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Завърши Единадесетият конгрес на Съюза на югославските комунистиXI 1ЙГ
Тито: ДА ТРЪГНЕМ НАПРЕД, ДА 

ПРЕТВОРИМ НАШИТЕ ДУМИ В ДЕЛА
КОНСЯЕ5 ЗЮ

основи истопанството на самоуправителниБорбата за по-висона производителност, за по-добро организиране 
по-голяма стабилност в инономичесното развитие — изпит на дееспособността на всични номунисти

на

нека самоказват просто 
бъде така, като е сега. (Ап
лодисменти). А не само ще 
остане така, но ще бъде все 
по-добре. И трябва да бъде 

по-добре. (Аплодисменти).

Избран Централен комитет 
ва СЮК от 165 членове. Ста 
7утарна комисия от 24 и Кон

Югославия ще продължи последователно политиката на
номунистите,необвързаността, зад ноято стоят не само 

но и цялото наше общество
Решението на X конгрес на СЮК другарят Тито да бъДе 

избран за председател 
дата потвърдено с Устава на СЮК.

на СЮК без ограничение на ман все

ПРИЕХМЕ ДОБРИ И ЯСНИ 
РЕШЕНИЯ — ТРЯБВА ОРГАНИ 
ЗИРАНО ДА ГИ РЕАЛИЗИ 
РАМЕ

ЮЛСКИТЕ ПРАЗНИЦИ

и .политическа стабилност на 
обществото, в заоилване !меж 
дународния престиж и положе 
ние на нашата страна. Доиз
градена е и още повече заз
дравена нашата система 
всенародната отбрана и обще 
ствена самозащита. Чрез не 
прекъснати акции във всички

тролна номисия от 15 члено 
ве.

Избрано председателство на 
ЦК на СЮК от 24 членове, а 
секретар на Председателство
то е Стане Доланц.

Конгресът прие две резолю 
ции и изменения и допълне 
ния на Устава на СЮК

РЕВОЛЮЦИЯТА ПРОДЪЛЖАВА Желая, все пан, другарки 
и другари, Да подчертая, че 
ние, като революционери и 
номунисти, никога не смеем 
да изпадаме в самодовол
ство. Резултатите винаги тряб

Намираме се пред две забележителни дати бт 
нашата най-нова история — 4 юли — Деня на боеца 
и 7 юли — Деня на въстанието в СР Сърбия-

На 4 юли 1941 г. в Белград се състоя заседание 
на Политбюро на ЦК на ЮКП, на ноето се взе реше- 

въстание против окупатора. Само 
в Бела Църнва

на

ние за въоръжено
три дни след това решение на 7 юли 
испансният борец Жикица Йованович-Шпанац възвести 

въстанието в Сърбия. Народите и на
родностите на Югославия взеха курса на въоръжено 
въстание с възторг и веднага започнаха да се отзо
вават в новоформираниге партизански отряди. Въор- 
ъженага борба пламна в Сърбия, Черна гора, Босна и 
Херцеговина, Хърватсно Македония и Словения- През 
лятото на 1941 година, ногато хитлеристите вече дър
жаха под своя богуш цяла Европа в Югославия из- 
бухна всенародно въоръжено въстание първо в ьв- 

Бяха освободени градовете Крупан, Лозница, 
Арилье, Ужице, Ужичка Пожега, 

места. Бе създадена

В заключителната ои реч на 
Единадесетия конгрес на СЮК, 
председателят 
югославските 
оип Броз Тито каза:

Другарки и другари делега

та Съюза на 
комунисти Йо-започването на

ти,
Позволете ми, накрая 'да из 

най-дълбока благодар- 
от .името ма новоизбра-

разя 
ност
ния Централен комитет и от 
свое лично име, на единодуш 
ното доверие, което ни указа 

(Аплодисменти). За воич- 
ки нас това е голямо задъл
жение последователно и неу
морно да изпълняваме 
■ни ята. ноито приехме тук.

Аз следях работата на Кон- 
преса, доколкото ми беше най 
-много възможно. Мога да ка 

не това беше

ропа.
Ковиляча, Иваница,
Горни Милановац, Чачаи и други
Ужичка република и в първата свободна територия на 
поробена Европа бе чествувана 24-годишнината 
Онтомврийсиата революция- За въстанието в Сърбия
германсния висш съветник при онупационнотоуправ.

на Сърбия бе написал до Рибео7роп 
следните дуим: -Не помага ии засилената

пгюпаганда която говори за това. че иа болшовините
извърви добре иа фронта. Струва ми се, че и вестта не върви дооре иа Ф^.р дд доведе до напиту.

хте

на реше-

ление

наистина.та,
плодотворен трудов договор 
на югославските комунисти. 
Дълбоко съм уверен, че Еди 

ще има 
значение за по-ната-

за напитулация иа
ЛаЦИЯ^^гитеаГюНП и другаря Тито за освобож-

ЮгослГиГ0заабрат?т3в2аиаНееднИнаствНо0 ме^ду юго- 
бяха най-силното оръжие на парги 

които предвождани от Тито минаха 
Калени в боевете 

победители в неравна/а

надесетият конгрес
огромно 
тъшното развитие на нашето 
социалистическо 
тел но общество, 
менти). ;И преди |ВСичко зара 

че на същия в ог- 
степен се потвърди на 
единство по отношение 

на ключовите въпроси за по
нататъшното развитие не 'на

страна и на Съюза на 
комунисти. Сле-

деиие от 
вна
славсните народи 
зансните отряди, „
Кадиняча. Неретва, Сутиесиа. 
цялата страна те излезнаха

мобитната югослввска рев ЮЧ А прав0то да ши-
гища. През 1948 гоД""*1 обърнати към своята страна, 
веем и се борим с лице Р еализира лозунга на 
През 1950 година друглряг Тюо Реал „раната се 
Маркс: „Фабриките на работниците - 
създадоха работничесни съвети

самоуправи
(Аплодис-из

делегатите на Конгресади това, 
ром на 
шето

Другарят Тито отпоздравя на

те тези направления, Съюзът 
на комунистите и сам пойната 
тъп заякваше и ставаше 
по-способен за изпълнение на 
своята революционна роля- 

Същевременно, заякваше 
.и съзнанието, че 'нашите на
роди и народности именно в 
такава социалистическа 'И са 
мауправитална общноот, 
пат майчпълно да изразят и 
задоволя^ |и своите права, и 
своите интереои. Може да 
се 'Каже. че това съзнание е 
пусн1ало дълбоки порени и 
атанаха, в познатия 'марксист
ки смисъл на думата, матери 
шина сила. Днес и онези на

бора, които може би и не 
са 'В състояние да следят на
пълно нашето динамично раз 
вити е и • значението на 'всич
ки промени а

в а да служат и като подтик 
за по-нататъшни усилия- Наша 
та активност трябва постоя
нно да расте. ;защото не са
мо нейното отслабване, но и 
сттагниране, може да 
онова, поето 
ме. Впрочем на този Конгрес 
не се говореше само за успе 
хите. Доста се каза и за не 
д остатъците и грешките, кои 
то са 'правени и които ние 
енергично трябва да премах
ваме.

Са- всекласа. шата
югославските 
доваггелно. потвърди се 
единството иа нашите народи, 
които имат дълбоко доверие 
в Съюза ма югославските но 

(Аплодисменти).

и угрози 
вече постигнах

основа на само-

иисти. Решавайки ъТ помазаха, че самоу
югославеиите като система, необвързано-
правлението е У"Р®ПН“ равноправие в света, 
сгта гарантира мир Р рна лозунга

иР под или и югославеиите народи да се 
слънцето на труда.

На конгреса 
реч с думите. „Да 
шите думи в дела!

мунисти.
Воз основа на широките и 

всестранни .разисквания, °уми 
райки постигнатите резултати, 
ние можехме да оо уверим, 
че между двата конгреса е

ВОЯНО

мо-

ноетоСега за воичко за, 
тук се договорихме, трябва да 
минем към дела. (Аплодисмен 
ти). Ние приехме Добри и 
яснм решения за пътищата на 
по-нататъшното развитие на 
нашата 'страна и по-нататъшно 

на Съюза

постигнато много )във 
отношение. Но, бихме постиг 
нали още повече, ако 'навре
ме бяхме съгледали различни 
те субективни олабости, които 

Затова 'в бъ 
слабости трябва

Затова 
■1 на Марис 
объркат към ши

.не бяха малко.•« ,ггг.,г;: =г= наде ще тези 
по-еноргично да отстраняваме.

и обществе

то укрепване
(На 2. стр.)обществото,

В материалното 
1ното развитие на страната 
постигнато много, в развитие 

на само

е

труд и иоигрвенитв Рвз“АЮЧи • 0.е.|,Рзо изменение
сега трябва да водим борба чвло на тази
иа старите обществени номунисти, който
борба е Съюзът на »г°®л““^иГвсв бори за нови от-като революционна партии " виванв на онова нов

А това значи, честитим бор-На своите читатели и сътрудници

месните празници: 4 юли — Деня на боеца и 7 юли 
— Деня на въстанието в Сърбия-

задълбочаванетоТО 1И
управлението,
.ща братството и единството ,и 
истинското обогатяване равно 

на народите и наред

укрепванетов Г

иравието 
постите, в постигането на 

по-голяма идейна нохезии
Реданцията

все



Завърши Единадесетият конгрес на Съюза на ютоолавски|т<омун|^^
ишвна-па работа и иа личната 
1И нолентивна отговорност — 

са вфлроои, на които ори 
изключителна важност.„ яал1:-

и изградят съвместни втанови 
ща В условията на такава ра 
бота ще са осигури, покрай 
другата на всички отговорни
функции да идват «аи-способ функции 0да воя1(о тиошвте

най-добри хора.

голяма производителност ма 
труда. Затова пека борбата 
за по-висока -производител
ност 1по-добро 
ма стопанството иа самоупра- 

оонови и за по-поля 
стабилност в машето ико 

развитие изобщо,

рики, които (вече имаме. Съ- 
шеотаува 'някакъв 
всеки да има онова, което и 
другият. Трябва да се преиъс 
не |с това, защото се нанас
ят щети на цялото -наше об
щество. (Аплодисменти). Ние 
трябва да се -организираме по- 
добро по отношение излиза
нето на чуждестранния пазар. 
Когато
бих искал да -напомня, че меж

(От стр. 1)
югославските комунисти. Сега 
ооновното е всички заедно, и 

организирано

това
давам

стремеж на
организирано

Отговорността трябва да се 
заостри по всички въпроси и 
,на всички равнища. При това 

на отговорността и 
ръководещите 

и -на отговорността на 
организацията 

труд, в обще- 
общио-

всеки отделно, 
да пристъпим нъм тяхното ре 
ал изпрано. 'С това не трябва 
да чакаме, както се случваше 
през миналото, па 
време и след Десетия 
грес, а трябва да пристъпим 
към работа, така да ре каже, 
още днес. И трябва още по 
вече да бъдем всред масите, 
всред нашите трудови хора, 
които 'виждат в Съюза на ко 
мунмстите своя организация, 
способна да разрешава и най 
трудните проблеми. (Аплодис
менти). Аз винаги изтъквах, 
че кабинетното ръководене 
е много вредно. В днешн-ите 
условия то не може да се
одържи.

И ма този Конгрес \ние 
правихме определени статутар 

-промени в организацията, 
начина на работа в Съюза -на 
комунистите. Практиката, раз
бира се, -ще покаже най-до
бре доколко ще отговарят на 
времето и условитяа, при кои 
то действуваме. Но ние мино 
га не сме робували на опреде 
лени форми )и сме ги промен 
яли винапи, когато това живо
тът налагаше. (Аплодисменти).

На нас ни предстоят сери
озни задачи, особено в облас 
тта на стопанството, и особе 
но заради това, че не изпъл 

всичко онова, което по 
пред себе си на Де 

сетия -конгрес. Стопанството 
е една от -ключовите области 

това специално ви за 
има

ВИТ6ЛМ1И
ма

мисля 'И 
на хората на

номичеоио 
бъде в предстоящия период 
изпит -н-а доеопоообностт-а ма 

-комунисти. Наш дълг

известно
кон ните и места.

комунистите 
на сдружения 
ств емо-пол иггич есните 
сти -в Социалистическия съюз 
и останалите общественоиюли 
тически организации.

Мисля на отговорността на 
Съюза н-а комунистите в ре 

и областите нашата 
изпълнение

ввоички
е -повече да работим в (грудо 
вите колективи, всред произ
водителите (Аплодисменти).

става дума за това,

СЪЮЗЪТ НА КОМ^И мТлгоТРЯБВА ПОСТОЯННО ИДЕО
ЛОГИЧЕСКИ ДА УКРЕПВА

РЕЗОЛЮЦИИТЕ
Единадесетият Както се и очакваше, този 

Конгрес -протече в знак 
нашата решеност 
да укрепваме -самоуправление
то въ-в 'всички области -и 
бвдом -последователни п при 
лагането на -политическата си
стема иа социалистическа са- 
моупровителна демокрация. А 
тази оиотема, като цяло, 
действува -ус! 
воички нейни 
манто това и в дискусиите бе 
изтъкнато, дойствуват в съз
вучие със своите задължения 
и пълномощия. Това, естество 
•но, -подразбира, че Съюзът -на 
-комунистите 
•мизи рами социалистически си-

нон-
грес -прие две резолю
ции: За ролята и зада
чите на Съюза на но 
мунистите в борба за 
развитие н-а социалисти
ческото самоуправление, 
за материален и обще 
ствен напредък на стра 
пата и за борбата за 
мир и равноправно мож 
дународно оьтрудниче- 
ство и социализъм в 
света.

на
Богатият опит от работа на 

-нашата Пратия. в предвоенния- 
военния -и следвоенния пери
од говори за това, че именно 
с нолентивна работа винаги 

изнамирали най-Дсбрито 
решения и -постоянно отваря- 

нови хоризонти ,в развити 
ето на нашата революция- От 
този драгоценен опит трябва 
да со ръководят всички -наши 
кадри, сега и в бъдощв-

по-нататък
публиките 
обща политика и 
на задачите, отделно на ико 
комическото поле, 
саяг за развитието на нашата 
социалистическа самоуправител 
<на общност като общо за 

Югославия. Мисля

|А«

които се на
сме

на- щ е ли
пешно само ако нацяла

нашата обща отговорност за 
сигурността на страната, за 
успешното противопоставяне 
на воичките закани срещу ней 

свобода, независимост и

ни институции,

(
Както видяхте, в своя док- 

посвегихду представителите на нашето 
стопанство навън, има хора, 
които си пречат един на друг. 
Аз лично се уверих в това -и

ната
мирно социалистическо развилед доста внимание 

на марксисткото образование 
и на идейно-политическото ос 
пособяваие на 
Това е особено важно днес, 
с оглед на това, че между Де 
сетия -и Единадесетия конгрес 
в Съюза на комунистите 
приети почти 700.000

пълни с енергия и вя
на ко

и другите орга-
тие.

к ом у н истите.
ШЕ НАПРАВИМ ВСИЧКО, КО 
ЕТО МОЖЕМ ЗА ДА ПРОДЪЛ 
ЖИ ПРОЦЕСА НА РАЗВЕДРЯ 
ВАНЕТО

са
млади

хора,
ра в оилата -на Съюза 
мунистите и 
да бъде все 
силен. Точно 
ношение сме направили голя
ма крачка напред. Но трябва 
да кажа, че все още не съм 
доволен ни то от 
за тези -активности, защото те 
не са такива, каквито трябва 
да бъдат, мито от възможно 
стите -на едно число хора, ко 
ито провеждат това обучение. 
А ние имаме не малко издиг

най-сетне, е отговор- 
нашия Съюз на ко

Тук,
ността на 
мунистите и на нашата стра 
на пред света и всички прог 

него. Големи

нихме
ставихме необходимостта

по-силен и ло- 
е, че в това от-и аз с

дължавам. Тук все още 
слабости, -но съм уверен, че 
Единадесетият 
бъде голям -подтин за по-уско 
рено развитие -на нашето сто 
панство и избягването на раз 

За тези пробле

ресивни сили в 
ят авторитет, който спечели 
социалистическа

'и необвързана Югосла 
укрепва

са моуправи-
конгрес ще

телнапрограмите
вия от ден на ден 
нашата позиция в международ 
ните отношения, но също та- 

задължава.
твърде 

неизвестно

ни пропуски, 
ми -и задачи аз доста 
-и в своя доклад и това 
бих повтарял сега. Но трябва 
да мобилизираме всички оили- 

слабос- 
обен-

ка и все повече 
Особено в днешното 
сложно и крайно 
световно положение. Защото, 

виждате от неотдавна

казах
не

нати кадри, които могат да 
бъдат добри 
Целокупната 
трябва да се организира ло- 
солидно и по-систематично. 
Грижата за кадрите, особено

както
събудените надежди на 
вечеството. че веднъж се

преподаватели, 
тази активност

премахнемза да
тите, които не са от 
т-ивен характер. (Аплодисмен
ти).

