изпълняват задачи от общ интерес 
за основните организации на сдружения 
труд. В Бооилеградска община -няма добри 
примери на уреждане на тези отношения 
въз основа на самоуправителни споразу
мения- При повечето 
средствата за личното и' съвместно потре
бление се обезпечават, 
въз основа на средно осъществените ре
зултати в ООСТ, а не според изпълнените 
трудови задачи.

имаха КРУМ ВЕЛИЧКОВ, пред
седател на комисията за об
ществено-икономически лроце- 
ои в стопанството и ПЕТЪР 
ТАСЕВ, началник за стопан
ство и финаноии при органа 
на управлението.

Между другото те изтъкна 
ха, че през първите три ме
сеца на текущата година об
щият доход на стопанството 
в общината е увеличен за 22 
на сто, в сравнение със същия 
.та като цяло, които уопешно 
се реализират и с което се 
създават условия за осъще
ствяване на стопаноната ста
билизация на стабилни ооно 
ви и за по-бързо стопанско и 
обществено развитие на об
щината.

Въпреки безспорните резул
тати налице са все още има 
слабости и недостатъци, 
оглед на което ОК на СКС 
прие акционна програма за 
провеждане на заключенията 
на 32-то заседание на ЦК 
на СЮК.

всички субективни сили, наче 
ло със СК.

да се прераз-

Естествено, че на досегаш 
ната дейност ще окажат оил 
но влияние и ще дадат кон
кретно направление становища 
та и решенията от VIII конгрес 
на СКС и XI конгрес на 
СЮК, но някои въпроси ,тряб 
ва веднага да се раздвижат. 
Преди всичко усъвършенству- 
ването и конкретната разработ 
ка на самоуправителната ор 
ганизираност в основните ор 
ганизации на сдружения труд, 
трудови и местни общности, 
както и развитието на самоу 
правителната и делегатсна прак 
тика. В тази насока 
и конкретна разработка и при 
лагане

трудови общности

както и досега:

Видна крачна напред в системата на 
разпределението на личните 
ред резултатите на труда с 
производителността на 
<нали Горската секция, Автотранспортното 
предприятие и някои ООСТ ^ предприяти
ето за производство, оборот и битови ус
луги „Бооилеград".

из-
доходи спо- 

уважаване 
труда, са постиг-

в прилагането

Тези документи и ,в .Бооилеградска об
щина бяха навреме взети. Естествено с 
тях е създадена солидна начална база за 
понататъшно усъвършенствуване и .изгра
ждане на системата по разпределението. 
Обаче, тази дейност най-много трябва да 
гродъшжм в организациите на обществени- 
те дейнооти. в които

е нужна
н а съществув а щи т е 

критерии за създаване и раз 
пределение на дохода и чи- < 

X стия доход, системата на само 
управително планиране, съгла
суване на системата на свобо 
дната размяна на труда и свър 
зването и сдружаването на тру 
да и средствата.

Ето защо сега 
фсъюзни всички първични пре

организации трябва да анализи- 
резултатите от прилагането 

разумен и ягга и
рат на спо-и занапред преобла- 

дава бюджетния начин на финансиране 
без сдружеане .на

правилниците през изтен-
ЛИя
да се вземат 
пълнения. Тази важна 
ност трябва да приключи 
вото полугодие ,на тази година.

период от първи януари до днес и 
необходими изменения <и до-

т.руда и средствата.
РАЗВИТИЕТО НА САМОУПРА
ВИТЕЛНИТЕ ОТНОШЕНИЯ — 
ОСНОВНА ЗАДАЧА

В правилниците на 
главно са запазени

В този смисъл, тези организации 
старите обеществено-

до края на 
юни, във всички организации 
на ОН, трябва да се

и отговорна дей'
до края на пър-

и кон о ми ч еони отн ош ения 
то, а

направят 
подробни анализи и оценка на 
досегашната дейност в провеж

в разпределение- 
на дохода чрезЕдна о,т ооновните задачи 

в акционната програма е по-
осъществяването

В. В.
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Димитровградска бригада 

иа трудова акция „Палич 78"
4ШДГНИИ1

и

н
ПЕТДЕСЕТ и пет девойки и 

младежи от Димитровградска 
община ще участвуват в пър 
вата смяна «а .тазгодишната 
трудова акция „Пал1ич 78”,' йо 
ято ще започне 'на 10 юни 
т.г. В състава на димитров
градската младежка бригада 
,, Братство-единство” са 30
ученика о.т гимназията „Й 
Б. Тито”, 3 (ученика от основ 
Йото училище ,,Моша Пияде”, 
5 работника от ООСТ „Дими 
тровпрад'\ 3 от конфекция 
„Свобода”, тю 2 от номунално-

бригадата Слободан Рангелов, 
ученик от гимназията. Прие 
та е 'програма и гаан за ра
бота на отделните «омисии 
на бригадата, а в момента е 
в ход материално-техническо
то 'подготвяне на бригадата.

Участниците в 'предстояща 
та трудова акция проведоха «и 
еднодневна трудова акция от 
'местен характер, върху уреж 
дането на спортния център 
„Парк”, а до отиването на 
бригада 
тоят още 
еднодневки трудови акции, но 
•иго ще имат за цел и запоз
наване на бригадирите.

Димитровградската бригада 
ще се настани в новоизграДе 
•ния младежки стан ,Д 
ла Рибар”, «рай сами 
на езерото, заедно с оригади 
ри от Нуманово, Виена, Нови 
Сад, Сремока Митровица и 
Оуботица — участници в лър 
вата смяна на „Палич 78”.

В продължение на един 
месец бригадирите ще ра
ботят върху уреждане бряга 
на езерото, изграждане на 
обекти и съобщителни връз-

ЗАВЪРШИХА РАБОТНИЧЕСКО 

СПИРТНИТЕ ИГРИ
След едномесечни 

в Димитровград състезания 
завършиха тазго- 

дишните традиционни работниче
ско-спортни игри, в които взеха 
участие голям брой работници 
от основните организации на 

труд в общината.

В различните атлетически дис
циплини резултатите са следните: 
класкане на гюле — I място „Сво
бода , II място „Братство” и III 
място „Услуга”; бягане на 100 мет
ра — I място -Свобода”, II 
„Братство” и III място „Димитров
град” и в скок от място — I място 
„Братство", II „Услуга” и III „Сво
бода".

в шлан е да се със 
■няколко местни,

битовото 'предприятие „Услу
га” и строителното предприя
тие „Прадня" и по 1 работник 
от 'мебелната фабрика „В. И. 
Целе”, кожообработвателното 
'предприятие „Братство” и 00 
СТ „Търгонооп”. Останалите 
участници в акцията са от 
градската и 'Първичните орга 
низации на ССМ от селата на 
общината. В състава на бри 
гад ата са 15 девойки и 40 
младежи.

Вече е избрано и ръковод 
ство на бригадата. Комендант 
на бригадата ще бъде ЦАН
КО КОСТОВ, работник в ОО 
СТ .Димитровград’’, а предсе
дател на Конференцията на

сдру мястожения
Във финалната 

бол, където
Иво Ло 

бряг
среща по фут 

състезанията бяха 
наи-масови, отборът на ООСТ Ди 
митровград”, след по-добра игра, 
пооеди с минимален - 
бора на „Услуга” с 1:0‘

б|

Общинокият 
вет беше и тази година успешен 
организатор на традиционните ра
ботническо-спортни 
за разлика от предишните игри са 
обогатени с бройни 
дисциплини. За успешното провеж
дане

синдикален съ-резултат от-

По волейбол най-добри бяха 
стезателите на органа на 
лението, които на финалето 
ложиха 
с 2:0.

игри, коитосъ-
управ- 
се на-

срещу отбора на „Градня”
атлетически

ни.
А. Д.на тазгодишните игри голя- 

заслуга има и Йеленко Вида- 
нович, секретар на Самоуправиггел- 
ната общност по физическа култу-

маПо тенис ИЗ ДЕЙНОСТТА НА МЛАДИТЕ В БОСИЛЕГРАДСКА ОБЩИна маса, шахмат и 
спортна стрелба най-добри бяха 
състезателите на ООСТ „Димитров 
град”, а по тегление на въже от
борът на конфекция „Свобода".

НА

Предстоят трудови акциира.

Въз основа «а решението 
ма Междуобщиноката конфе
ренция на Съюза «а социално 
тическапга младеж в Южномо 
равски регион, Общинската 
младежка конференция в Бо- 
силеградска община през то
ва лято трябва да организира 
младежка трудова бригада от 
50 души, ноято да участвува 
на републиканската младежка 
акция на Власина.

На Съюзните младежки тру 
дови акции: в изграждане на 
железопътната линия Шамац
— Сараево ще участвуват 10 
бригадири, а в изграждането 
на автомагистралата „Братство
— Единство” 5 бригадири от

Босилеградсна община'. Тези 
бригадири ще работят в със 
тава на смесените бригади, 
които ще бъдат оформени в 
'Южноморавски регион. к

Симеон Манов

Димитровград бе домакик на регионални волейболни
състазания С оглед, че между мнозина 

бивши бригадири в Босилеград 
она община интерес отново 
да участвуват в някоя от тру 
довите анции. Председател
ството на Общинската мла 
дежна конференция е взело

На 27 май Димитровград бе 
ше домакин на регионални съ 
стезания по волейбол, на II 
зона, в ноято участвуват рабо 
тници от общините на Нишки 
регион.

тели по волейбол, в общински 
те работническо-спортните иг 
ри, състояли се през 1977 го 
дина.

2:1. По този начин победител 
на регионалните състезания по 
■волейбол за 1978 година е 
Военна поща от Ниш, с 6 то 
чки, на второ място е класи
ран отборът на СВР от Гаджин 
хан с 4 точки, трето място 
заема ИВК от Пирот с две то 
чки и на последно място е 
отборът на „Услуга” от Дими 
тровград, без точни.

Успешен организатор на 
състезанията беше Общинския 
синдикален съвет о.т Димит
ровград,

решения да им се удоволи же 
ланието. Те ще бъдат приклю. 
чени нъм няноя от бригадите, 
които ще бъдат формирани 
това лято.

В първия кръг на състеза 
нията бяха постигнати следни 
те резултати:В състезанията взеха Военна поща 
(Ниш) — „Услуга (Димитров 
град) 2:0, СВР (Гаджин хан)
— ИВИ (Пирот) 2:0. Във вто

уча
стие отбори от Ниш военна по 
ща,) Гаджин хан (Секретариа 
та на вътрешни работи)’ Пи
рот Индустрията за вълна и

В.В.