чо-
е

стабилтръгнало към мира и 
ността минават в последноТрябва например, да пред

приемем (воички мерки, за да 
•не дойде до ескалация на ин 
флацията, до -неоправдателно 
покачване -на цените, защото 
това засяга стандарда на на
шите трудови хора и -непосред 
ствено се отразява върху об
щото политическо положение. 
Трябва да се -придържаме към 
договорените решения по от
ношение инвестирането и све 

и на личните, и

Тито без ограничение 

на мандата
Другарят Тито пристига на Конгреса

и трябва да кажа, че е Дос
та позорно. Веднъж вече тряб 
ва 'да се -прекрати с това. Не 
на нашите стопаноки 
се договарят тук. -в страната, 
за излизането им на външния 
пазар, а -не един на друг не 
лоялно да си конкурират. Ооо 
бено е -важно зорко да 
следят
цеои навън, така че да 
позволим известните кризи, до 
които се идва, -например, 
западните 
страни (И
влекат и да ни -навредят, 
именно с тези 'страни 
имаме голяма част от вън
шнотърговския обмен.

ли напълно да осъществяват 
своята роля в обществото.

Изразявайки общото разположение и волята на 
комунистите, трудещите се на народите и народности
те на Югославия Десетият конгрес на СЮК единодуш
но избра другаря Иосип Броз Тито за председател на 
Съюза на югославсните комунисти без ограничение 
на времетраенето на мандата.

Това беше единодушен израз на доверие и признание 
нъм вожда на нашата Революция, койо в съдбовния 
момент на нашата история пое ръноводството на Ко
мунистическата партия- Делото на другаря Тито, неде
лимо от борбата на нашата работническа класа, трудо
вите хора, народите и народностите е вградено в ос 
новите на нашата Революция и ето, вече повече от 
четири десетилетия той непрестанно дава огпечатьн 
на нейния победоносен ход...

Ние делегатите на XI конгрес на Съюза 
славските комунисти както и нашите другари които 
ни изпратиха тун и упълномощиха това доверие нъм 
другаря Тито още веднаж да изнажем, правим това 
с цялото си сърце и битие...

Епохален е Титовият принос в нашата Народоо- 
свободигелна борба, във всички процеси и периоди 
на нашата революция, в непрестанния й творчесни 
нонтинуитет Във всични съдбовни моменти и големи 
изкушения Тито показваше принципност, постоянство, 
решителност и смелост на революционер 
работничесни и народен 
сменти).

дейци Благодарен-ие на такъв курс, 
не така отдавна, 'ние бяхме в 
състояние решително да осуе 
тим известните отпити на у- 
зурпация на властта [на рабо 
т-ническата класа от страна на 
технобюрократическите и на
ционалистически сили. На то 
зи -курс ние трябва да 'издър
жим. Не омеем да позволим 
да ни се сруши онова, което 
с кръв се поотигаше ш-рез вой 
ната, в Революцията и което 
с тежки мазол-и постигаме и 
днес. (Дълготрайн-и аплодис
менти).

недането 
-на съвместното, и на общото 
потребление в границите 
нашите възможности. Тук все 
Още има -пробиване 'на горна 
та граница. Изграждат се фаб

на

се
икономическите 'про-

ме

в

БрятстНо капитали стич еск и
другаде, да -ни по-

А
ние

ИСТИНИ НА §ЪЛ ТАР
ИКАТА НАРОДНОСТ В 

ОФР ЮГОСЛАВИЯ 
мтън

на юго-
Това е 'и -най-добрият път за 

противопоставяне срещу кари 
еризма -и бюронратско-лидер- 

амбиции на отдел-ни 
лица, които вместо да действу 
-ват -в съответните органи 1и ин 
стит-уции 1на системата, настъп 
ват пред обществеността про 
тив тяхното трябва енергично 
да се борим. Защото такива 
тенденции 'заплашват общество 
ния и -политичеони живот да 
се монополизира, да се -нару 
шат -принципите на демократи 
чеония централизъм 'и да се 
заобиколят избраните 
разбира се с воичките -вредни 
-последствия за отношенията 
в Съюза -на -кому-нистите. за 
развитието на социал-истичеоки 
те юамаупрзвителни 
|НИя в 

- те,
листичеоките

РЕШИТЕЛНО ЗА ПО-НАТАТЪШ 
НО УКРЕПВАНЕ НА САМОУП 
РАВЛЕНИЕТО ВЪВ ВСИЧКИ 
ОБЛАСТИ ските

Ю^В*||7чП Аз съм съгласен с онези
мнения 1в диснуоиите, според 
които бинтата за икономическа 
стабилизация '-може да се спе 
чели само е необходимите 
промени -в структурата 
отопанотвото -и 'условията за 
стопанисване с -повишение п-ро 
изводител ността -на труда -и съг 
л-аоуване !на потреблението с 
'възможностите. Ние 'вече 
години говорим по тези въп
роси, но ма -вас. другари, от 
ворено -ви казвам, не това е 
една -от -най-слабите точки в 
нашето стопанисване. Без по
ви шемие ма

П

мъдрост на 
вожд и държавник (Аплоди-СТОИН СТАНКОВ

■отдай ниЗйлсш
т*»«вр — 

46-4Я4, Редакция 52-751

на
Ог изказването на Петър Стамболич

младите, за тяхното издигане, 
беше винаги една 
основни задачи. Нека това ^ 
бъдеще бъде още по-голяма 
-наша приж-а. Защото Съюзът 
н-а комунистите трябва постоя 
-нно да се засилва 'идеологи
чески,
партия ма трудовите маои ус 
пешно да осъществява овоята 
водеща роля. (Аплодисменти).

С една дума, идейното 
готвяне, издигането

време -през нови изкушения- 
Отново
-в овета. Дойде до нови мест 
ни -войни, з,а съжаление и ме 
ЖАУ -някои 'необвързани стра
ни. Трябва да се направи всич 
ко това 
случва, 
ром-но задължение.

Югославия и в бъдеще съв 
местно с 'необвързаните соци- 
алистичеоните 
друпи миролюбиви страни ще 

('На отр. 3.).

тела,с от -нашите дойде до -изостряне
в

отноше- 
Съюза -н-а комунисти- 

за развитието ма социа 
самоуправител-

занапред да ме се 
Това е и маше ог-'п роизводи тел-н о- 

спгта на труда, без 'по-голяма 
стопанството,

без по-добра организация 
сам-ите 'предприятия, ние не

та като -революционна

дисциплина в
ни отношения и уопешното 
действувай е н-а пол итическата 
оиотема -на социалистическата 
самоуправител н-а демокрация.

в

и воичките
можем да разчитаме на по- 1ПОД 

ма коле-
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СЕНРЕТАРИЯТ НА ВЪНШНИТЕИЗЯВЛЕНИЕ НА СЪЮЗНИЯ 
РАБОТИ ЗАЗавърши Единадесетият конгрес на СЮК

ЮГОСЛАВСКО-БЪЛГАР
СКИТЕ ОПИЕШ

'(от слгр. 2.) социаливато днес имамерепване на единството на ръ 
ководещите кадри. Пред нас 

намират задачите, които 
никак 1не са леки. Но ако вой 
чки — както добре каза един 
делегат в разискването ои сло 
жим гръб, (ние този товар лес 
'но ще изнесем.

сам ©управителна иетическа,
'необвързана Югославия- Да

стори воичко .възможно. за 
да не се отигне до най-лошо 
то, да се премахва недовери 
ето между страните и народи 
те, ;което в днешни 
става по-опасно от 
оръжия, процесът ма намаля
ването ма 'напрежението и по 
добруването на сътрудничес
твото да се продължи, защо 
то «дама друга алтернатива.

този лът да 
.подчерта, че на 'Югославия, 
(нейната 'необвързана 
1И политика, дадоха възмож
ност за равноправно съпрудни 
чество :и развитие ма приятел 
ски отношения с голям брой 
страни .във всички части на 
света. С такава политика 
последователно 
жим, защото в 'нея се състои 
нашият дългосрочен, 
интерес. С това мие, 
сните комунисти, даваме и 
конкретен принос към осъще 
ствуването на великите хума 
«истинни идеали за човешкия 
прогрес и човешкото щастие.

Зад такава маша 
стоят ме оамо този Конгрес и 
всички членове на Съюза на 
комунистите, но |и цялата на
ша общност, всички 
роди и нардности 
менти). Малко са 
които за своите определения, 
се радват ма такава 
подкрепа от огромното 
зинство свои граждани.

Използвам този момент да 
израя благодарност на предста 
вителите на други партии и 
движения, които в така импо 
зантен брой следеха работа 
та на нашия Конгрес (Апло
дисменти). Надявам се, че са 
можали да почувствуват духа. 
който пронизва нашия Съюз 
на комунистите и нашите на 
роди, и че поне частично са 
се запознали с постиженията 
на машата работническа класа 
и нашите трудещи се.

се
тръгнем напред; да претворим 
нашите думи в дела!

условия
всички Желая на воични ви, драги 

мои другари и другарки, ммо 
го успехи в бъдещата ви ра 
бота (Дълготрайни аплодисмен 
ти ставане на крана скандира 
не „Тито", Тито" и тесен ,,Дру 
гарю Тито теменужно оиня, ти 
се бориш за народни права").

ПРЕДСТАВИТЕЛЯТ на Съюзния секретариат на вън
шните работи 'посланикът Мирно Калезич пренесе на жур
налистите на днешната редовна пресконференция изявле
нието на Съюзния секретариат на външните работи по по
вод неотдавнашната реч на председателя ма Държавния 
съвет на 'Народна република България Тодор Живков, от- 

отношенията със Социалистическа федератив
гласи:

Аз виждам, 
ва. че този Но 
става си е отражение на под
младения Съюз на комунисти
те. И това е една от гаранци 
ите. че ще преодолеем всички 
трудности и ще 
нови победи.

и това ме рад
нгрес според съ

Бих искал и

позиция насуща се за
на република Югославия. Текстът на изявлението 

„С внимание обсъдихме речта, която ма 15 юни 1978 го
дина в Благоевград произнесе Тодор Живков председател 
на Държавния съвет ма Народна 'република България.

В речта ои председателят 'Живков 
заявил, че НР България е готова да подпише 
със СФР Югославия !за менарушимост ма границите и от- 

териториални претенции, и то „незабавно, без воя- 
влагане”. Във връзка

СФРЮ и НР България

извоюваме

между другото 
декларацияние

ще продъл-
каз от
какви условия и без всякакво 
той заяавил, че отношенията между 
могагг да станат образец на добросъседство.

Председателят Живков обаче мищо не е казал по 
отношение на най-важния проблем, обременяващ машите 
отношения, тоест за факта, че в НР България упорито се 
отрича 1Съществуването на македонското 
цинство и провежда политиката на асимилация, 
това, Живков в речта ои споменава „така наречени открити 
въпроси” 'И твърди, че инсистирането за тяхното разреша
ване е „безплоден и безперспективен подход??

Речта ма председателя Живков изцяло е интонирана 
така, че да създаде впечатление как българската страна е 
готова да направи всичко за добросъседските отношения, 
обаче вината че това не уопява се пада не на нея, а на

с товажизнен
югослав

национално мал- 
В местополитика

наши на 
(Аплодис-
страните,

югосл ав ската страна.
Тъй като тук става дума за въпрос, чиито имплина- 

ции са твърде сериозни, считаме за необходимо да изне
сем релевантните фанти и да посочим ма обществеността 
истинското състояние на Нещата.

Що се касае за предложението за отказ от терито
риални претенции, което в речта ;се изнася в драматичен 
тон. можем да кажем че този въпрос от завършването 
на Втората световна война до днес не бе спорен.

Това предлагане, изнесено от българска страна, би 
имало смисъл само тогава, когато би било 'във функция на 
създаване на по-голямо доверие и непосредствено призна
ване на съществуването ма македонското национално мал
цинство в България, както и приемането на факта за съ
ществуването ма македонската нация в СР Македония, 
тоест СФРЮ.

По отношение на поканата да се подпише предло
жената декларация ,,без условия", желаем да посочим след
ното:

сила 
мно-

Другарят Тито на Конгреса

Позволите ми, 
гари,
най-топло да благодаря на ду 
мите, които ми отправи 
председателствуващия. 
гаря Стамоболич. 
също така на всички ви за 
чувствата и доверието, което 
ми указахте и решението в Ус
тава, което се отнася до мене 
(дълготрайни аплодисменти и 
скандиране „Тито. Тито...").

Още в течение на подго 
товката Единадесетият кон
грес бе означен като конгрес 
на акция- Това трябва и да 
оправдаем.

другарки и дру 
накрая най-сърдечно и

ДРУ- 
Благодаря,

Очевидно е, че именно в самата реч се изнася едно 
твърдо условие, което всъщност се търои от югославсната 
страна да се откаже от своето становище, че 'в НР Бълга
рия трябва да се признае Съществуването ма македонско 
национално малцинство и да му се дадат всички национални 
права.

ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО 
НА ЦК НА СЮК:

Владимир Бакарич, Стане Доланц, Сгеван До- 
ронски. Душан Драгосавац, Веселин Джуранович, Алек
сандър Гърличков, Фадил Ходжа, Никола Любичич, 
Едвард Кардел, Лазар Колишевски, Цвийетин Мияго- 

Бранко Микулич, Милош Минич, Петър Сгамбо- 
Видойе Жарнович, Душан Алимпич, Махмут Бака

ли, Ангел Чемерски, Милка Планинц, Франце Попиг, 
Войо Сързентич, Нинола Стоянович, Тихомир Влашка- 
лич.

Поставя се също така въпросът: защо председа
телят Живко отново предлага „без отлагане" да се прове
де нещо, което е било в дневния ред преди цели две го
дини и ме е помръднато от мъртвата точка именно поради 
това, че българската страна и тогава постави същите усло
вия- Именно, през 1976 година в предложението на проек- 
тодекларацията за развитието на отношенията, българската 
страна излезе със същата формула, чието приемане от юго 
олавска страна би означавало, че Югославия се примирява 
с политиката на асимилация на македонското национално 
малцинство, която се 'провежда в НР България. Още то
гава Югославия, от своя страна, предложи на българската 
страна подписване на съвместни документи, в които са 
изложени принципите за премахване на крупните препятс
твия и създаването на основи за безпрепятствено и все
странно развитие на приятелски и добросъседски отношения 
между нашите народи и нашите две страни.

В предложения проект ,на югославския документ се 
(изтъква готовността на двете страни да развиват отноше
нията ои върху принципите на последователно зачитане су
веренитета. териториалната цялост и ненамесата в работите 
на другата държава. Утвърждава се също така и Съгласие 
то на двете страни, че положението и защитата >На нацио 
палмите 'малцинства — македонското в България и българ- 
оното в Югославия — както и последователното зачитане 
и осъществяване на техните права, представлява значите
лен фактор в по-нататъшното осъществяване на доверието, 
развиването и укрепването на всестранното сътрудничес- 

между двете съседни страни. В този смисъл предвид
ено е и даване ма отделени тържествени изявления в югос
лавската скупщина и Ъ българския парламент за положени
ето и правата на 'българското национално малцинство 
Югославия 'И македонското национално малцинство в Бъл-

'
От това място аз обещавам 

че ще сторя всичко, което е 
по силите ми, физически и 
умствени, за да оправдая това 
доверие. Трябва да кажа, че 
това признание дълбоко ме 
трогна и развълнува.

Защото. това е танова при 
знание, че човек би бил ща
стлив, когато би можал още 
петдесет години да 
Благодаря ви за това (Бурни 
и дълго трайни аплодисменти).