рия кръг: Военна поща — ИВК 
2:0, СВР — „Услуга” 2:0 и в 
третия кръг: Военна поща — 
СВР 2:0

Трудова акщя в Босалеградкожа (и Димитровград) кому
нално-битовото 
„Услуга” — 1

предприятие 
ноито са победи и ИВК — „Услуга” върху уреждане на „ улиците 

в града, «а двора на култур 
■ния дом и «а спортните тере
ни, на ноито се проведоха пра 
зничните манифестации

В чест на Деня на младос 
тта и рождения ден на дру
гаря Тито, членовете на пър
вичната партийна организация 
при местната общност в Боси 
леград и учениците от образо . случай Деня на младостта и

рождения ден на другаря Ти

ФУТБОЛ

НЕЗАСЛУЖЕНО ПОРАЖЕНИЕ по

нич, М. Виданович. М. Тодоро 
вич, П. Димитров, А. Пей
чев, Н. Алексов, Д. Каменов, 
А. Петров, Р. Тодорович, Г. 
Йотов.

Въпреки че футболистите на 
„Асен Балкански ’ бяха по-доб 
ри в течение на целия мач и 
водеха все до пет минути 
пред края на срещата 
маха сили и да победят. Но 
свободно може да се каже, 
че победата на „Ястребац”

„Ястребац” (Тешице) — „А. 
Балкански” 3:2 (1:2)

Тешице, 28 май- Игрище на 
„Ястребац”. Теренът неподход 
яш за игра. Време дъждовно. 
Зрители около 300. Голмай
стори за „Ястребац” — М. 
Йоеич в 20 и И. Димитрие 
вич в 85 и 83 минута, а Д. 
Каменов в 35 и 38 минута за 
. А. Балкански”. Съдия Т. 
Ранджелович — Ниш. „А. Бал 
кански”: К. Ставров, Р. Ма-

с 3:2 (1:2) . е незаслужена и 
'първенствено плод на груба 
и некоректна игра «а домаш
ните футболисти, от ноято
много играчи на „А. Балкан
ски” бяха «онтузени. Съдията 
Т. Ранджелович от Ниш е най- 
гол емия виновник за такава
игра на „Ястребац”. понеже
толерираше 'всички грубости и 
беше „дванадесетия футбо
лист” за домашния отбор.

С. Манов

вателният център „Иван Кара 
иванов” проведоха двудневна 
трудова акция- Те работиха

то.
В. В.

ОБИЧ
ОБИЧАМ ИМЕ И ЧОВЕК,

ня
когото е записала историята. 
И който а символ на нашия 
ч о в е ш н и век.

Днес тоз човен 
за мир в света се бори.

И не само обинновен човен 
е той-

Но е герой!
Не без причина обичам славното му име, 
ногато срещу ЗЛОТО тръгне в бой, 
безстрашен и непобедим е!

Това е ТИТО — легенда жива!
Наш светъл ден, и наша слава1 
Щом няной истината за нас унрива, — 
с човешно слово, справедливо — 

той въстава! ...

БАСКЕТБОЛ

Още едно, но този път катастрофално поражение
япг. Доказателство за това е 
първото полувреме, през «ое 
то „Свобода' беше равнопра
вен 'Противник (резултатът 
олед първата част на играта 
беше само две точки разлика 
(45:47). Значи, ано имаха ой 
ли, «същност ано са били 
подготвени, димитровградските 
баскетболисти поне не биха 
претърпели катастрофа.

Отборът на „Младост” се 
представи не само като до
бър, 'но плени гостите и със 
опортоменсното си .отношение, 
а съдиите 'водеха играта без 
грешка.

В неделя „Свобода” е дома 
„Юг” от Враня.

Симеон МАНОВ

никой на този факт не обър
на внимание. Управата като 
че ли е само на хартия, липс 
ва треньор, често пъти играчи 
те отиват на гостуванИята са 
ми...

„Младост” (Зайчар) — „Сво 
бода” 112:73 45:47)

Зайчар, 27 май- Игрище на 
„Младост”. Зрители около 300. 
Време дъждовито. Съдии Т. 
Виданович (Ниш) и Л. Първу 
лович (Бор).

„Свобода”: М. Джукич, И. 
Лекоз, 3. Джокич, Д. Петро- 
вич, 3. Захаров, Н. Бабич, Ц. 
Филипов, А. Еленнов, Н. Ми
нев, С. Рангелов, 3. Геров.

Поражение след поражение 
и все по-малко надежди за 
„Свобода” и следващия се
зон да се състезава в А ре 
публиканска дивизия- Маиар 
не още със започване на със
тезанията се казаха много ра 
боти за неподготвеността под 
младония баскетболен отбор,

Всички тези пропуски про- 
мача с „Младост”,•личаха и в 

Щурвоклаоиран отбор в диви
зията, който катастрофално 
порази гостите о,т Димитров
град с 9 точни разлика (112: 
73), което е и най-високо по 

„Свобода” през 
последните няколко години.

В случая трябва обаче яс
но да се наже, че въпреки 
'всичко „Свобода” е качествен 
отбор, «ойто може да се със 
тезава в тази дивизия, 'но мно 
го неща трябва да се промен

И по света тече нато река ... 
Със сърцето си пленява —

човешките сърца!
ражение на

Затуй сърдечно, 
хората подават му ръка 
и радостно посрещат го

със знаменца!
Милорад ГЕРОВкин на

СТРАНИЦА 7
БРАТСТВО ★ 2 ЮНИ 1978 /



ТЪРЖЕСТВЕНО И ДОСТОЙНО
основното училище .Христо 
Ботев" от Долна Любата.

С успешни изпълнения пред
многобройната публика се 

ученичките от 
клас на основното учи 
в Босилеград:, ВЕРА

в които 
от ос

Босилег- 
и Горна 
от Сред

ничии упражнения, . 
участвуваха учениците 
повийте училидна в 
пад, Бистър, Долна 
Любага и девойните
ношволсния образователен це 

„Иван Караиванов в

и ми* 
I сиоятв сво

със свърхчо- 
го*

независимана страна, 
ролюбиоа, ноято е 
бода извоювала с 
вошни усилия

С УЧАСТИЕ НА НЯНОЛНО СТОТИЦА ПИОНЕРИ, МЛАДЕ 
ЖИ и ГРАНИЧАРИ ОТ ЦЯЛАТА ОБЩИНА, С ИЗПЪЛНЕНИЕ 
НА БОГАТА И РАЗНООБРАЗНА ПРОГРАМА, ТЕ ТЪРЖЕС 

ТВЕНО ОЗНАМЕНУВАН ВЕЛИКИЯ ПРАЗНИК: 86-ИЯ РОЖ 
ДЕН ДЕН НА ДРУГАРЯ ТИТО И ДЕНЯ НА МЛАДОСТТА - 

— 2$ МАЙ

и с масов
световна 
легенда

Вторатароизъм
война... Тито но о 
чп югославските народи 
“ част от юго

представиха 
шести 1 
тщо

нтъР 
Босилеград.

Основното училище „Георги
. Той

о само неделима 
славсвата действитслност

израз |на творчесна младост, 
братство и единство и на без 

обич към другаря Т-и-

По същото време по -улици 
организираноте на града бе 

интересно състезание по .над 
бягване с различна 
1на съотезатели. От -пионерите 
победител стана БОЯ-Н МИЛА 
НОВ, на горните класове на 
основните училища ВАСИЛ 
ИВНОВ, а от младежите СТО 
ЯН ИЛИЕВ, ученик от Сред
ношколският образователен 

-център в Босилеград.
ПАРАД НА МЛАДОСТТА
Главното общинско тържес 

тво в Босилеград се -проведе 
на 25 май- То започна в утри 
-нните часове с тържествено 
организиран парад -из улиците 
на града. Начело -на 
две момичета носеха портре- 

Тито. След тях.

мерна
гго.възраст

Парадът -приключи -на -град* 
-къДвто се бя 

събрали -няколко хиляди 
посетители, дошли и от най' 

села в община-

окото игрище,
х*в
отдалечените 
та, за да увеличат това голя 
мо тържество.

От тържествено украсената 
трибуна, на която бяха ръново 
ди-телите на обществено^поли 
тическите, стопанони и трудо 
©и организации -на общината, 
за -жизненият и революционен 

Тито и запът на другаря
-предстоящите партийни

председателят
кон

парада
греси говори 
на Общинската скупщина и 
Босилеград СИМЕОН -ЗАХАРИта -на другаря 

-в стройни редици, с 
знамена и лозунги 
стотица пионери, младежи, гра 
ничари от ЮНА, трудещи се 
и граждани. Те минаха из ули 
ците на града топло^ привет- 
ствувани от многобройната пу 
блика. Това бе своеобразен

цветя.
вървяха Захариев говори на тържеството

СТОИМЕНОВА. БИСЕРКА ВОИ 
НОВИЧ. СНЕЖАНА АЛЕКСАН
ДРОВА и ОЛИВЕРА ТРАЙКО
ВА,
ТАНЦИ, ПЕСНИ, ИЗЛОЖБА...

ЕВ. ОС СимеонПредседателят наТИТО — СИМВОЛ НА СВОБО 
ДАТА

След като маза, че тазгоди 
шният -рожден ден -на 
гаря Тито и Деня на младос 
тта посрещаме с

Димитров" в Босилеград се 
гимнастичнинеобхо-толкова естествена и

— изтъкна Захариев.
че своята

представи с три 
упражнения, изготвени то 
ръководство на СИМЕОН 1и 
ДОРОВ, ИВАН ИВАНОВ и ПЕ 
ТЪР ИЛИЕВ. Това бяха масо
ви и добре подготвени улраж 
пения под името: ,,25^май “ 
Тито", ..Знаме — май и --Да 
живее другаря Тито!". Отдел- 

трябва да се отбележи ма 
совото гимнастично 
ние на учениците от 
трети и четвърти клас.

дима
Ораторът -каза, 

опора Т-ито винаги -намира в 
работническата класа, която 

него основна -двигателна 
сила на революцията -и соци 
ал-изма. Ние се гордеем, че 
е Тито личност, която не при 
надлежи само на -мас, но и 
на целия прогресивен свят- 

благопожелания

подДРУ-

извън редни 
динамична -и съ-пост-ижен-ия, 

държателна политическа дей
ност в -цялата страна в окон
чателните подготовки за Еди- 

нонгрес -на СЮК,

С голямо внимание и въоду
шевление публиката посрещ- 

-изпълненията на самодей* 
които

е за

на
ните танцови състави,

показаха богатство 
босилеград*

надесетия 
Захариев -изтъкна, че съвкуп
ната дейност и резултати са 
неразриво -свързани с велича
вото революционно дело 
другаря Т-ито.

— Югославските народи са 
дали на човечеството импозан
тно число учени, художници, 
реформатори, но досега нино 
га, нито един наш човек в 
живота си не е бил толкова 
известен и уважаван в свето 
вен мащаб, канъвто е случа
ят с президента на 

и председател на СЮК — 
другаря Тито. Името Тито е 
известно на милиони и милио 
ни хора у света и за тях то 
ва име означава една свобод

и този път 
то на самобитен 
ски фолклор и на -народните 
танци, създадени в нашата На 
родоосвободителна война.