вич,
лич,

!

Да тръгнем сега всички зае 
във всекидневни акции заДоколкото имах възможност 

това спечелих впе дно
изпълнение на договореното и 
приетото. Разбира се.

с всички трудещи 'се, на

да следя 
чатление. че и вън се схваща 
значението на нашия Конгрес. 
Желая в този момент да 
годаря «а представителите 
чуждестранния печат за реал 
ното и истинско представяне 
на онова, което тук чуха 
видяха (Аплодисменти). Благо
даря също така на нашия пе 
чат. радиото и телевизията, на 

нашата об-

съвме-
работи.бла стно

които дълбоко в сърцето е 
по-нататъшното укрепване на 
нашата общност, такава

на
кан-

и

усърдието им на 
щественост да се даде 
можност по-цялостно да сле 
ди нашата работа.

въз-

твоДругарки и другари,

Както вече казах, на този 
Конгрес мощно дойде до из 
;раз единството на 'нашия Съюз 
на комунистите. Това най-мно 
го ме импресионира. На всеки 
комунист това трябва да даде 
още Иотолям подтик да прави 

всичко от се

в

гария.
Във връзна с разменените' документи в 'София през 

септември 1976 година се водиха югославско-български раз- 
които не дадоха 'положителни резултати понежеговори,

българоната страна не прояви готовност да измени стано
вището ои по отношение въпроса за македонското «ационап 
но малцинство в НР България-

Канто се вижда, ние предложихме решаване не 
някакви ои абстрактни, но на съвсем реални въпроси, кои 
то определят значението За развитие «а взаимните отно
шения и не виждаме причина да се отказваме от това.

Този път желаеме Да подчертаем, че имаше перио- 
ногато официалната политика на НР България имаше 

съвсем то-мммви становища и когато се водеше ™ о
политика по отношение на този въпрос. Въз оонова на м 
го държавни и официални документи от този период промз- 

.„яча че българското4 правителство не само. не признаваше 
(продължение на отр. 40

всичко и даде 
бе си, за да можем още пове 
че да постигнем >в нашата ра 
бота, за доброто на нашия на 
род, за доброто на мира и про 
греса >в света (Дълготрайни 
лодиемвнти). И не смеем да 
изгубим от предвид, че това 
единство постоянно трябва да 

потвърждава

на

ап

се изгражда и 
в нови акции. 'При това мисля 
отделно на по-нататъшно,то уи-

Тьржсс/ва по повод
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Югославско-българските отношенияв СОЦИАЛИСТИЧЕСНИЯ съюзСУРДУЛИЦА: ИЗБОРИТЕ

ПРЯКО РЕШАВАНЕ НА 

ЖИЗНЕНИТЕ ВЪПРОСИ
)От 3. стр.) 

съществуването на македонското национално малцинство е 
повлпоиемашв мерки и задълнгенмя за България, но и не Щ>№ Р 0 е' през 1956 година офи-

разви™е «а изнесе бР°я от 187 789Та.
циалнала ««Шврм» с1‘^об|че се правят опити да се ос 
недонци в България. Д ,0вл,и ,няиога в България. Това
пори. не >м“®|?огавлява напускане «а политическия нурс на безспорно предогавлява ’ ,въпрооа за национални-Георли Димитров а решаваното »а 
те малцинства в България-

иа страна,
и опила СФМОда, вчтоешните работи .на други, реших 
която се намесва |вь? ^ ропом0на-ли документи и с това 
ме да обнаРВД»амо^. 1Нашат,а и световна общественост 

1въомотноо1 н обективните (иреалшнракта.
които сега

конференция,Общинската 
която ще бъде (избрана в края 

Сурдулишка оо 
наброява 97 души.

и невярно представяме 
манто* Изборните Събрания в подрушницито пришпо 

организации се учредиха 
е начиха до 25 май, местните

до 5 юни, а изборната общинсна конференция 
срочена за 30 юни — ★ Критичесно съблюдаване на 
собствената прантина и организационното преустрои

на юни т.г. в 
шина шо 1 От тях 50 дол опират местни
те конференции на ССРН 26
обществено-политическите ор
.гшизации, 19 обществените 
организации, дружества и 
сдружения на гражданите и 
по един член от Ю'НА и съо 
бразно функцията. При това, 
да отбележим, че Общииски- 
ят оиндинален съ'вет шо доле 
шира 10, Общинската нонфе 
ренция на СНС — 6, Общин 
опият СУБНОР — 4 и Общим- 
спата понферонция ма ССМ 
— 6 души.

ство
ПРИКЛЮЧАВАЩАТА избор 

на дейност в Социалистичес
кия съюз ма трудовите хора 
в Сурдулишка община преми 
на при повишен интензитет в 
Няколко насоки: избора на де 
легати и делегации, осъщест 
вяване плановете по общес
твено-икономическо 
и прякото решаване на всич 
ки жизнени въпроси ма насе
лението.

Социалистическият съюз ка
то фронт на 
социалистически 
със Съюза на 
потвърди 
роля в самоуправителната си 
стема «а 
мическите и политически отно 
шения. Проникнати от крити
чески анализ и реална оценка 
ма четиригодишната си 
«ост изборите потвърдиха спо 
собността на 
кия съюз да подготвя, орга
низира и провежда конкретни 
обществени акции, 
му за развитие на делегатска 
та система.

да дадем
напълно да се запознаят с документи,Огг съИЪржанкето «а лези документи,
обнародваме вярваме, че всеки |Ш® ^на е принципната^ 
Прецени иа -ия «^рана ’ готовността отношенията

ГЧи,иА"лр»"лсдаРЖ« Гас^^^Ггасщ^а0 

този дух и (върху тази основа Да влошим макети
малки
чавГТ развитието на трайни и стабилни отношения виж
даме Върху основите на пълно зачитане суверенитета.не- 
зависимостта равноправието и ненамесата, което включва 
и признаването ,и градивното разрешаване на положението 
1И правата «а македонското национално малцинство в НР 
България, канъвто е случаят с българско национално мал
цинство в СФРЮ.

Желаем накрая да изтъкнем, че зачитането на пра
вото на равноправие и свободно развитие на всички нации, 
манто и на националните малцинства, са неразривна част 
от оодщесггвяването на правата на човека и на човешките 
свободи, моето бе и си остава един от основните принципи 

политика на СФР Югославия.___

местните организации на 
ССРН, чието учредявано и над 
рово укрепване следва да до
принесе за акционното оспо- 
собяване ма Социалистичес- 

към масова общеския съюз 
твено-иолитичесна активизация 
ма трудовите хора.

развитие
Само дееспособни шодруж- 

пулс гоюви вмици. напипали живия 
ма всекидневния живот* и гри 
жи на трудещите се, 
да се включват още по-орга- 
мизирано и по-непосредствено 
в разрешаването на 
ските задачи, развоя на село 
то и сдружаването на селско 
стопанските производители, 

нарасналите 
образователното

могат
Счита се, че по тоя мачим 

обществено 
общоствено-но-

организираните 
сили начело се обезпечава

стопан- I!,!ЮЛИЯНио 
литичесните организации, кои
то по тоя мачин следва 
пренесат центъра на

акциите воред непос
редствените производители, 

трудовите хора и граждани-

комунистите 
незаменимата си да

тежес-обществено-иконо-
тта марешаването ма 

проблеми в 
дело, културата, физкултура
та, здравеопазването, социал- 
мата и детската защита, ин
фраструктурата и пр.

те.дей Да напомним накрая, че се 
учредяват още: секция 
обществена дейност на жени 
те, за селско стопанство, коор 
димационни комитети по опаз
ване на човешката среда 
всенародната отбрана, 
оия за работа с делегациите 
и делегатите.

заСоциалистичес
на вътрешната и вишната

КАДРИТЕ — ВАЖНО ЗВЕНО
ИЗ ДЕЙНОСТТА НА ИЗПЪЛНИТЕЛНИЯ СЪВЕТ НА ОСпо веички въпроси

приноса
и АКТИВНООсъществяването на принци 

пите на кадровата 
също зае нужното 
в изборната дейност. В дого 
вор с ръководствата на 
ществено-политическите орга
низации и свое мепосредстве- 

ангажиране във 
конференции и техните изпъл 
нителни тела и органи, 
ции, комисии, съвети и коор 
динационни комитети, са из
брани съответното число ра
ботници, жени. младежи и бор 
ци от НОВ-а.

коми-политика.
внимание

ПОДРУЖНИЦИТЕ — основ 
НО ЯДРО НА ДЕЙНОСТ

ча за решаване на проблеми
те от областта на здравно
то и учебно дело. социалната 
политика, заемането на работ 
на ръка и др.

Последователното прилагане 
на решенията от Закона за 
сдружения труд. на концепция 
та на всенародната отбрана, 
обществената самозащита и 
сигурност ще бъдат въпроси, 
които редовно и отговорно ще 
обсъжда Изпълнителният съвет 
на ОС в Босилеград.

И занапред този изпълни 
телен орган на Общинската 
скупщина ще следи, обсъж 
да и предлага решения във 
връзна с всички стопански 
въпроси в комуната и ще под 
тика материалното и кадрово 
развитие, преди всичко на ор 
ганизациите на сдружения 
труд от областта на материал 
ното производство. С не по-

Въз основа на мнения и 
предложения на органите на 
общинското управление и на 
организациите, изпълняващи 
задачи от интерес за община
та, Изпълнителният съвет на 
Общинската скупщина в Боси 
леград е изготвил проектопро 
грама за работа до края на 
май идната година.

В проектопрограмата са на 
мерили място твърде важни 
въпроси и задачи от интерес 
са съвкупния обществено-ико 
номичесни живот на Босиле
град ска община.

— Една от първите ни зада 
чи ще бъде да анализираме 
и насърчваме изпълняването 
на средносрочната развойна 
програма на общината.

При това особено подробно 
ще изучаваме и предприемаме 
съответни мерни за осъще- 
ств.ване на програмата по ра 
звитие на животновъдството и 
на сдружаването на земеделски 
те производители 
БОЯН МИЛАНОВ, председател 
ма! Изпълнителния съвет на 
ОС в Босилеград.

Покрай това Изпълнителния 
съвет ще има отговорна зада

об-
Високата степен на органи- 

инте 
ССРН,

зираност и чарасналия 
рее за дейността иа 
потвърждава убеждението, че 
Социалистическият съюз с 
'всеобхватната си дейност из 
цяло заживява с живота на 
трудовите хора.

В изборната дейност цен
трално място бе отделено на 
проблемите на организиране и 
по-нататъшно развитие, мето
дите и съдържанието в рабо
тата на подружниците, основ
ното яДРО на организирания 
социалистически фронт. Не 
по-маловажно място заеха и

всичкино

сек-

Ст. Н.

В ДИМИТРОВГРАД ЧЕСТВУВАН ДЕНЯ НА ЦИВИЛНАТА ЗАЩИТА

Масов характер на прославата
Освен в районните центрове 

събрания със съща програма 
се състояха на 19 юни в ме 
стната общност е Димитров 
град, както и в организациите 
на сдружения труд.

На масово посетеното събра 
ние в Димитровград бе про
жектиран !и филм за ролята на 
местната общност във всена 
родната отбрана.

Тържествено събрание на 
Общин ония щаб на цивилна 
т,а защита се проведе на 20 
юни.
Пред обществено-политически 
те дейци от общината и чле 
ковете на Щаба за постиже
нията в областта на цивилната 
защита говори коменданта на 
Щаба Йовко Гъргов.

Деня на цивилната нето на грамоти и значки на 
вилната защита.

Грамоти са получили 
районни щабове, два 
на местните общности, четири 
местни общности и две ор 
ганизации на сдружения труд.

Грамоти са получили и 42 ли 
ца, като признание за особе

защита
— 20 юни, бе ознаменуван в 
Димитровградска община с ред 
'активности.

На 16 юни началниците 
всички щабове на 
защита в общината посетиха 
изложбата в Ниш, организира 
на по повод Деня на цивилна 
та 'защита.

петте
щаба

на
цивилната

малко внимание този орган ще 
се отнася и до по ускорено раз 
решаване на бройни комунал 
но-битови проблеми особено 
в селата, канто и за ускоря 
ване на жилищното строител 
ство в Босилеград.

изтъкна

В. В.

ПИЛЯНО трттау■
)
и*

Има аи решение?В името на Съвета за народ 
на отбрана при съ]ст вуващите 
цриветствува и председателя 
на Съвета имж. Борис Бори 
юов. Ако човек знаеше 

ще ои отиде при лекар.
мп,. „ "е. ще яа чака Аа идват при него с линейка или във иизитация- Но ,не знае.
аиКмп.™ в Т|р™оки Одоровци имаме хубава здравна 
амбулатория, имаме и лекар, но само през дена Наи- 
отина олуци ое понянога и да нощува нГне* винаги™ 

иак е уреден въпроса с дежурствата «р яняа 
«о сигурно нещо не е в ред, щоГл^адря? чадто ои
»ия рейоАсТвр^Р^аа°беА' 8 с пъ'р‘

помощ, Танава°^маа ™° °в °КаЖе Нужда от лекаРсна
а!мбула^ри^3обзЯ ведохм^я,' уредахме.’ 46 —
Да се ™прХТРиЯ5дГ0об3е^ечиТосТ^ АимитР°алРад 
= „пътуващите'’ ДенУ^^о^Гн^Гра^ен^3"

кога ще се разболя — сам
От тържеството бе изпрате

на приветствена телеграма до 
Единадесетия нанпрес на ОЮК 
канто и
щаб за цивилнадо 'Републиканския 

' защита.
- ■

Центърът на Лужница — Бабушница

на активност в организиране
то, подготвянето и провежда 
мето на прантическите обуче
ния по цивилна защита.

Също и над 150 л ица оа по
лучили значка 
'защита.

В целокупната дейност 
ло ознаменува него на 
на цивилната 
включени над 1500 членове на 
Цивилната защита и граждани 
от Димитровпрадока община, 
с коео прославата получи ма 
сов харантер.

око 
Деня 

защита бяха
отива в

■В районните центрове в об 
щин ата — Каменица, Смило в 
ци. Желюша и Трънски Одо
ровци, на 18 юни се 'състояха 
тържествени събрания, на ко 
иго присъствуваха Воички чле
нове на цивилната защита, как 
то и бройни граждани.

'На тези събрания бе 'проче 
доклад за развитието на 

цивилната защита в 
страна, както и решението на 
Общинския щаб за присъжда

на цивилната
А. Д.

СЛЕДВАЩИЯТ БРОЙ НА ВЕСТНИКА ЩЕ 
ИЗЛЕЗЕ НА 14 ЮЛИ 1978 ГОДИНА
______________ РЕДАКЦИЯТА

тен
нашата
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ЗАСЕДАНИЕ НА ОК НА ССРН В ДИМИТРОВГРАДОТЧЕТНО-ИЗБОРНО ЗАСЕДАНИЕ НА ОК 
СИЛЕГРАД НА ССРН В БО ОТЧЕТНО-ИЗБОРНО

ПОСТИГНАТИТЕ УСПЕХИ—ОСНОВА 

ЗА ОЩЕ Ю—ОЖИВЕНА ДЕЙНОСТ
ЖИЗНЕНИТЕ ВЪПРОСИ 

НА ПРЕДЕН ПЛАН
ЗА ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКАТА КОНФЕРЕНЦИЯ- 

НА ССРН БЕ ПРЕИЗБРАН БОРИС КОСТАДИНОВ ИЗПРАВ
НО ПОЗДРАВИТЕЛНО ПИСМО ДО ДРУГАРЯ ЗП?АТЕ

На 23 юни в Босилеград се 
отчетно-изборно за- 

кон-

тито
преизбранЗа председател на Общинсската нонференция на Социалистическия съюз 

Сърбислав Златкович. От заседанието бе изпратена приветствена телеграма до ДРУ Р 
Тито

Председателят на Общин- 
оната скупщина СИМЕОН ЗА 
ХАРИБВ подробно говори 
досегашния икономически ход 
на общината въз оонова на 
осъществяването |На
срочната развойна 
Въпреки постигнатото

проведе
седание на Общинската 
ференция *на ССРН, -на което 
освен новоизбраните присъс- 
твуваха ги досегашните деле
гати на Конференцията. В ра 
ботата на заседанието взеха 
участие: ЗОРАН СТАНКОВИЧ, 
председател на избирателната 
комисия ма ’ Републиканската 
конференция на ССРН, СИМА 
ЙОВАНОВИЧ, председател на 
МОК на ССРН в Южноморав 
ския регион ги др.

за
ност в Димитровград, ноято 
е осъществила крупни резул
тати в областта на инфрастру 
ктурата. В това отношение бе 
също
щия период се намираме пред 
още по-важни задачи, 
щата дейност на према о 

В програмата 
щата дейност на Социалисти 
ческия съюз в общината се 
изтъква, че тя ще бъде на 
сочена върху 
на задачите от 
от Осмия конгрес на СКС и 

Единадесетия нонгрес на 
СЮК, а в рамките на програ
мата и задачите на републи- 
нансната, междуобщинсната и 
общинсна конференция на 
Социалистическия Съюз.

Основни задачи 
щия период са 
на организационните въпроси 
и увеличението на дейността 
в местните организации на 
ССРН. в местните общности, 
в делегациите, номисиите и 
секциите на ОК на ССРН.

РАЗИСКВАНИЯТА

ССРН. С това се създават и 
условия за масово 
на трудещите се хора 'И граж 
дами в работата на Социалис 
тическия съюз.

В предстоящия период, ос
вен тава, трябва да се осъ-

На 23 юни в Димитровград 
се състоя отчетно-изборно за 
седание на Общинската кон
ференция 'на Социалистичес
кия съюз ма трудещия се на 
род. Оовен делегатите в рабо 
тат,а ма конференцията взеха 
участие ръководителите ма об 
ществено-лолитичесната об
щност и организации от общи 
м-ата; ДЕСИМИР ЙОВИЧ, пред 
седател на Междуобщинсната 
конференция на ССРН в Ниш 
и ВЕСЕЛИН АНДРИЯНОВИЧ, 
член на Секретариата ма Репу 
бликаноката 'конференция при 
ветствува присъствуващите на 
заседанието и им пожела мови 
трудови успехи в предстоящия 
период.

Конференцията прие отчета 
та за работа >в изминалия пери 
од, накто програмата за пред
стоящите задачи на Социалис
тическия съюз в общината и 
доклада, който изнесе предсе
дателя на ОК на ССРН — 

с СЪРБИСЛАВ ЗЛАТКОВИЧ. На
че области, съществуват все заседанието се избра и Предсе 
още редица неизпълнени за дателството на Конференция- 
дачи, които търсят максимал та 0т 21 членове. За предсе- 
но ангажиране и пълно едино дател на Конференцията бе 
действие от всички в община преизбран СЪРБИСЛАВ ЗЛАТ 
та. Откриването на три проми КОВИЧ, за подпредседател 
шлени обекти в Босилеград, ИЛКО ДИМИТРОВ, селскосто

пански производител от Брай- 
СПАСКА 
Общинс

кия съд в Димитровград, а за 
председател на Конференция 
та за обществено положение 
и дейност на жените ЛИЛЯНА 
МАНОИЛОВА. работничка в 
конфекция ,,Свобода”. Също 
бяха избрани и членове на 
Междуобщинсната конферен
ция на ССРН в Ниш, както и 
председатели на комисиите, 
секциите и координационните 
тела при ОК на ССРН.

От заседанието бе изпрате 
на приветствена телеграма до 
другаря Тито.

МЕСТНИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ НА 
ССРН — ОСНОВНА КЛЕТКА 

НА ДЕЙНОСТТА

участиесредно- 
програма. 

в пове казано, че в предстоя

за предстоя-

МЕСТНАТА ОБЩНОСТ ГЛАВ 
НО МЯСТО ЗА ДЕЙНОСТ НА 

ССРН

осъществяване
резолюциите

За актуалните задачи на 
ССРН в по-нататъшното самоу 
лравително развитие на обще- 
ствено-икономичеоките отноше 
ния в Босилеградсна община 
донладва Борис Костадинов.

След като изтъкна, че док 
ладът ма другаря Тито на Еди 
надесетия нонгрес на СЮК и 
решенията от този най-висш 
договор на югославските ко.иу 
нисти са пътеводител за всич 
ки трудещи се и граждани в 
осъществяването на политиче 
ската система чрез делегатския 
принцип на решаване, донлад 
чинът говори за ролята на ор 
ганизациите на ССРН. Той кон 
статира, че действуването на 
местната организация на СС 
РН трябза непосредствено да 
се свързва с осъществява
нето на конституционната роля 
на местната общност. Това 
значи, че трудещите се и 
гражданите именно тун трябва 
да се договарят за самоупра 

вително разрешаване на 
всички въпроси, а посредс
твом своите делегации да осъ
ществяват своите интереси и 
в обществено-политические 
общности.

Като пример на добра орга
низираност на ССРН в разре 
шаването на конкретни жизне 
ни проблеми в своите среди, 
докладчикът посочи организа
циите в Долна и Горна Люба 
та. Долна Лисина.
Църнощица. Извор, Буцалево, 
Брестк/.ца и др. С пълно анга 
жиране на местните 
зации на ССРН тук 
се провежда електрификация 
та, изграждането на пътища, 
създаване на изкуствени 
годи и пр.

ПО ВСИЧКИ ВЪПРОСИ КОН 
ФПТНО И ОРГАНИЗИРАНО

в предстоя 
решаването

Б. Костадинов

Голям принос на документи 
те бяха и изчерпателните ра 
зисквания- За дейността 
осъществените резултати в 
местните общности 
МИЛУТИН ЦЕНКОВ.

НИКОЛАЙ ПЕЙЧЕВ говори 
за значението на обществените 

сдруженията

иС. Златкович
чиито подготовки са към края 
и ускоряването на подготовки отношения вществят такива 

местните организации на Соци 
ал и етическия съюз. че той да 
бъде един от основните (носи 
тели на развитието на самоуп 

обществено-ико-

говориновци, за секретар 
те за експлоатация на ололов ДОЙЧЕВА съдия 'В 
но-цинновите залеже в Кара- 
маница и на фосфатите в Ли 
сина е главната в момента сто 
ланска опора на Босилеградсна 
община — изтъкна Захариев.

МИТКО (РАНГЕЛОВ, делегат 
от Назърица изтъкна, че за 
намаляване на миграцията о- 
собено на тлъминения район 
необходимо е по-бързо да се 
решава въпроса с електрифи 
нацията, развитието на живот 
новъдството и на дребно сто-

организации и 
на гражданите. За значението 
на цялостното здравно осигур 
яване на частните селскосто
пански производители, 
жаването и сътрудничеството 
със ..Сточар” говори ИЛКО 
ДИМИТРОВ. За обществената 
самозащита говори Новко РьР 
гов, а за грижата За членове 
те на Съюза на бойците МА 
НОЛ ТОДОРОВ.

ИВАН ДЕНЧЕВ изтънна, че 
през изтеклия период ССРН 
е постигнал добри резултати, 
а в предстоящия период по 
ложителните процеси трябва

равителните 
комически отношения в общес
твото ни.
В ОБЛАСТТА НА СЕЛСКОСТО 
ПАНСТВО
ТВО НА НОВИ НАЧАЛА

Златкович 
предстоящия 
листическия 
работи върху 
на заключенията ма Общин
ската конференция на Съюза 
на номунистите, отнасящи се 
предимно до кадровото и ор 
ганизационно укрепване в зе
меделската кооперация „Сто-

сдру-
СЪТРУДНИЧЕС

подчерта, че в 
период Социа- 

съюз трябва да 
провеждането

панство.
Според думите на ПАНАЙОТ 

ДОЙЧИНОВ, делегат от Боси 
леград, покрай ^стопанските въ 
проси, съществува нужда по- 
бързо и цялостно да се ре 
шават проблемите на учебно 

физи-

Рикачево,

— Неотдавна, на последна 
та Конференция в стария със- 

оценихме, четиригодишна 
Социалистичес-

дело. културата и 
ческата култура.

СЕВДА МИТОВА се застъпи 
за още по-организирано внлюч 

жената в обществено-
живот в община за в

органи-
успешно тав,

та работа на 
кия съюз в общината

началото на 'изложението 
си Златкович. Тогава констати 

- работата ма ССРН 
слабости, но и пок- 
бе казано, че наша

наване на ж $л и-
политичесиия 
та и за създаване на

за по-масовото й заемане
усло №

рахме. че в 
е имало 
рай това

В разискванията т останали та организация е успешно уча 
те делегати, както и на СИМА ствувала в ,раздвижването и 
ЙОВАНОВИЧ, като основно бе разрешаването на общества 

че ССРН има право но-ииономичесните и поли™ <е 
ежедневно, но ски въпроси от *теРеь ^

ГГимава 0РГсНИразрешаване Г^иа^Гок^т^ &

т0 "I 1^,1 средиеНЗаПР°ази обшествоно^политически орга
цел е необходимо пълно един яизации, а "ач<м,° 0воятаЪ'°ам- 

ГГт= 1ГГГилмХ ПРО 
те обществено-политически ор- вежданото «а..р!щвсшн Ос
«X - общината — за 
ключено бе на заседанието. “^‘нет° ВР шеста па «онститу 

За председател на Нонфе- ,шя1а Законът за сдружения 
оенцията делегатите вДИНОДУ ТРУд, стабилизацията на сто- 
шно избраха БОРИС НОСТАДИ панотвото, развитието 
НОВ за заместкик-ппредседа управителните обществено-ино 

ЛАЗАР СТОЙНЕВ и за „0М1ИчеОци отношения и осъ 
секретар ИВАН АНДОНОВ. Съ шеот,вяване на делегатоната 
шо така бе избрано Предсе _ изтъкна Златко-
дателство ш Конференцията 
от 15 члена, Секция за об ще

^радседатеТсЕВДА МИТОВА 
и оше 20 секции, комисии и 
оше 20 секции, комисии и коор 
динационни кмитети. >

От заседанието бе
но поздравително ' но "шА'Тито в нвг0 00 изра

■ШИ!ВИЯ 
на работа.

1®
п.окладчинът изтгчна, че ня- 

който1 нчто един въпрос,
-••'згциите на ССРН да не 

ат, предлагат 'и пред
решения-

& Уизтъкнато,
И ДЛ'/>ЖНОСТ 41

-1 -е-«ат
на ССРН— Организациите 

трябва много по-иепосредстве- 
но отиолиото до сега да бъ
дат инициатори за развитие на 
животновъдното производство 
и за сдружване на производите 

отрасъл 
стопанство в иа- 

Кос-

остапалите

Чми

ОК на ССРНгостите на заседанието нана Делегатите и
лите в този изходен

да продължат, а досегашните 
премахват, 

изтъкна 
жената и нейното

чар". Бе изтъкнато, че в рам 
пито ма нея трябва да се съз 
даде основна организация 
сдружения труд, която би се 
занимавала с въпроси по сдру 

и би оказвала

на селското 
шата община— изтънна слабооти да се 

БОРКА ВЕЛИЧКОВАнастадинов.
За осъществяване 

грамиите задачи, 
преди всичко от 
ганизации на
мо е пълно единодействие и
съгласуваност с останалите оо
щественонюлитически органи 
зации на чело със Съюза на 
комунистите. Единствено^ така 
ще се (премахва баздеиству- 
ването на някои от организа 
циите — заключи докладчи
кът.

на про- ролята ма 
участие в производството и 
самоуправлението, както и за 
някои проблеми във връзка с 
настаняването ма работа. НИ
КОЛА ДИМИТРОВ изтъкна за 
дачите ма ССРН в сдружаваме

подемани 
местните ор 

ССРН необходи

на само
по-жаването

мощ ма частните 
лански производители, 
ществяване на тези цели се 
създават условия за по-добри 
резултати, а оовен това от ну 
попродожбени кооперативни 

би се минало към

селскосто- 
С осъ-.тел

вич. то.По*(нататъм Златкович иаза,^ 
че в предстоящия период ден 
яоотта ма ССРН менвду дру
гото трябва да бъде 'НавоР0 
на върху У"Репванетог"?,^^с ■Н1ИТ6 органмзации /на Социално 

Съюз- 0 местните 
общината, поне 

трябва да б-ьдат оонов 
ми «летни на дейността

ДИМИТЪР ПЕТРОВ изтънна
тГобщнощи.ТнИНОлГсТО

И ЦЕВ резултатите « това отно 
шение в с. Снърввкица, 
РАННО СТАВРОВ говори

между 1СъЮ 
и ССРН.

А. Д.

отношения 
свързване иърхУ доходни лрин
ципи. __

В обзора си на изминалата 
изтънна

а
за

Златковичизпрате дейност
положителните резултати 
работата на местните общнос 

особено на местната общ

Т'Ичеои1И'я
А° общности в

сътрудничеството 
за на синдикатитеИКОНОМИЧЕСКОТО РАЗВИТИЕ 

— ГРИЖА НА ВСИЧИИ
В разискванията взеха уча 

отие повече от део0т делегати 
и гости.

В'ПИСМО

другаря жо то ти,ма
В. Велинов
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бабушницаЧЕТИРИМЕСЕЧНА СТОПАНСКА РАВНОСМЕТКА НА 
ЮШНОМОРАВСКИЯ РЕГИОН Достойно чествуванеКапиталовложенията се 

бавно осъществяват
НА СЪЮЗА НА БОЙЦИТЕ В НАСЕСИЯ НА ОБЩИНСКИЯ ОТБОР 

ЮЛСКИТЕ ПРАЗНИЦИ
* ТЪРЖЕСТВЕНА 

ВЕЧЕРИЕТО НА

В БОТАНИЧЕСКА
поспи та ноито ше изнесаг 
доклади за раззитиепо НОБ 
у нас и за участието ка луж 
ничан1И а него.

Големи тържества с народ- 
ни увеселения ще се състоят 
ка Церичйе и Таламбас.

На 3 юли Общинският от
бор на Съюза на бойците в 
Бабушница ще проведе тър
жествена сесия, на която ще 
бъде изнесен доклад за зна 
чението и развитието ка НОБ 

Бабушнишка община и ще 
преходно знаме

Бабушница. манто и в ос 
в общината, 

лагерни
Лужн-ица 

се готви достойно да отпраз 
нуво ютените празници — 4 
юли, Деня на боеца и 7 юли 
— Деня на въстаниото 1В (Сър 
бия.

те в
таналите селища 
ш>е се -организират 
огньо-ве, а в деня на празни 
ците — ще се поднесат све 
жи цветя венци на паметни* 

п ад палите бойци.

Междуобщинсният съвет на Съюза на синдика
тите в Южноморавсния регион обсъди стопанския ход 
в общините през първите четири месеци от годината 
и утвърди най-важните задачи на синдиналните орга-

й ците на
В акцията по чествуване на 

юлските празници, както и до 
активно -ще се включат

чествуването 
1н:а тези исторически дати съв
пада с провеждането I 
мия конгрес на СНС и Едина 
десетия

Тази година

| на Ос
мия конгрес на ОКС и Едина 
десетия конгрес на ОЮ-К. Съ- 
юзът на бойците и Бабушкиш 
ка община активно се включи 
:в единния фронт на социалис 
тичеснито 
Съюза на комунистите.

Сдруженията на бойците в 
местните общности що УРВД 
ят иаметницито и възпомена 
телните плочи в своите сели-

низации в гази област
сега, 
младглте.

Като верни 
на славните традиции от Маро 
доосвободителната борба, 
нле направят 
бойци, на майки на паднали 
бойци и -ще им поднесат ог
ромни подаръци.

Просветните работници в оо 
шината <ще вземат участие в 
уреждането на 
събрания, по местните об/ц-

,.Благодат'' и то пора 
техкологиче-

продължителиСпоред изготвения 07’ Реги
оналната стопанска камара, а- 
нализ през първите четири ме 
сеци от тази година, стопан
ската дейност в Южноморав- 
ския регион бележи произвол 
ствен ръст, намаляване на за 
пасите на готовата продукция 
и повишаване броя на заети 
те. .Общо осъществения до
ход възлиза на 1.3 милиарда 
динара и по-гол ям е с 42 на 
сто в сравнение със същия 
период миналата година.