но
упражне

втори,честитки и
Към мокрените и топли 

и благопожелания-на
честитки 
за 86-ия рожден ден на ДРУ 
гаря Тито приобщаваме се и 
ние, жителите от Босмлеград- 
сна община, с желание да ни 
дълго и дълго живее и 
в нови победи, в изграждане 
то на самоуправителма социа
листическа Югославия — брат 
ска общност на равноправни 

каза

В продължение на спортна
та програма настъпиха 200 де 
войки от Средношколския оо 
разователен център ..Иван На 
раиванов”, ръководени от 

БОРНА ЛАЗАРО-

Първи се представиха най- 
лървола 

облечени като пеле-
младите танцьори
четата,
рудни и лионерчетата от вто 
ри клас на основното учили
ще в Босилеград. Под ръковод 

КРУНА

води
учителката 
ВА. Твърде ритмичното -и съ
държателно гимнастично из
пълнение на младите девой
ки бе топло 
от няколко хиляди публика на

на учителкатаство
ИВАНОВА те изпълниха позе- 
че тгчци от НОВ.
Н'3_т пиха и танцьорите от ос 
ми клас от същото училище, 
подготвени от Иванова и ПЕ 
ТЪ? ИЛИЕВ.

СФРЮ
Успешноприветствуванонароди и народности 

нанрая Захариев.
градското игрище.

Успешни бяха и гимнастич- 
ните упражнения на ученици
те от основното училище „Вел 
но Влахович” от Бистър.

МАСОВИ ГИМНАСТИЧНИ 
УПРАЖНЕНИЯЧаст от парада

В продължение на тържес-
С успешни танцови точки 

се представиха и съставите 
от основните училища в ГОР 
НА ЛИСИНА. ГОРНА ЛЮБА
ТА и БИСТЪР.

С най-голяма убедителност 
и високо художествено май 
сторство в изпълнение на 
танци от Босилеградския край 
се представи танцовият със
тав на Средношколския об
разователен център „Иван Ка 
раиванов”.

Също така бяха изпълнени 
народни песни, рецитации и 
рецитали.

твото бяха изпълнени г-имнасСУРДУЛИЦА:

С ИПДДЕЖНА ОБИЧ И ВСЕОДйЙНОСТ
уреждане на клубовете и хали 
работните места -и помещени 
ята, 1интензивиране -на идеоло
гическо политическата работа и 
образованието.

В трудовите общности по-до 
бро отношение към граждани 
те по-бързо решаване на ра 
бот-ните задачи, уреждане на 
работните помещения, а в 
здравните организации по до
бре отношение към пациенти 
те, състезания между отделе 
-нията, лабораториите, урежда 
не на болничните кръгове в 
училищата свеждане резулта 
ти-те в акциите „Избираме 
най-добър ученик, клас. учили 
ще, състезанията по успех, 
дисциплина -и прочие.

Инак на 25 май градът осъ 
мна с -многобройни . лозунги, 
пооветени на конгресите. Пре 
ди започване с работа 
конгреса на 29 май се състоя 
ха сборове, от които в чеот 
на Конгреса, бяха -изпра
тени приветствени телегра
ми с благопожелания за ус
пешна работа на делегатите.

Денят на младостта и рож
дения ден на другаря Тито в 
Сурдулишка община бе озна
менуван с акции, които освен 
тържествения, имаха и делови 
характер. Младите организира
ха локални трудови акции за 
уреждане на фабрични -и учи 
лищни дворове, улици -и про 
чие. Във всичките седам ос
новни училища на територия
та на общината младите пио 
-нери тези дни -се приемат в 
Съюза на социалистическата 
младеж. Голям брой тържес
твено бяха приети в СК. Ос 
ковките училища 25-ти май в 
Божица и Образователния цен 
тър Йосип Броз Тито” тър
жествено отпразнуваха пат-р о 
нните ои празници. Авто-мото 
дружеството „Полет” органи 
зира рели о,т Сурдулица до 
Клисура под покровителство
то ка ВЕЦ Влаоина. Състеза
нията бяха по скорост.

В следобедните часове се 
състояха гимнастически уп- 
ражкен-ия на учениците от 
средните и основни училища, 
-но поради проливания Дъжд 
гражданите не можаха да вид 
ят тази хубава манифестация-

В трудовите организации са 
изготвени програми, които об
хващат състезания между 
отделенията. единиците на 
сдружения труд и основните 
организации на сдружения 
труд. 'В тях се провежда ак 
тивност за увеличение успеха, 
производителността на труда 
-й .икономисването, реализира 
нето на планови-те < задачи,

В сградите на основното 
училище и средношколския 
образователен център на уче
нически изобретателни и тех
нически творби, както и ек
спонати от домашно ръново- 
делие.Гимнастическо упражнение на ученични

Културно-художествената про 
грама, която бе изпълнена 
под открито небе, в един мо 
-менгг бе прекъоната от -проям 
-вен въжд. Но въпреки лошото 
време, и тази част от -програ
мата остави ои-лно впечатле 
ние -на публиката и-посочи, че 
с труд и ентуоиазъм може 
успешно да се развива само
дейността.