мината
ди неразрешени 
оки, кадреви, орга-шзациокни 
и други въпроси. Голям дефи 
цит (15 милиона динара) има 
и лесковашкото Електроразпре 
делително предприятие поради 
неназплатената си реализация-

вге
бъде връчено 
на кай-антивната местна орга 
низация на Съюза на бойци 

което 
село Братишевац.

След теза ще бъде изнесе 
на културно-забавна програма.

М# А.

напосещениясили начело със

засега притежавате,

През първите четири месе
ци в стопанските организации 
в Региона са работили 60 хил 
яди души, а средно заплате
ният им личен доход възлиза 
на 3121 динара

тържественища
В навечерието на празници

ОБРАЗИ НА НАРОДНИ ГЕРОИВъпреки резултатите съще
временно изпъкват и някои 
отрицателни тенденции. Една 
от тях е, че планово не се осъ 
ществява обемът на капиталев 
ложенията. че личното и съв 
местно потребление се пови
шава над реалните възможно 
сти, че все не се осъществя 
ва по-ускорено развитие 
най-изостаналите общини в Ре 
гиона.

На проведеното заседание 
бе констатирано, че съществу 
ват много неизползвани възмо 
жности за разгърщане на по- 
успешна стопанска дейност в 
Южноморавски регион. За цел 
та е необходимо по-нататъш
но развитие на самоуправител 
ните обществено-икономичеоки 
отношения в сдружения труд 
и ускоряване на процеса на 
сдружаването -на труда и сред 
ствата между стопанската и 
извънстопанска дейност. Съ
що така е необходимо да се 
изнамерят трайни решения и 
източници на средотва за осъ 
ществяване на договорената 
инвестиционна политика в най- 
важните отрасли в региона, как 
то и развитието на най-изоста 
калите общини.

ТОМА ШН0ВИЧ—))ПЕРА МАЧНАТОВАЦ«
В отряда Тома се изтъква 

като добър борец. Бързо нау 
чава да ръкува с оръжие. С 
държанието си печели сноев 
ци и комунисти. Предан на 
НОП, съзнателен, решен да 
се бори до края- Във Валми- 
ше на 2 август 1942 година 
ден митинг. От 
е организиран голям народен 
митинг. От групата Валмище 
е отделена рупа партизани, 
в която е Тома. Тазя група 
борци се лриключават с Ясе 
нозашката група край Масу- 
рица и на 18 септември 1942 
година е създаден Бранения 
партизански отряд „Сима По 
гачаревич”.

С отряда Тома участвува в 
борбите край Буяновац на 8 
октомври 1942 година. Тогава 
бива приет в ЮКП. От април 
1943 участвува в създаването 
на свободна територия в сек 
тора на Бранена околия, най- 
напред в състава на четата 
на Мирно Сотирович 
помощник-комиоар, а 
това като командир на Пър
вата младежка чета II бата
льон. Първата чета изпълня
ва редица възложени задачи: 
провежда операции на тере
ните между Върла до Бран
ена баня 1и околните места. 
Четата запалва общинския ар

Бабишкия партизански отряд 
на терените на 
ва минава група партизани с 
цел да помогнат на партийни 
те активи и нелегалните гру
пи в създаването на отряд-

Роден е на 3 май 1923 го 
бедно

на Църна 'градина в Мачнатица в 
селско семейство. Израства 
на кръстопътището 
яне, Църна трава, Власина. 
Най-малкото дете е в семей 
ството. яма двама по възраст
ни братя - Богомир и Драгомир и 
две сестри 
гия. Бащата -Никола е прину
ден да отива в печалба, май 
ката Йруна се грижи за семей

Преде
За сега най-слаби резултати 

отчита текстилната промишле 
ност и селсното стопанство в 
областта «а договорените на 
питаловлежения-

През април 1942 година бъл 
гарските фашисти провеждат 
регрутация. но Тома вместо 
във фашистката армия, се 
приключва към опреативната 
група Валмище. Тази група

према овоНада и Пела-

От 326 основни организации 
на сдружения труд. в първите 
четири месеци 101 ООСТ 
показали загуби от 134 милио 
на динара. Най-голям дефицит 

има

са ството.
Четиринласово основно учи

лище завършва в Мачнатица. 
Отличен ученик, добър и поч 
тен приятел, готов винаги да 
помопне на другите в беда. Но 
и да влезе бой, за да защи 
ти правдата. Сякаш това ста 
ва жизнената повеля на жи
вота му. На час не закъсня
ва, воичко поглъща жадно, 
а прекрасните предели ще 
съхрани и понесе в себе си 
завинаги и ще останат неза-

развива жива агитация
махалите под Чемеркик,

В . в.18,5 милиона динара

БАБУШНИЦА

Днес - изборна 

конференция на ССРН личими. когато тръгне на пе
чалба.

Още в ученическите дни 
проявява смисъл за „майстор 
лък”. Прави пушки, револве
ри, ножове -и бомби от дър 
во. Записва с играчките без 
да подозира, че с истинско 
оръжие ще се бори за свобо 
дат]а.

Беднотията и него пропъж
да през 1936 година в печал
ба. Работи при инженер Алек
сандър Юришйч, а сетне по 
изпекъл занаята — зидар. Пе 
чалбарският период има ре
шаващо оначение за формира 
нето му нато личност. Твърде 
млад съзира неправдин-ите 
на тогавашната екоплоата- 
торона система и дълбоко раз 
съждава за това. !В компания 
та е на прогресивни младежи, 
членове на синдикалното дви 
жение.

В Белград остава до 1940 го 
дина. Сетне се завръща в ро 
Днолго сел-о -и се ндема в руд 
няка. (Набързо вижда 
вялиос тя те 
труда. Не може да се помири 
със съществуващите отноше
ния,^ па поради „непослуш- 
ност един ден трябва да на 
пусне .мината.

Априлската война

като
след

Днес в Бабушница делегатите на Общинската 
конференция на Социалистическия съю3 ще обсъдят 
работата на ССРН през изтеклите две години и ще 
приемат програма за работа занапред. Също така ще 
бъде приета я програма за работа на Социалистиче
ския съюз до декември настоящата година.

Общинската конференция на ССРН днес 
избере и ново ръководство: председател, подпредсе
дател и секретар на ОК на ССРН и членове на пред- 
седател ството._____

На същата сесия ще бъдат избрани и секре
тариат за обществена дейност на жената, членове на 
комисиите при Общинската конференция на ССРН, 
членове на секциите, координационните комитети.

»ще
Тома Иванович

хиви а Корбевац, Радовница 
и Сувойница, започва ликви
дацията на шпиони, подготвя 
нови борци, събира оръжие, 
провежда временни акции сре 
щу Бранена баня и централа 
та в Иелашница.

През октомври 1943 г., кога 
то четата лагеру-ва над РъД- 
жевица на бърдо Чука, четата 
ненадейно е нагтаднгяа от 
българска полиция- Партизани 
те оказват жилава съпроти-.

нато принуждават полици 
ята на оттегляне. В следобеди 
нте часове около 400 полицаи 
нападат от посока Крива Фея, 
като затварят посоката Крива 
Фея — Варденик — Сурдули- 
ца. Българска фашистка вой
ска напада откъм Сурдулица.

Не успявайки да оказва съ 
пропива на силния концентри
чен

ведомява населението за съби 
тията. подпомага партизанско
то движение да се разрастне.

Задължен от окръжния пар 
тиен поверител Славолюб Пе- 
троаич — Гера активно рабо 
ти .върху формирането на пар
тийните и сноевски 
ито рудника Мачкатаца 
връщат в арсенал за снабдя 
ване -на партизаните с

М. А.
активи, но

пре-

°Ръ-
жяе в Църна трава 1и околни 
те села. Поддържа -връзка -на 

окоевска органи
зация и с Църнотравския 
тизански отряд. От 
твърде умело с 
оимпатизанти на НОП-а 
тавя експлозив, муниция, са 
нитетски продоволствия и др. 
С групата събират 7 
муниция. Изпълнява 
'ни куриерски задачи я участ
вува в -по-малки

Граничните събори 
край с. Стрезиммрюци 

и о- Дални Криводол 
— на © юли т. г.

ПО РЕШЕНИЕ НА СМЕСЕНИТЕ КОМИСИИ 
ЗА КРАЙГРАНИЧНО СЪТРУДНИЧЕСТВО НА
9. ЮЛИ ТАЗИ ГОДИНА КРАЙ С. СТРЗИМИ 
РОВЦИ — СУРДУЛИШКА ОБЩИНА И С. 
ДОЛНИ КРИВОДОЛ — ДИМИТРОВГРАД 
СКА ОБЩИНА, ЩЕ СЕ СЪСТОЯТ ГРАНИЧ 
НИТЕ СЪБОРИ НА НАСЕЛЕНИЕТО ОТ 
КРАЙГРАНИЧНИТЕ ОБЩИНИ.

ва.
-нелегалната

пар 
мината

останалите 
дос-непра- 

я незачитане на
пушни и

и разлян
огън, щабът на 

решава за оттегляне към Пър 
вонек в Сливница. Когато че 
тапа -минава Боровик 
п-рехвърляне 
-пространство -не успява — с 
картечен огън преразява гъР 
дите му. За пръв път негова 
та картечница замълчава. За
мълчава я сърцето -на народ 
няя герой.

четата
диверсии.

я окупа
цията по заварват у дома. Бе 
дн-а-га дейно се -включва 
'изпълняването ка партийните 
дирентиви за подготовка 
-въоръженото въстание. В Юж 
ка Сърби-я подготовката 
-ва още -в- първите дни 

В началото
1942 година по инициатива на

Преди стъпването в отряда 
бива -ранен в стълкновение с 
българска полиция. През фев 
руари 1942 извършва успешна 
акция, запалва общинския ар
хив >и отнася осем пушки 
магазина. -На 6 -май 1942

започва
през откритотов

на

отза-поч
годи

н-а заминава във Валмище -под 
партизанското яме „Пера Мач 
катовац".

на
окупацията. на

Сърболюб МИНИЧ
СТРАНИЦА 6

БРАТСТВО 30 ЮНИ 1978 Г.



ОТЧЕТНО-ИЗБОРНО СЪБРАНИЕ НА СИНДИКАТИТЕ В СУРДУЛИЦА

Заживяване с жизнените 

проблеми на трудещите се
★ ЗА ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИЯ СИНДИКАЛЕНСЪВЕТ Е ПРЕИЗБРАН МИРОСЛАВ САВИ'

е увеличен за 2,8 пъти, до-хо 
дът нараства средногодишно 
с 52 -н<а сто, а броят на зае 
ти те с над 20 н-а ото . В усло 
-В'И!ята на бързото увеличение 
1на дохода икономичността -на 
стоп-ан-иова-нето нараства за 4

КОСТТА нз общинската синдикална организа
ция в Юурдулица през отчетния период (1975—1978) доми
нираха жизнените интереси ма трудещите се. -Синдикал-ната 
организация навлезе отговорно и компетентно в разреша-ва- 
<нето на основните 'въпроси, вълнуващи трудещите се. Ня
колко са насоките, в -които дейотвув-а общинската -синди
кална организация: по-нататъшното развитие - 
чеоните самоуправителн-и общественоникономичеоки 
шения върху делегатска основа, увеличение на 
ръ'стта 1н.а производителността 
според резултатите -на труда и 
и политическо оспособяване на 
Разбира се. не по-малко

-на социалнсти- 
I отно-
дохода,

-на труда и разпределението 
ак ционн о-орган-и з а цион-н ото 

син ди кал-н ата ор га ни ззция. 
място 'в дейността на синдикатите 

зае въпроса -по осъществяване -на социалната политика, ук
репването на всенародната отбрана и самозащитата, мар- 
ксическото образование на работниците и 'еамоуправнтел- 
ното им оспособяване и прочие.

марксическонидейното образо 
вани е на работниците, органи 
зиране на 
ция.
игри и -в други -начинания и 
мероприятия.
Съюза на синдикатите.

На отчетно-изборното събра 
ние бе -потвърдено, че общес- 
тв е но-п ол птиче оката акт и вност 
(В делегациите постигна за вид 
-ни успехи. В избора на члено 
-ве н-а делегации -в основните 

одружения 
общности

-почивки и рекреа- 
работническо-спортните

провеждани от
организации -на 
труд и трудовите 
участвуваха 3420, -а от общо 
3765 записани -избиратели -или 
97 на сто. В Областта на тру 
да са образувани 72 делега
ции с около 740 членове. В 
25 основни организации н-а сд 
ружен-ия, труд, трудови еви- 
денции и трудови общности 
функцията на делегация 
пълняват всички заети с об
що 368 членове. -В съвета на 
сдружения труд при ОС са 
избрани 43 делегати.

Отчетно^зборното събрания 
на Синдикатите приветствува 
от името на МОК на Синдика 
тите, а в работата взеха 
участие обществено-политичес 
ките дейци -и стопански ръно 
-водители в Сурдулишка об-

В -отчетния доклад и докла 
да за предстоящата дейност 
Мирослав Савич, председател 
на Общинския синдикален съ 
вет както -и в разискванията 
се потвърди, че синдикатите 
-в Сурдулишка община с ос 
новакие могат да понесат с-л 
(ределението на класова дезс 
пособна организация. Печат 
на дейността даде прием: а 
то и провеждането >на Закона 
за сдружения труд. претворя 
ване на дело становищата и 
решенията на X конгрес на 
СЮК и VII конгрес на СНС, 
както и решенията на VII кон 
грес на Съюза на югослав
ските синдикати и решенията 
на V конгрес ка Съюза на 
синдикатите на Сърбия. Осно

ва за успешното изпълняване 
на задачите стана самоупра- 
вителното споразумяване и об 
щественото договаряне.

Проблемът ;на заетостта 
през отчетния период бе ва 
жен въпрос. Отчита се. че е 
постигнат забележителен -ре
зултат: от 1975 до 1977 годи 
на броят на заетоота нарасна 
от 3219 -на 4094, -като при то 
ва средният ръст на специа 
листите се увеличава за 33 
на сто. Динамичното развитие 
на стопанството в общината 
допринася за увеличен-ие на 
заетостта ва 14.

И други стопански показате 
ли свидетелствуват за укреп
ване на материалната оонова 
на общината: общият доход с предишната година.

щи-на.
За председател на Общин

ския синдикален съвет бе пре 
избран МИРОСЛАВ САВИЧ, за 
делегат на VI конгрес н-а син 
дикатите в Сърбия ГОРД АНА 
-ПЕШИЧ. -а -за делегат 

на VII конгрес на югославски 
СЛАВОЛЮБ МИ

из
Мирослав Савич докладва

на -сто, производителността на 
труда за около 5 -на сто, 
във фондовете през 1977 го 
дина по отношение на 1976 г. 
има двойно повече средства. 
Платежоспособността 
нарасна -и средствата на орга 
низациите н-а сдружения труд 
през 1977 година са по-голе- 
ми за 80 на сто в сравнение

а

Отчетно-изборното събрание 
ти при записване -на Титовия 
фонд, провеждане на общес
твени акции 
заем за строеж на автомобил 
нмя -път и регулацията на Са 
ва и Морава -и пр. Забележи

телни успехи са постигнати

те синдикати 
ХАЙЛОВ.

От отчетно-изборното събра 
ние бе изпратена приветстве 
на телеграма до президента 
Тито.

също
записване на

Ст. Н.в

ПЕШЕХОДОМ ПО ГРАНИЦИТЕ НА НАШАТА СТРАНА

ПЪТЕШЕСТВИЕ 0 ЛЮБОВ
58-годишенпенсионер и запасен официр ол Любляна досега непрекъснато пътува 77 дни, 

обикаляйки границите на нашага страна. До сега е измкнал повече от 2.200 километра, а до края на 
му, който ще приключи на 15 август — Деня на граничаря, остават му още 1.400 километра

Бранно Дефар, маршрута

тук е пристигнала вестта за заставата „Майданпек . И на 
човека -който е тръгнал на подареният транзистор от СВЕ 
път достоен за възхищение. ТОЗАР ТРАИЛОВИЧ, командир 

Дефар -крачи сигурно, чевр -на заставата ,,Иван Караива- 
сто. Не чувствува -никаква нов” в Димитровградска об- 
умора. -През Алпите -и Стара щина.
планина, ма височина от 2 За своят единствен похва1 
хиляди метра е газил сняг до Дефар си води дневник, 
колене, минавал безпътни те — Сега трудно мога да пре 
рени, пропасти, долища, ре- дам впечатленията си. Но две 
,ки са ми най-силни. Природните

хубости на нашата страна са 
-неповторими, а -нашият народ

е сърдечен -и патриотичен 
готов да даде и живота 
за нашето отчество. за Титова 
Югославия — ни каза на раз 
дяла Дефар.