на

На 28 май бе -положен ос 
-новен камък в Сурдулица за 
-нов трафопост с мощност 35 
мегавати. Тя ще напоява с 
енергия Цяла Сурдулица гра 
жданипге и 
На тържеството

В рамките на чеотвуването 
ка Деня на младостта и рож
дения ден на другаря Тито 
се проведоха и спортни състе 
зания >в повечето дисциплини 
между отборите ка граничари
те -от ЮНА, Образователният 
център -и футболния отбор 
„Младост”.

промишлеността, 
присъствува- 

ха обществено-политическите 
ръководители на общината, и 
-тържествено изпратени делега 
тите от общината ка Осмия 
конгрес.

С. Микич Танцов състав от Горна Лисина
В. Велинов
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тата си успешно. Той само п С’Ьр6ия завърши рабо- 
е постигнато в СР с1оВиМ° "ОТВърди онова, ноето 
години. А резултатите в тазиР^.и>,я0СЛе'ЧНИТв четири 
на промишлеността, култум*1 Р®8ублика в облаСтта: 
муналното строителство*,-/^' - селсностопанство. но
ва да се посочи, че в един^ютмГ^оиол^^н^ ТрЯб 
години са пуснати в движени^ии Р ? ^ ««волно 
завършен е нанал Дунав—Тиг^Лп Я 8 БелгРвД—Бар 
хубавата сграда на намл7/ Г^УНаВ' е
„Сава", много унивемиЛЛ б8блиоте«в. номпленсът 
културата, спортни сталжТиЛ' <ра6риии' Домове на
м“аИ6^лТе6пе3„81ЦРеиГУЛа^Ивя "8 «а ^и "идросисте

Х^дГп ГГ^н“ ПОДГОТОвКИ М
лометри на модерната

;

.

са първите ни- 
автомагистрала през Сърбия-

Воинно това 'найндобре го 
вори за постиженията на Ре 
публика Сърбия през лослед 
ните години. За илюстрация 
статистически дат,ти не са нуж
ни. Такива постижения и ,тру 
дов)И победи бяха възможни 
в условията на нашата 
правителна

ено 40 на сто 
сгради. Жилищни те 
само,

от жилищните 
огради не 

че са съвременно отро 
©ни, но имат и модерна 
ременна покъщнина. Според 
статистически данни сега на 
нашето село 42 на сто от до 
макинствата са обзаведени 
с модерни мебели, 35 на сто4' 
имат съвременни 
'На сто електрически 
49 на сто радио

и съв
Нрагуевац: център на автомобилната промишленост

2 410 КИЛО 
ЖИТЕЛ»'Ж*Г. КУЛТУРА НА МАЙЧИН ЕЗИК

сам.оу 
където

трудовият човек все повече 
взима участие в управлението 

.на средствата за

ЧЕТИРИ ПЪТИ ПОВЕЧЕ 
СТУДЕНТИ

През учебната 1955/ 
1956 година в СР Сър
бия е имало 791 хиляда 
ученика в основните 
ученика в основните 
училища, в средните 
училища 110 253, и 31 
809 студенти.

През 1975 година в 
основните училища е 
записано един милион и 
79 хиляди ученика, в: 
средните училища 330 
хиляди ученика, а чис
лото на студентите се 
увеличи с четири пъти 
— преди две години на 
нашите фанултети се за 
писали 128 534 студен-

оистема, Значителни резултати са 
постигнати в СР Сърбия за 
развитие на културата 'на на
родностите в Сърбия (без 

.Войводина и Косово) народ
ностите албанци, българи и ро 
ми живеят в най-неразвитите 
общини. Затова Републикан

ската «ултурна. общност пре 
дприема мерни чрез специал 
ни програми за редовно изли 
зане на „Братство", списание 
„Мост" и детския вестник 
„Другарче” ;на български език 
в издание на издателството 
„Братство” в Ниш. На терито 
рията на СР Сърбия още 
живеят унгарци, русини, ру- 
мъни, турци, албанци. На 
езиците на народностите в 
СР: Сърбия през 1969 година 
е печатано 4315 заглавия «ни 
ги. докато през 1975 година— 
5124 заглавия.

^Недалеч от ВЕЦ .Джердап 
I” започна изграждането на 
'ВЕЦ „Джедрап И" с мощност 
от 216 мегавата-. Освен тази 
водацентрала- «< СР Сърбия в 
момента- се изграждат 
много нови термоелектрани и 
вод оел ектрич еск и 
Това са: ТЕ Обреновац IV и 
V, ТЕ Колубара IV, ТЕ Което 
лац III, ВЕЦ Властна II, ВЕЦ 
Баина Баща и ВЕЦ Сйеница. 
В .тези и други обекти, кои 
то сега се изграждат трябва 
да се'-'инвестират 5 228 мили 
она динара.

В нови обекти (1977—1980) 
ще бъдат инвестирани около 
28 450 милиона динара, 
тази програма1 ще бъдат об
хванати ВЕЦ Джердап II, ВЕЦ 
Бистрица. ТЕ Обреновац В—I 
и Б—2 Дърмно I и II и Там 
нава I и II.

С тези обекти СР Сърбия 
ще има достатъчно електри
ческа енергия и счита се че 
тя ще се увеличи огг 1 286 ни 
ловат часа през 1974 година 
на 2 410 киловат часа през 
1980 година на глава от насе 
лението.

уреди, 23
печки, 

апарати. 13 
«а сто телевизори; 18 на'сто 1 
хладилници и шест на 
перални... .В цялата страна са 
мо 18,7 на сто от 
ствата нямат електрически 
тон. Това са предимно планиН' 
ски сеяа.