На тръгване на Дефар мла
дежта и граничарите в Боси- 
леградена община от все сър 
це му пожелаха да успее 
своя единствен доход и един 
ден отново да го приветству- 
ват в своята среда.

си

Бранно Дефер пъ
в

гува по границата

Много пъти и по пет ча В. Велиновса пътувах по дъжд, градуш
ка, но нито веднаж не почув | 
ствувах умора. Дори и не се- | 
подхлъзнах, въпрени безпът- 
ността на терена, нойто мина 
вах. 1

Така говори Дефар като, че 
ли 'неговото Пътешествие 
кратна разходна. До сега 
минатото 
глежда като мигновение и за 

бъде
-когото свърши

необикновен пътн-ин
срещнахме на югославско-бъл
гарската граница, 'недалеч от 
Босилеград. В този 
зад него бяха останали 
нати точно 65 дни и 2,066 ки 
лометра по -границата мъм Ита 

Австрия. Унгария, Румт,- 
част към Бълга-

месеца еПовече от два 
необикновен пътник пътува по 

-на югославските 
На 10 април е тръг-

из-
разстоян-ие му из-дължината момент

изми-гракици.
кал от югославско-италианска
та граница в местността Базо 

край Нопер. Тук отново 
на 15 август

то-ва казва, че ще му
м-н-ого жално,
маршрута си.

Благодарение ма гостолю&и- 
(гра-ничари, Дефар главно

вица
ще пристигне 
Деня на граничаря след като 
" сухозем

на -нашата страна 
3.600 ииломет-

лия, 
н-ия и една в ит е

нощува в 'граничните застаи-и. 
Само, когато -го -нощта свари 
из -пътя. разгъва палатката и 
така си обезпечава подслон.

__ Граничарите са извънред
но добри младежи. Винаги ми

по ннноя своя ус-
Това са сърдечни младе 

нойто с пълна сигурност 
нашите граници, нашата у

рия-измине съвкупните
Кратна почивнаки граници 

в дължина от
— Нямам токлова дълги ръ 

прегърнаце, за да 1мога да
-страна, -нейните на-ро 

народности. 'Мога един- 
като

^ Този пътник е Бранно Де
фер, 58-годишен ле-нсионер от 
Любляна, запасен капитан, ня 

на Шерцева 
та бригада. Решил е леша да 
обиколи границата на нашата 
страна. Това е за сега един- 

лохват у нас. П-ьтуве 15 
плитки обувки, -на гърба си но 
си торба от 15 килограма.

палатка, одеало, оу

своята
ди -и
стаено да я прегърна, 
обиколя границите й- Юва е 
и моя -привет до другаря !и 
то и Единадесетия -конгрес н-а 
СЮК. Чувствувам се овобо- 

,иато птичка и ще бъда

предлагат 
луга. 
жи,

когашен партизан

пазят
свобода, нашето самоуправлеь 

— казва Дефар.ден
-най-шастиивият 
овят когат-о измина целия мар 
шрут. Нищо -не -може да ми 
-попречи, да осъществя целта

ниечовек на тозиствен стойност
имат значките, нойто са 
му подарили граничарите. Две 
заемат достойно мя-сто: на

застава, която

За него особена
В

нея
тилна за вода, дрехи...

Дневно пътува по десет ка
терени,

по дъжд, пек, градушка. По 
газил

си! югославската 
но!си па торбата. ;Все пък. 1Иаи- 

златната
Бранно Дефар, 

граничарите -посрещат 
застава, приветству- 

1И не му търсят 
документи, защото н

Така -казва 
-когото I 
-на всяка 
ват го 
какви

са -по -най-различни
много се радва на

значка, която са Сърдечна среща с младите граничариграничарена 
му подарили граничарите от

върхово ни-планинските
до пояс. Оредно минавасняг

по 35 километра. СТРАНИЦА 7

БРАТСТВО 30 ЮНИ 1978 Г.
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АКУМУЛАЦИЯТА И ВЪЗПРОИЗВОДСТВОТО НА ДИМИТРОВГРАДСКОТО СТОПАНСТВО

Обнадеждващи тенденции
всичконасоки. Предивечо★ За подобряване на анумулативнпта и възпроизвод 

сгопан-ството трябва да со отделя 
Изпълнителният съ-

нолагат повечеследва да се
ствена способност на 
по-голяма част от дохода — заключи 
вет на Общинската скупщина

по-създавюне и а 
При това -не безусилия 39

голям доход, 
значение е правилното му раз 
предел шие: следва да се про 
вежда съгласувано увеличеше 

личните доходи и
резервния фонд бележат ръст 
от около 170 !на ото, моето в 
крайна
добрата 'насока при разпреде 
лени ©то <на средствата на до 
хода.

Акумулативната и възпроиз 
водствена способност ?на дими 
тровградско 
още не е на завидно равни 
ще. въпреки че през 1977 1по 
отношение 
(1976) година прояви обнадеж 

тенденции. С оглед че

но дохода, 
средонвата за разширявано ма 

труда.
потвърждавасметнастопанство все

термалните основи на 
Не от по-малко значение е

предишнатана ефикасността при ползваме на 
деловите сродство, чрез уско 
р&нмя 'им цикличен оборот.

способ-Въз производствената 
кост обаче се оценява на ба 
зата на съотношението на сред 
отвата за възпроизводство и 
средната ползвоемост на дело 

средсва. И тук има бла

даващи
е крайгранична и стопански не 
достатъчно развита община, 
съществува възможност за 
ползване на допълнителни сред 
ства. Но това предпочита по- 
добра организираност, кадрово 
засилване и раздвижване 
т.н. „субективен фактор" към 
по-добро стопанисване.

Новите цехове
Отрицателните явления 39 

неспазване на установените с 
нормативните актове 
ции също зло со 
Но бива да се допуснат нару 

се заплащат пи
лички доходи за смет 

ка на средствата за разшире
но възпроизводство.

НОВИ ОБЕКТИ
пропор-

отразяват. ПРИКЛЮЧВА СТРОЕЖЪТ 

НА ФАБРИКАТА ЗА 

ДЪРВООБРАБОТВАНЕ

ВИТО
неприятна тенденция, въпреки 
че по-бавно 'нарастват основни 

средства, 
на оби

на оборотнитете от
Все още динамиката 
ротните средства се запазва
на (предишното равнище (3,8). 
което не може да даде по-гол- 
ям ефект.

Оценява се. че степента на 
възпроизводствена способност 
е увеличена от 10 на 10,6 на 
сто или за 6 на сто. В проми 
шлеността възпроизводствена- 
та способност 
8.4 на 10.3 или за 22 на сто. 
Но и това е привидно, тъй 
като през 1976 година са осъ 
ществени малки средства за 
разширяване материалните ос
нови на труда.

тения 'и да 
високи

Някои * показатели свидетел- 
насокаотвуват за правилна 

при разпределението на дохо 
да: така например дялът от 
дохода за разширяване на ма 
териапните основи на 
в общественото производство 

от 6,51 на 7,48 на

неНакрая А9 посочим, че 
без значение остава и подо
бряването на останалите сто
пански поназатели: 
ност, рентабилност, произведи 
телност на труда и ггр., чие 
то нарастване безспорно мо 

да съдействува за общото 
отопанско стабилизиране в об 
щината. А да се осъществи 
това необходимо е да се ан 
гажира субективния фактор 
върху конкретни програми с 
конкретни показатели и ефек 

от 'набелязани мероприя

Ст. Н.

МИЛИОННА СТОЙНОСТ ОТ 1 
И В ЧУЖБИНА

★ ОБОРУДВАНЕТО 
ДИНАРА Е НАБАВЕНО У НАС

инономич-труда

е увеличен 
сто. Това означава, че димит 
ровградското стопанство от
деля повече средства за раз 
ширяване на материалните ос 
нови на труда.

промишленост в Бел-Строителството на бъдеща 
,та фабрина за 
на дървесини елементи, 
фили и пресовани детайли в 
Сурдулишка община се про 
вежда с ускорен темп. Строи 
телната част 
производствена площ от 2500 
кв. метра — е завършенз. Са 
мо за тази част на обекта са 
изразходвани 12,5 милиона ди 
нара. Строителното предприя
тие „Зидар” от Сурдулица про 
яви пълна ефикасност и висо 
ка степен на организираност, 
така че обектът ще бъде пре 
даден на употреба срочно.

Понастоящем се инсталират 
съответните инсталации. То
зи дял на работите изпълня- 

предприятието „Стари ге- 
от Белград. Оборудване-

ващата
град. Средногодишно в новите 
помещения на фабриката 
дървообработване 
ца ще се преработват 10 хил 
яди кубически метра 
сина. Още в самото начало е 

производствено- 
техническо

нараства от
производство 

про-
же за

Сурдули-в

дърве
Общата сума за възпроизвод 

ството възлиза на над 32 ми 
лиона динара, което е за 36 

-на сто повече в сравнение с 
предишната (1976) година. При 
това средствата в деловия и

две хали с
въстановено 
технологическо и 
сътрудничество с мебелната фа 
брина „Симпо" — Враня- 

В рамките на това сътрудни 
чество вече 30 работника за 
цеха на масивите се обучават 
е ..Симпо". Инак необходими-

Твърде е важно, че с цел 
да се увеличи възпроизвод- 
ствената способност, може и 
трябва да се действува в по

ти
тия-

БОСИЛЕГРАДСКИ СТОПАНСКИИНИЦИАТИВИ

средни техте специалисти 
ници и други изпълнителски 
кадри са обезпечени. Счита 
се. че в първата фаза общо 
ще започнат с работа от 120 
до 150 работника.

С изграждането на този о- 
бект Сурдулишка община по

Кеарц за цялата
Нс.нсирането ще поеме Републи 
канския фонд за развитие на 
недостатъчно развитите краи
ща. Същевременно предприе 
маме мерки за организирано 
преработване на нварца в на 
шата община.

щината. ако тун финално или 
полуфинално се преработва. В 
случая една от възможностите 
е да се преработва в така наре 
чено кварцово брашно. Ето за 
що готвим програма за по-на- 
татъшно изследване на 
минерал в нашата община. Фи

От преди една година в се 
ло Мленоминци започна експло 
атацията на кварц от Горската 
секции в Босилеград. Това е 
началото на ползване само на 
една от повечето минерални 
суровини, с които Босилеград 
ска община е много богата.

Тук кварцът се експлоатира 
повърхностно. Засега около 40 
работника дневно изваждат о- 
коло 100 тона от тозинеметал, 
който се преработва във фа 
бриката „Електробосна” в бос 
ненското градче Яйце. Касае 
се за дефицитна суровина, коя 
то нашата страна все още вна 
ся- (Намира широко приложе
ние в елентротехниката, елек
трониката, цветна металургия 
и в други стопански отрасли.

В Бооилег.радска община ус 
тановените досега 
залежи се преценяват на 10 
милиона тона. Разчита се, че 
с нови минно-геологически из 
следвания да се открият още 
20 милиона тона. Такова коли 
чество (може да задоволи го 
дини наред съвкупните потреб 
ности «а нашата страна от то 
зи вид минерал.

ва
рам
то ще бъде с наши и чужде 
странни машини. За него са 
отделени един милион динара.

Технологията за 
ството
ско стопанство и Дървообработ

лучава още едно промишлено 
производство което изцяло ще 
ползва местна суровина.производ- 

дава Института по гортози
В. В. Ст. Н.

сло и конфекцията) до известна степен е в 
незавидно равнище в момента, чрез повече и всестранни 
усилия
ки резултати 
за сдружения

сравнителноПРИЗВАНИЕ,
ПРОДИКТУВАНО

може да се създадат добри предпоставки за висо- 
заяви Василка. — Очакваме че Закона

труд с интеграционните процеси, които раз
движи 'и перспективите, които откри, ще допринесе обща 
стабилизация на този отрасъл.

Очакванията й от Закона за сдружения труд 
така да се каже „общи". Счита, че щом изпълнят и открият 
кроячница — цехът в Сурдулица ще прерастне 
организация на сдружения- труд. А това означава, извися
ване на отговорността, пряко решаване на работниците по 
всички жизнени и производствени проблеми.

— Засега мерим всяка работа: оценяваме г- 
количеството, дисциплината. . . Но не винаги имаме 
чно обезпечен материал за работа. А

I

от не са

в основнаЛЮБОВкварцови

(ОЧЕРК) качестзо-то,
достатъ- 

това нестимулиращо 
се отразява върху работата. Нещо повече: не работим „на 
пълен оборот . Преустроим ли се като основна организация 
на сдружения труд — навярно ще подобрим организацията 
на труда добави с чувство на пълна убеденост Василко.

именно, тези 'преданност към работата, тази безпре
делна преданност към прогресивните процеси в общество- 
внн™™? А3 пСе бори за Революционн'ите преобрззо- 
1976 л» Г, Съ1°3ът на комУнистите. допринася през

А 6ъДе Приета 8 редовете на комунистите. За Василка това е едновременно и признание, и отговорност 
Тази година «а изборите ,в СК е избрана за член 7на Меж: 
оковацИОКаТа конференчИ1я «а Съюза «а комунистите в Ле-

ВАСИЛКА СТАНИЯНОВА е работничка в цеха на мод- 
ионфекция „Ниш" в Сурдулица. Има скромен трудов 

стаж: едва две-три години работа. Трудовите резултати, ко
ито поопипа .'все още не се отчитат: като помощничка-брига
дир общият успех ма бригадата е нейния среден резултат 
С други думи, принадлежи към групата „режийни" 'работни
ци.

Биографичните данни откриват 
но момиче. 'Родена е през 1955 година в махала Деянова — 
с. Божица. Основно училище завършва в родното ои село. 
Средно текстилно — специалност конфекция — завършва 
в Ниш. И оттам се връща през 1975 година, за ;ца стане 
помощничка-бригадир в новооткрития цех на модната кон
фекция „Ниш”.

Сред тази наглед делник ност има нещо, 
еква Ваоилка напред. Това „необикновено" безспорно е 
нейната любов към работата, към 'призванието и житей
ската ои определеност да стане конфекционна 
ничка.

също едно обикнове-Босилеградският кварц е извън 
редно качествен и подходящ 
за преработка. Това 
широки развойни възможности 
на стопанството в Босилеград- 
ска община в областта на ми 
нно.то дело.

открива

което изтля- ~ Единадесетият конгрес прие резолюция чието прет
воряване «а дело ще бъде наша належаи Гзадача Не без
ЦиГаТа6 отпГ„ТстТт МЯСТ° В Нея Се «а^абидиза -
.252!,№ сгапа,нптвото >и стопанския напредък изобщо У- 
верена съм, че уопешно ще се справим с тази задача А 
откровено да призная — тази убеденост идва А А 
младият ни колектив, от опита, който 
Ваоилка,

Василка РЗб~ 1к"°
оов вършат работата си. Защото само 
ние е 'продиктувано от любов могат 
извисяват. ' 1

Ето какво по този въпрос 
казва
ЦОВ, директор на 
секция в Босилеград:

— Своите развойни перспек 
тиви нашата стопанска организа 
ция основава и върху енсплоа 
тация на кварца. И то не без 
основание. Едногодишният о- 
пит показва, че тази 
суровина може да бъде от 
голямо значение за съвкупно 
то стопанско развитие на об-

инженер ДРАГАН МИ- 
Горската работ-

Днес е почти рядкост да срещнеш човек, който ще 
заяви: „Ако трябва да избирам отново 1— пак ще стана..." 
А именно така ни заяви Ваоилка: „Обичам работата 
избраната професия, относно опециалността."

Отдавна е известна истината, че работи ли човек с 
любов — работата -му върви. Обратно: насила ли се рабо
ти — тогава И работата е бреме, за оня, който я работи, 
и самият той е бреме за другите.

— Въпреки че текстилната промишленост в (това чи-

от силата на 
заявипечелим. .ои и

задачите, с лю- 
хора. чието призва- 

да се извисяват. И се
важна

Ст. Н.
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ПОДГОТОВКИ ЗА ЖЪТВЕНИЯ СЕЗОН В БОСИЛЕГРАДСКА ОБЩИНА

Има достатъчно комба 

йни а резервни части
Социилната защита ие се 

есъществява организирано
ДА СЕ куПУВАТ КОМБАЙНИ. -

,р°зВ|рвЕни частЙРОДАВНИЦИ НА -ЗМАЙ" разполагат С
брой се ежедневно увеличава.

За сега лостоя-нш социална 
помощ получават 80 лица от 
300 1до 700 динара «а месе
ца. Според Закона -на социал-

1ПОМОЩ

управа. Чрез съвместна акция 
със съответната самоугграаител 
на общност трябва да изгот- 

съ шест,вена 
за материално 'необезпечените 
лица. С друпи дум!и, за всяко 
такова лице трябва да 
социална жарта. В подготовка 
та и разрешаването на 'Про
блемите от тази област цялос 
тна ломощ трябва да окажат 
местните общности, чиято ак 
тИ1вност по този въпрос до се 

Съществуват 
предложения тук да се оформ 
ят отделни комисии, които не 
посредствено да се ангажират 
по тези въпроси.

ДЕЛЕГАТИТЕ на трите съве
та на Общинската скупщина в 
Босилеград на 'предстоящата 
сесия ще анализират състоя
нието на социалната защита в 
общината и проблемите, кои 
то се тук явяват.

Индустрия на евиденциявятселскостопан
ски машини „ЗМАЙ” в Земун 
предлага за тазгодишен

могат това дг. г'-'оавят водна 
га. „З-май” разполага е всички 
видове комбайни и резервни 
частих и могат да се вземат 
на кредит или парично.

защита тазината
трябва да възлиза на 50 на 
сто от миним ал ния лич ен доход 
в общината. 'Например през 
миналата година на такива ли 
ца е трябвало да юе заплаща 
най-малко по '750 динара. 'Инак 
до сега временна 
помощ са 'ползвали 90 лица.

През тази година за потре 
бите на социалната 
ще бъдат обезпечени над 1 
милион динара. Без съмнение 
това е недостатъчно за разре 

проблеми 
в тази област. Нужно е обаче 
най-напред да се 
яони лрограми с така нарече 
ни социални карти, а след то 
ва да се търсят допълнителни 
средства_ с утвърдени крите
рии. по които да се ползват 
за предназначената цел.

жът
вен сезрн достатъчно номбай 
ни от всички категории и ре
зервни части за всички селско 
стопански машини., 
извежда.

има

обществена 
положение 

има 
общност

В тази важна 
област, за чието 
най-гол яма отговорност 
сам оу правит елн ата 
по социална защита, са пос-

Тази година машините могат 
да се вземат за един ден без 
чакане.

които про
социална

тигнати само начални резулта 
Змай има свои клонове в ти. Според констатациите на 

Ниш и Пирот, които най-мно I Изпълнителния съвет на ОС, 
го отговарят за нашите край 
ща за бързо снабдяване със 
селскостопански машини.

га липсваше.
Представители на „Змай” зая 

пред защитавиха
на „Задруга”, че всички ония 
които не са купили помбайни

кореоподен.та през изтеклия период са раз
решавани само някои от про
блемите и от олучай до слу 
чай. По-сериозни усилия за 
цялостно анализиране и осъ
ществяване на социалната за 
щита и за премахване на ня 
кои явления не са сторени до 
сега.

обезпечиНужно е да се 
пълна социална и здравна 
щита на материално необезпе 
чените лица. Става въпрос за

шаване на всички
за-

изготвят
В БОСИЛЕГРАДСКА ОБЩИНА:

онези, които нямат средства 
за живот, а не са в състоя 
ние със собствен труд да ги 
обезпечат. В19 МИЛИОНА ЩЕТИ ОТ 

МРАЗОВЕ
За реализация на политика

та на социалната защита гол
яма длъжност 
тентния орган на Общинската

Бооилеградсна
община това са преди всичко 
старчески домакинства, чийто

има и компе-
В. В.

* Изпълнителният съвет на Общинската скупщина 
5 Босилеград обсъди и прие отчета за преценените 
щети в общината предизвинани вследствие на мразо
ве и градушка, случили се през средата на май тази 
година.

БОСИЛЕГРАД

ПРОДЪЛЖАВА ИЗГРАЖДАНЕТО НА ПЪТЯ (0 РИБАРЦИОбщо, установените щети възлизат на 19 мили
она динара и се отнасят предимно за унищожени ово- 
щия, зърнени и градинарсни нултури. На площ 
768 хектара овощията са ощетени с 85 на сто.

На тези и някои други култури от градушна най- 
големи щети ст причинени в селата: Зли дол, Брест- 
големи щети са причинени в селата: Зли дол, Брест- 
равино, Рикачево, Бранковци и Рибарци.

Според решението на Изпълнителния съвет 
ОС, на всяно домакинство ще се извърши ноннретна 
преценка на щетите и за сметна на това ще се извър
ши отчисляване на една част от данъка за тази го
дина. Също така за обема на щетите ще бъде осве
домен Изпълнителния съвет на Снупщината на СР Сър
бия-

можности за увеличаване броя транзитния туризъм в Бооиле 
на пътниците на този пункт, градока община, 
както и за развитието на

Предприятието за пътища 
от Враня твърде интензивно 
строи пътя от с. Радичевци 
до гранично-пропусквателния 
пункт на югославско-българска 
та граница при Рибарци. Дъл
жината на строещия се път 
възлиза на 7 километра.

Засега с мощна механиза
ция се върши трасиране на 
последните километри, а по- 
голямата част от пътя е под 
готвена за слагане на асфал- 
тното платно. Асфалтирането 
ще отпочне след един месец.

Счита се, че още през тази 
есен пътят ще бъде готов. 
Той ще свърже Босилеград с 
гра1НИЧно-иропусквателния пункт 
в Рибарци, а през Власина с 
вътрешността 
Тази съвременна пътна връз
ка открива 'извънредни въз-

от

В. В.

В БОСИЛЕГРАДСКА ОБЩИНА
на

Отново градушка
в. в. Лисина. Долна Лиоина, Извор, 

Милевци н Босилеград.
Оформени от органите на 

Общинската управа комисии 
вършат преценна на щетите. 
За стойността на щетите ще 
бъде осведомен и Изпълни
телния съвет на Снупщината 
на СР Сърбия.

През миналата седмица ед
на част от Бооилеградсна об 
щина отново бе обхваната от 
оилен град, който предизвикаПАРАЗИТНИ ПОЛЕСТИ ПРИ ЖИВОТНИТЕ големи щети на полевъдните, 
градинарски и овощни култу- 

първите инфор-Според
мации, пай-големи щети са 
причинени в Груинци, Горна

ри.на страната.Заболяване от 

глисти
в. в.

ИЛКО ДИМИТРОВ:

СЕ СДРУШ«
сложи върху отношенията «а земеделска 
та кооперация с частните селскостопански 
производители, 
за:

вата на яйца или личинки и 
поене с вода, замърсена с 
причинителите на заболяване»- 
то. Болните животни 
да се открият по клиничните 
признаци и чрез изследване 
на изпражненията за яйца. 
За предпазване от заразявано 

глисти е необходимо да 
се отводият пасищата и да 
се поддържа чистота в поме
щенията, като не се допусна 

на тор. Борба с

Аснаридозата се среща 
най-често при конете, свине 
те и птиците. От нея боледу 

Предизвинва

като между другото ка-

— Един от най-важните въпроси, пред 
ноиго в предстоящия период се намира 
ме е сдружаването на 
производители със земеделската ноопера- 
ция „Сгочар”. Досега в това отношение 
е твърде мапно направено. Фант е, 
имаме кооперативни отношения, 
от нас изнупуват селсносгопансните изли
шъци — мляко, месо, вълна и т.н. — но 
това са все пан само купопродажбени от
ношения- А ние сме готови цялостно да 

сдружим, тъй канго е предвидено 
Закона за сдружения труд и в Занона за 
сдружаване на частните производители. 

За тази цел. продължи Димитров, 
бходимо земеделската 

„€точарм 'много по-добре да се организира 
и да шзнамира шй^обри видове на сдру
жаване. В случая особено трябва да се 

предвид обстоятелството, че по се
лата са останали 'главно старчеони дома
кинства, които имат желание Да сдружат 
имота си с кооперацията. Трябва обаче 
да последва инициатива от страна не коо
перацията.

мога /
ват и телетата, 
се от кръгли червеи — аскари 
ди (глисти), паразитиращи в 
тъниите черва на животните, 

нълбе

селскостопански

чекъдето образуват цели 
та. Аснаридизите са причина 

ииономичесии загу-

то с понеже

за големи 
би. защото водят до постепе
нно изтощаване на животните 
и предизвикват намаляване ан 

а при силна

натрупване 
аскаридите е доста трудна

яйцата
все

за да се унищожат
долната част на стените, 

и по-

продуитивността, 
инвазия предизвикват и смърт. 
При коня достигат до 35 —37 

25 см,

им, е
преградите, хранилните 
дът трябва да се изпарят с 

вода, в иоято се раз- 
3—Ъ0/0 сода иаустин. В 

заболяването

кооперациянео
см, а при свинята до 
иато женените вряласа по-едри от

тваря 
борбата срещу 
се прилага 
(изчистване на

Жененитемъжките паразити.
голям брой яйца, но

попадат с изпражненията 
всички

има
На отчетно-изборното заседание

конференция па Социалисти- 
Съюз в Димитровград едно от 

беше и на

неотделят дехелминизация 
животните от 

дава
Общинската 
месния 1
твърде <у.опвашите разисквания

селшостоганши производител 
Димитров. Най-голямо ударение гои

ито
навън и замърсяват 
окръжаващи предмети,

водата. Живот-

им сбпаразити, иато 
вътрешно 
средства) ноято се извършва 
от ветеринарен лекар.

почва Ил-противопаразитни А. Д.младия
та, храната и 
ните 
пасищата при

!КО
заразяват най-често на 

поемане с тре
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РАЗВИТИЕ НА БИБЛИОТЕЧНОТО ДЕЛОПРЕД АКЦИЯТА ЗА
В ДИМИТРОВГРАДСКА ГИМНАЗИЯ ,.Й. Б. Тито”

Книгата достояниеУСПЕХЪТ КАТО МИНАЛАТА ГОДИНА
на всичкиру1дн'ИЧвст|ВО между учениците 

'И учителския 
този 1ЙЗЧИН те, учениците, ие 
н<©н'ията ои, 'Н-о оа осъществя 

и самоу-п решителните ои 
|Ноето е твърде важно

ученицитени лекции, които 
,в първи клас трудно разбират.

учебници
След завършване на учеб 

ната година може да се от
чете. че общият успех в ди
митровградската гимназия ..И. 
В. Тито" е >на равнището «в ми 
капата година. Разлика е само 
в това. че резултатите са зна 
чително по-добри в трети и 
четвърти клас, а по-слаби в 
първи и втори.

— Еотествено, изтъкна ди 
ректорът на гимназията Ме-

А поколектив.
Не съществуват и 
по всички предмети. А в 
лание да 'приемам воички же. 
лаюЩ'И да продължат школу 
ването си в гимназията, запи 
сахме по-голям брой ученици. 
По този начин работехме 
неподходящи условия — 
са на помещения, голям брои 
на ученици в паралелките <и

же лищата следва да създадат 
книжки фондове според нор
мативите, за училищата.

Съюзът 'на комунистите, Со 
циалиотическият съюз, Съю 
зът на синдикатите, общински 
те скупщини, общностите на 
интересите библиотеките, учи
лищата и трудовите организа
ции трябва 'да раздвижат ини 
циатива и създадат благолри- 

обществено-политически

С БК РЕТ А РИ АТЪТ НА Между 
общинската конференция 
Съюза на комунистите в Ниш 

Изпъя-

навали
права,
и за нас, преподавателите, и 

каза Геор
подкрепи акцията на

комитет на Предее 
на ЦК на СКС за 
библиотечното де 

Именно,

кител пия1' за самите ученици, 
пиез.

дателството 
развитие на 
ло в републиката.

обществено-политичес- 
Релублика- 

та. общините и трудовите ор 
ганизации занапред трябва да 
действуват за създаване на 
значително по-добри условия 

библиотечното

лип

А. Д.
всички 
т организации в

ятен
нлимат за провеждане на тази 
акция- Прието е в региона да 
се създаде 
тяло от представители на об 
шествено-тюлитическите 
низации и други структури.

координационноза развитие ’на 
дело.

орга
Изпълнителният комитет на 

разширено заседание с пред
на Изпълнителния Координационните пък тела 

ще трябва да направят свои 
програми върху конкретна ре 
ализация на задачите.

Общностите на интересите 
ло култура и образование за
едно с общинските скупщини 
в едногодишните и петгодиш
ните си планове трябва да 
обезпечат, освен редовни и 
допълниелни средства. Самоу 
пргвителните органи също 
трябва да обезпечат средства 
за набавка на книги за своите 
библиотеки.

Накрая да налопмним. че об 
щинските комитети са длъж
ни да следят провеждането 
на акцията и да осведомяват 
първичните организации за за 
дачите, които трябва -да реша 
ват.

ставители 
съвет ма СР С'ьрбия. банките, 
книгоиздателите и библиотека 
рите, обезпечи 300 
динара кредитна маса за на
бавка на книги при 
благоприятни условия: четири 
годишен срок на изплащане с 
лихва от 4 ,на сто.

милиона

твърде

С предвидената акция тряб 
ва да се осигури във всяка 
училищна библиотека да има 
по 10 книги на ученик, наро
дните библиотеки по две кни 
ги на глава от 
а в трудовите 
по една книга на зает.

При това структурата 
книжния фонд трябва да съо 
тветствува на потребностите 
и целите на училищата чита 
телите и трудещите се. Учи-

населението,
организации

на

Ст. Н.Димитровград

т.н. Всичко това пряко се от 
рази на успеха 
в първи клас.

тоди Георгиев, това и очак
вахме, понеже в първи клас 
се записаха миналата година 
и онези завършили осмоклас
ници, !които не са имали на 
мерения да продължат обуче 
нието си. А, както е известно, 
от миналата година и в пър 
ви «лае са общи основи, ка 
то и в останалите средни учи 

. лища. Това увеличи броя на 
учениците, в първи клас, и 
пряко се отрази на успеха. 
Освен това, трябва да се има 
предвид и обстоятелството, 
че въпросът с учебната про 
грама все още не е разрешен 
на подходящ начин. По ня
кои предмети се изнасят обем

научениците ГРОБЪТ В НИВИТЕБранно ЧОПИЧ

СРЕД снежните преспи в мъгли потопен, 
измързнал заспива студеният ден.
Из пътя колони, камиони и черен брониран влак, 
друже, лош знак!
Шуми далнината, бръмчи далнината, просторът в гърмежи се скрива.

Черната легия иде... и татинецът с черни пера...
Гордо стъпва нацистът...
Започва офанзива.

Но ;и при такива условия 
предприехме воички необходи 
ми мероприятия, в течение 
на годината, да мобилизирам 
силите си и преодолеем про
блемите. В тазинасока голяма 
подкрепа ни оказваха училищ 
ната конференция на Съюза 
на социалистическата младеж 
и ученическите общности. 
Струва ми се, че никога досе 
га не е било по-успешно сът

Сянка от село до село, пушка след пушна върви, 
шепот под снежните стрехи, шепот по друми и ниви, 
глас през мъглата лети, заветен и таен зов:
— на крака ни още сме живи!
Всяка пътека—окоп.
И почна... На пътя със огън и жар
цял ден се сражаваха /ри роти и една бригада.
А в сивата утрин, когато мъгла над нлисурата почна да пада 
седем роти се втрунаха срещу една партизанска бригада.
Двама срещу един... пет срещу един, а отгоре кръжат самолети. 
Биите се мъжки, другари! Ни стъпка назад партизани!
Седем срещу един... осем... правдата е на нашата страна!
А на залез слънце: Да

ДИМИТРОВГРАД

Културен преглед отстъпиме, другари!