Сърбия, ноято 
сет години беше 
селеностоланска. сега 
индустриална република, 
мо автомобилната

производ
ство и сам се грижи за раз
пределението и ползването на 
народните блага. Затова обще 
ственото,

ощесто
политическото 

икономическото развитие 
СР Сърбия расте с бързи 
млове.

и централи;домакинна
те

преди триде 
предимно 

става
СЕГА ЖИВЕЕМ ПОВЕЧЕ...
През 1948 .година Сърбия

е имала 6 528 000 жители.. 
Тогава мъжете живееха Са-

лп „ сред
но 49,8 години, а жените 54,2 
години.

промишле 
ност в Нрагуевац с 30 хиляди 
работника през 
ще даде на нашия пазар 200 
хиляди автомобила. Тази циф 
ра взимаме само като пример. 
И селскостопанското производ 
ство за последните двадесет 
години се увеличи за 282 ,на 
сто. Индустриалното 
водство е1 увеличено 
на сто. С други думи, селсно 
стопанското производство 
20 години се увеличи с 2,5 пъ

тази година
СПреди две години СР СъР 

бия е имала 8 860 000 жите 
ли. Заети са 44,7 от тях. По 
следните три десетилетия ло 
«азвагг. че сме станали пове 
че и по-дълголетни. Мъжете 
сега живеят средно 67 годи 
ни, а жените 70 години и пет 
месеца.

ти.
(Подготовил: Б. Н.)произ* 

с 660
ЗНАЕТЕ ЛИ ЧЕ...

за I

Кокошка уме да брои до четири..И ПО-БОГАТО
‘През последните две десети 

летия в СР Сърбия е постро
ти, а индустриалното с 6,6 пъ
ти.

Почина Грозда 
Станишева

В БОСИЛЕГРАДСНА ОБЩИНА ЩЕ СЕ ФОРМИРАТ:

Доброволни пожарнинреки дружества
Досега в Бооилеградсна об 

щина е съществувало 
едно пожари инароно 
твб при органите на 
сната управа.

Акцията за формиране на 
нови пожарникарски дружес
тва и на общинска организа
ция в тази област, организи
ра и провежда. Председател- 
етббто на Общиноната конфе
ренция на ССРН.

Насноро в предприятието за 
производство, оборот и бито
ви услуги „Босилеград", в 
Горсната секция, Автотран
спортното предприятие и е 
местната общност в. Босиле
град ще бъдат оформени до 
броволви пожарникарски друг 
жества. Те ще имат най-мал 
но по десет члена, нойто сет 
не ще бъдат съответно обуче 
ни. След това, е началото на 
юни, ще бъде оформен Об
щински комитет за противпо- 
ариа охрана.

само 
дружес- 
Общин-

В. В.

1п тетог1ашСлед късо боледуване 
Скопие, където прекара 
ледните ои години от своя ми 
вот, почина ГРОЗДА СТАНИ
ШЕВА от Димитровград на 80 
години.

Грозда Станишева бе
на Антифашисткия 

на жените и

в
Още преди 50 години някои учени доказаха, 

че кокошката въпреки, че има „мозън на кокошна” 
умее да брои до четири. Тази способност на двукра
тните животни е открила на следващия начин. Под ед
на квачка поставили десетина яйца и след това за
почнали всеки ден по едно да взимат. Квачката оста
нала спонойна до оня момент, донато под нея не ос
танали само три яйца- Тогава започнала да реагира 
и не престанала това да прави все докато „крадците” 
с донторсни титли не върнали четвъртото яйце под 
нея.

пос-
Съобщаваме на всички роднини и приятели, че 

нашата мила и никога иепрежалена майна, баба и пра
баба

ак-

ГР030А СТАНИШЕВАтивистка 
фронт
от основателите на 
Димитровградска община в 
нрая на 1944 и началото на 
1945 година още по време на 
НОБ, пръв председател на 
АФЖ в Димитровград и деле 
гат на Първия конгрес на 
АФЖ в Белград в края ма 
1944 година. Организатор е 
била ка много акции за съби 
ране <на помощ за бойците 
на фронта за Първа царибро, 
ска бригада и Оома ©ръбен 
бригада.

чедна г
АФЖ в .на 80' години

след късо бдледуваив почина? на 22 май 1978 
година в 14 часа и погребана на 23 май I®7® година 
в Сиопив на гробищата Бутел*

•-Ч

Обяонение за тези математически способности 
на квачката се нрие в .тъмнината »на вековете. Кокош
ката има патенло от една сорта която живее в джун
глите на Бенгала, Бирма, Суматра. Тази кокошка ви
каш' лежи на не по-малко от четири, но не и повече 
от 13 яйца- Съвсем е вероятно, че способността за 
броене'до четири се обяснява от тези атавистични чу
вства: три яйца за кокошката от джунглата о нещо 
съвсем' ненормално.

>
ОПЕЧАЛЕНИ

Дъщери Милка и Елена; син Начо, за 
тови Нлиментие и Богдан, снахи Бран 
на внуци, внучни, правнуци и остана 
ли родбини.

И

а
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х^/цер
Една жена, след като гово

рила дълго време иа известен 
писател го попитала:

— Господине, страхувам се, 
че ви досаждам.

— Не, съвсем ие — отгово
рил писателят. — Аз ие 
слушам.

ви

:к
Един рюиселсии с/,д е осъ

дил Хенри Леилерн, нойто 
течение на години 
с-ьпругата си. 
установено, че Леилерн е ав
торът иа книгата „Жената и- 
ма нужда от повече нежност.

в
тормозил 

ПО-ИъСИО било

Малер ★
Каква ира 

сива картина сте нарисували. 
Кан бих желал да мога да отне 
са няколко от тези великолеп
ни цветове в къщи.

Художникът: — 
покойите, приятелю, вие ще 
можете да направите това, за- 
щото сте седнали на кутията 
с боите ми.

Посетителят:

Не се без

Имал сам и я големи малерйе у живот, ама то. 
ва що се случило на детето на бай-Манола оди наше 
село верно е голем малер. Са че ви нажем нинво йе 
било и вие сами че видите дена това йе за детето 
голем малер.

о
Само онзи, който е живял, страдал и 

плакал с народа си 
разбере и да му помогне.

★— само той може да го
— За бога, госпожо, какво 

прелесно момченце имате. Си 
гурно прилича на баща си?

— О, да. същински бащич- 
Само фамилията му е дру

Детето на бай Манола, да му споменем и име
то — Ива, работи дълги години у град. Чул съм дена 
йе добър работник у предузечето и лани детето бе! 
получил и отличийе за работу.

Хр. Ботев
ше

О
Болшинството от хората уважават то

ва, коегго не разбират.
КО.

Ония месец га видо у наше село и отидо да му га.
Н. МААБРАНШчеститим.

★
О— Иво, ти си наше дете, и млого ме йе радост 

дека си получил одпичийе, йела деда да те целива...

— Е, дедо Манчо — каза Ива. — Верно йе дена 
у предузече сам добар работнин, верно й© дена сам 
добил отличие за това, ама друг мерак имам, по-голем 
от това...

— Господин директор, защо 
уволнихте новия касиер.

— Първо, такъв неспособен 
младеж досега не съм виждал, 
И второ, той е способен 
всичко—

Този, който не знае нищо, в нищо не 
се съмнява.

Р. КОТГРЕВ
нао

От мъртвия и от голия не можеш да
★вземеш.

РУСКА — Госпожице, ще позволите 
ли да ви придружа?

— Но аз не съм госпожи-

Нете детето да ми каже какъв мерак има и 
млого ме копна да узнайем никъв меран има, по-го
лем од отличийето. После узна дена детето имало го 
лем мерак да га окну на общински баннет. Каже дена 
му нейе зарад йедене и пийене. Може он и у навену 
да седне и да пине ида си плати, има паре за толно, 
ама кажу, там се онаю човеци, койе су од поверене, 
нойи може да седну на търпезу с най-големото ру- 
ководство и уз чашу да си поговори с ни.

И най-после чу дена на детето се изпълнило же
лание. Получил покану да отиде на общински банкет. 
И са дооди малерат за детето. Ка пошло, сигурно йе 
гледал млого високо, убол се на ръджав йексер. Одма 
отишъл у амбулантуту и получил инженцию против 
троване.

О
Пестеливоста е най-големият доход.

СТОБЕЙ Ца.
— Има ли значение? Аз съм 

човек без предрасъдаци.О
Ако искате да бъдете богати, учете се 

не само да печелите, но и да пестите. ★
— Защо ходиш толнова че 

сто в пивницата?
— Обичам музиката.

що тогава не идеш

ФРАНКАИН
о
Малките спестявания създават големи А за

състояния. на концерт:
— Там не продават бира.П. БУАСТ

о ★Работата не е в това много да печели- 
ш, а малко да харчиш. Дама влиза в книжарницата 

и иска нова книга за четене.
— Нещо леко, нали, синьо

ра? — пита продавачката.
— Няма значение. Аз съм

ртгиг л г>
— Дете, казал докторът, десет Дъна не смееш 

да пиеш алкохол, да йедеш месо. сиреше, масло, мас, 
т- значи сви продунти от животин>е.

— Докторе, казал Ива, — па знаеш ли дена я 
отодим на банкет — а тамо се само това дава...

— Малер, малер дете, голем малер...

Отишъл Ива на банкетът.

Сви пию вотну. он швепс, сви пию виняк — 
он нока-нола, сви ручаю 1агнешко — он мармалад, сви 
ручаю торте и нолачи, а он суву погачну...

с кола.МИНИ-РАЗКАЗЧЕ
★
Жена седи зад масата и 

нервно гризе молива.

— Какво пресмяташ вече по 
ловин час?

— Ах, не питай- За 
торбичка 
крони, а 
нолко би 
но кълбо.

В предприятието „Горсно обединение” се обя- 
вЯа конкурс за местен ръководител. Обаждат се много 
животни. Между тях е лъвът — 
но и нищожния и пълзящ охлюв.

Събира се конкурсната 
пъти — не вземат никакво решение.

Всички животни в „Горското обединение” 
тересуват ной ще спечели на ноннурса.

— Лъвът ще спечели — 
е умен и силен.

— Не, охлювът ще спечели — [— 
тук не е нужна сила и ум — а пълзене.

Така се

силно и умно живот- една
пръст платих три 
сега ме интресува 

струвало цялото зем
комисия един. два

се ин.

каза лисицата. — Той ★
Мъжът се връща пиян в 

къщи. Жена му залепва един 
шамар:

казва вълкът —

и случи — охлювът спечели на конкурса.
Казвай, ще пиеш ли още? 

Е, добре — отговаря мъ- 
^т. — налей още.

Б. ВОЛОКИН

Ловджийска ■

ловниг? сезон
ло издег/ре -е о^/срир .

*(ет. петров

он-$и