Отстъпление, кървави стъпни, земя разорена 
купчината пръст в бързината нахвърляна, 
в нивата, в полето студено заровихме млада жена. 
На Пета чета любимката Ягода, с къдрици руси, 
своето „здравей" тук изрече свободно.
Ягода т върда девойка и гордо чело народно, 
двайсет и две години в борбата калена, 
двайсет и две години в земята вледенена 
лежи там нрай пътя на стража, без смена!
Снегът се топи и нинне тревата, офанзивата мина 
сред младото жито сънува девойката.
По юнското слънце морето ечмичено дреме,
гърмечният вятър разплита носите им сведени__
къдриците руси на Ягода.
Към синьо небе като цъфнал млад 
сред полята се смее с песента на> горещия ден: 
в тия поля две пъстро—сини очи там 
две очи пазят още пътеките чудни — 
партизанката Ягода на стража вековна стои! 
Дойдете, другари, и тая могила погледайте, 
стиснете, другари, ръце и носите помилвайте, 
станете другари, станете и стражата днес удвоете! 
Не давайте чужда ръна да разплита 
да изпие очите бездънни и сини, 
другари, сломете нрай пътя грабливите чужди ръце! 
Над нивите вятърът нечии думи разве 
девойката Ягода своите стари другари зове!

В чест на Единадесетия конгрес на Съюза на 
югославските номунисти подвижното кино при Центъра 
за нултура в Димитровград от 8 до 29 юни, в дваде
сетина села на общината, прожектира домашния иг
рален филм „Николетина Бурсач". Този филм, в по
становка на Бранно Бауер, обрботващ тематина от . 
Народоосвободителната борба, беше проследен с гол
ям интерес от любителите на филма по селата.

о о о

Самодейният театър „Христо Ботев" от Дими
тровград се представи още веднъж с пиесата „Ивно- 
ва слава” от Стеван Сремац, в постановка на Слобо- 
дан Алексич. Това беше осмо и последно изпълнение 
на тази пиеса, понеже след годишните почивки за
почва подготовката на нова пиеса.

Необходимо е да добавим, че „Ивкова слава" 
> беше твърде успешна изява на димитровградските 

самодейци, ноито освен в Димитровград, с нея 
се представиха на прегледа на самодейните театри 
в Аленсинац, в рамните на крайграничното сътруд
ничество гостуваха в Драгоман и Годеч (НР Бълга
рия).

лен

все още са будни,

I

носите невинни,

А.
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МЛАДИТЕ ОТ ДИМИТРОВГРАДСКА ОБЩИНА

Пред сермзни задачи Палим

БРОЙНИ СЛЕДИ 

НА ОБЕКТИТЕ
Броят на младите, които не 

членуват в Съюза на социали 
етическата младеж, е характе 

I за самия град — Димит
ровград- Счита се, че около 35 
на сто млади, които следват 
задочно, студенти, загубили 
статус на редовни, търсещи 
работа, а дошли от село, рабо 
теши в търговията и по-мал
ки институции — не членуват 

ССМ. Въпреки .това от вре 
ме «а време те се включват в 
отделни
първична организация >на ССМ. 
Но това не е достатъчно.

Такава констатация бе изне 
сена на неотдавна състояла 
та се отчетно-изборна нонфе- 

на ССМ в Димитров-

които работят в Димитровград 
ските промишлени предприя
тия. Естествено, товв 
ри!несе 1И ще съдействува за 
по-доброто мм стопанисване, 
а в крайна сметка положмтел 
но ще се отрази върху стаби 
лизационните 
панството 'на общината.

Важно място в предстояща 
та дейност, на младежката ор 
ганизация ще бъде последова 
телноот .при настаняване на 
работа на стажанти и стипен- 
дисти. През изтеклия период 
дойде до рязко увеличение 
броя 'на заетите, благодарение 
преди всичко, че в ООСТ бя
ха приети стабилизационни и 
развойни програми. Създаде
ни оа условия за разширяване 
на мощностите и приемане 
на нова работна сила.

Настаняването на стажанти 
не е според законопредписа- 
нията. Това от своя страна 
зле се отразява върху необхо 
димостта от ускорено измене 
ние на квалификационната 
структура. С други думи, не 
се спазват договорите за при 
ем на школувани кадри.

ще доп-
рен

процеси в сто-

Новоизграденият младежки стан 
недалеч от езеро Лалин, кипи огг ж'нвот, младост, песен и 
дейности на около 300 девойки >и младежи от Муманово Нови 
Сад Ри ек а, .Сремска Митровица, Струга, Суботица м Димит
ровград. Там, на няколко 'километра от Суботица, а недалеч

уреждат бряга на 11а- 
автопът Е-5. ра- 

Яоно проли-

Рибар",.,,Иво Лола

в
акции на градската

от югославсконунгарската граница, те 
лишкото езеро, изграждат международния

и трудово съревнование.бодро настроение 
стта на младежкия ои стан.

Петдесетте млади работници, селскостопански произ
водители, ученици и студенти от димитровградска бригада 
„Братство-единство” заварихме край автомобилния път, 
бодро настроение и трудово съревнование. Ясно проли
чаваше желанието им да постигнат днес повече от вчера, 

бъде по-успешен, което обещават

ренция
град. 8

сеоснование 
изтъква един важен проблем: 
организационото укрепване на 
ССМ, като съставна част на 
организирания фронт на социа 
листическите сили. Правилно 
е схванато, че само организи 
раните младежи и девойки са 
з състояние успешно да про
веждат всяко начинание, ме
роприятие, . или младежка ак- 

Може би в тази насока 
ще бъде целесъобразно пъР- 

на ССМ

Очевидно с

всеки следващ ден да 
и началните резултати.

Първият ни събеседник беше номенданта на бригадата 
Ж , Цанко Костов, който само два дни преди заминаването за 
™ Пал им бе избран за председател на ОК ССМ в Димитровград. 

Той само потвърди нашите впечатления, че успехът няма да
изостане...

бригада „Братство-единство”— Младежката трудова 
^ тук се намира една седмица и постигна забележителни тру

дови резултати, както м резултати « обществените и спортни 
дейности. Нашата бригада през тази седмица преизпълни 
нормата с 66 на сто, благодарение преди воично на извън
редното ангажиране на всички бригадири, така че в момен- 

трудови резултати се намираме на второ място.

ция- Същото е и по отношение 
на стипендистите. Основните 
организации на сдружения 
труд допуснат кадри, за кои 
то са изразходвани общеотве 
ни средства, да чакат година 
и повече без работа. В досе 
гашната практика първичните 
организации на ССМ не са 
проявили интерес, нито пък 
акции да се надделее такова 
състояние.

вичните организации
да се формират пов града 

райони в града.
Сериозна задача пред мла

дите в Димитровградска 
щина предстои по провежда 
не акцията „Младият работ- 

Годи

та по
об- Покрай трудовите 'резултати, продължи Костов, голя

мо значение за всички девойки и младежи, които участву- 
тази трудова акция, е развитието на братството и 

единство, сближаването на младите от всички краища на 
страна. Тук участвуват бригадири от почти всички

ват вник — самоуправител . 
ни наред тази акция се про
вежда само в каучуковата 
промишленост „Тигър — Ди
митровград”. В организацио
нно отношение са проявени 
известни слабости, ноито дес- 
тимулиращо оказват влияние 
върху общия 
та. Именно, недостатъчна пое 
ледователност се проявява по 
отношение на стимулацията и 

което ре 
от акцията. Най-гол-

нашата
народи и народности на Югославия-

Занапред именно в тази на 
повече В предобедните работни часове особено се изтънва 

младия работник от „Градня” Недко (Василев. За момент го 
каже нещо за впечатленията ои от акция-

сока ще се прояви 
взискателност: законопредпи- 
санията и договорите да се 
опазват.

прекъснахме да

ход на акция Има още задачи. които 
през настоящия и идния пери 

организация 
по-настоя- 

още

— воично тук е прекрасно — от младежкия стан, езе
рото до останалите бригади. Твърде съм доволен, че имах 
щастието да бъдв и участник в тази акция, което счи
там мато признание за досегашната ми дейност в младежка 

, Затова ще се стремя това доверие да не 
обещавам, че от Палич ще се завърна

од младежката 
трябва да решава 
тел но. Тук ще посочим 
марксическо - идеологическото 
образование, развитие на са 
модейността, физкултурата и 
особено на специализираните 
младежки организации, като 
колективни членове на Съюза 
на социалистическата младеж.

Приетата акционна програма 
всеобхватност

възнаграждаването,
та организация- 
изневеря и 1
ударник.

зултира
яма част от вината поема ръ 
ководствата на първичните ор 

ССМ в ОСТ ,Ди

като

Недалеч от Василев бе младата девойна Биляна Ве- 
първична организация в с- Сммлов-

ганизации на 
митровград'’, които от време 
на време са предоставяли ак 

стихийно, без

личнова от младежката 
ци. Ето нейните думи...

цията да върви 
да се внасят резултатите, 
ето лишава младите работни 
ци от взаимно състезание-

— Когато тръгнах на трудовата акция питах се: как 
изглежда това място, «рай което няма нито баиРи;. 
хълмове. Когато пристигнах видях, че Суботица, а особено 
Палич са твърде хубави места. Тук на трудовата акция се 

почивка и за други дейности, 
възможност да свържем брой- 
останат в спомените завинаги, 

го, прекрасен е. Винаги

ко
свидетел- 

младите в Димит-
по

’:У/*&-<■■■ /*'■

ствува, че 
ровградска община комплект
но съблюдават насоките на 
предстоящата ои дейност.

■*.

^ 1и работи, но има време
Особено ми харесва, че има 
ни (познанства. ноито ще «и 
А младежкия ни стан, видял и сте

винаги се чува песен и 1младежки смях. - -

и заЕдна от предстоящите зад а 
чи в тази насоне ще бъде 
(акцията да получи всеобщ 
характер и с нея да бъдат об 
хванати всички млади хора,

В
Ст. Н. весело,

На |акцията е и Лидия Стойчева от Желюша, 1инак уче
ничка е средно техническо училище в Ниш. И тя не е про- 
пускала възможността да вземе участие в акцията. Попитах- 

пан .минават следобедните часове...
ЗАПОЧВА МЛАДЕЖКА ТРУДОВАОТ 1 ЮЛИ НА ВЛАСИНА 

АКЦИЯ. ме я
__ Обществено-политическата дейност на трудовата

акция е твърде оживена. Ние .посещаваме политическа шко
ла и маркоиТеоки кръжок. От вояка бригада политическата 
плюла .посещават по 25 бригадири и маркоическия кръжок 
5 до Ю Нашите момчета са твърде активни .и «а спортния 
план Състезават се с останалите бригади и мога да кажа. 
че отборът на нашата бригада вече спечели две първи ме- 
.т„ по Мплън футбол н хандбал, а вярваме че н по баскет 
Пол ше б-Рдем найлобри. Покрай това организират се кур- 6°', чце бьдемориитд0 ,на мстгорни вс*ила. за

козметичесни и други, «аза ни Стойчев .

Гори на 2 хиляди 

хектара
сове за
е л ек т р о жени сти,

по пет бригади от 
Косово,

да 'работят 
Войводина,

и Сърбия-
| пъРви 

Вла-
Манедо-От пъР»и юли до 

септември околността на 
синсното езеро щв заприлича 
на голяма строителна площад

И когато след десетина дни приключи едномесечната 
■ ■ трудова „Палич 7Г ^^^“^^ГТб^ктите"' нъдрто

°рГотаТха:СЛиадше ™ “помаза адин чудесен летен месец.

ния

.През това лято те ще за" 
лесят 600 хентара с борови

■ анция- 301Ш° години 
1500 
Така

|Власиноиото
б^ьДе изцяло покри

ка.
и девой

голинитеНад 500 младежи 
т ще залесяват 
край езерото. По такъв начин 

край

долу): Н. Василев, Ц. Ностов, Б.На сниммите( от горе на 
Величнова и Л. Стойчева

младежка 
предстоящите 

(поникнат още 
борови гори.

дова 
то, в 
туй «ше 
хектара
околността на

А. Димитровпрелестния Влаоинсни
стане още по-лривлекате 

чийто брой
ще
лен за туристите, 
от година на година расте. 

Планирано е в две

езеро ще 
та с борови гори.смени СТРАНИЦА 11
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БРАТСТВО за нашите деца
ЖЕЛАНИЕ

Ано имах нриле 
отлетяла бих при Тито, 
Размазала бих му за желанията, 
ноито нося в сърцето си.

Бих му размазала за нашите 
ученичесни успехи, 
с бележките да се похваля 
и от сърце да го поздравя-

Бих му казала, че всичии 
народи и народности у нас 
му пожелават дълъг живот 
и вечно да ни води иъм възход.

Слободанна Стоименова, VI кл. 
Бистър

състоя XI момгрсс ма СЮНЦентърът „Сава", в нойто от 20 до 23 юНи се

НЕКА ВСЕКИ ЛЕН БЪДЕ 
ДЕН ИА МЛАДОСТТА

крепим един друг, може да 
цамбурнем във водата! 
предложил бедният 
на чорбаджията.

Но. оня, щом чул да му 
искат ръката, смръщил 
ди, навил охранен врат настра 
ни, изпреварил спътника си 
и тръгнал като че ли напун 
сам тю мостчето. До средата 
той стигнал криво—ляво бла
гополучно. Ала там мостчето 
изведнъж се залюляло, дъска 
та заподскачала, сякаш някой 
я блъскал отдолу, краката на 
чорбаджията се плъзнали и 
охраненият човек паднал в 
мътната вода. Съшия миг ре 
ката го повлякла като чувал, 
напълнен със слама... Тогава 
селянинът, страх не страх; 
— скочил в буйната вода и 
полетял да спасява нещаст
ника.

ДИМИТРОВГРАД селянин

В ЧЕСТ НА КОНГРЕСИТЕ 
НА СК веж-

Нека всеки ден да цъфтят цветята, 
нека всеки ден да играят децата, 
нека всени ден да е изпълнен с радост, 
нека всеки ден да бъде Ден на младост.

Нена всеки ден да бъде май. 
нека в света да се знай. 
че Тито ни води по светъл път, 
на социализъм и необвързаност.

Нена всеки ден да се чуват песни, 
всички хора да бъдат честити и засмени, 
във всеки кът на родината да се пее:
,.Другарят Тито още дълго да живее!

ОсмияПрез първия ден на провеждането на 
конгрес на СКС на тържествения митинг пред учени
ците от основното училище „Моша Пияде" в Димит
ровград (от I до VIII клас) за значението на конгреса 

ори Зоран Геров, ученин от гимназията „Йосип Броз 
__V’ в Димитровград. От митинга бе изпратена по
здравителна телеграма до участниците на Осмия кон
грес на СКС.

гов
Тито

Същия ден учениците по класовите общности 
бяха запознати със значението на предстоящия XI 
нонгрес на СЮК. Подобни тържества бяха проведени 
и от средношколската младеж в гимназията „Йосип 
Броз Тито” в Димитровград.

По повод започването на Осмия нонгрес на СКС 
пред тържественото събрание на учениците от основ
ното училище в Смиловци за значението на Конгреса 
изнесе сказка Марина Георгиева .преподавателка при 
училището. След това учениците проведоха един 
край телевизора, наблюдавайни откриването и нача
лото на работата на Конгреса.

Ш; * - :.
Милена Маноилова, 

Трънски ОдоровциКато го наближил, викнал:
чове-— Дай си ръката, 

че!... Дай си ръката!
Но чорбаджията — макар 

вече да гълтал вода 
не рачил да си подаде ръка
та, за да го спасят. И така 
нахалост загинал...

Привечер бедният селянин 
снел калпак пред жената на 
удавника и дума по дума й 
разказал с просълзени 
как загинал нейния стопанин. 
Накрая завършил с дълбока 
въздишка:

час
пак ГОРНА ЛИСИНА

ОСМОКЛАСНИЦИТЕ ПОНАЗАХА 
ДОБЪР УСПЕХ

М. 3. и М. Б.

Георги РУСАФОВ
Тридесетте ученици от осми клас на училището „Ва 

оил Левски" в Горна Лисина успешно завършиха кла
са. Отличен успех показаха 6 ученика, много добър — 
4, добър — би задоволителен успех 14 ученика. От
личници са: Никола Васев, Рада Петкова, Снежана 
Рангелова, Любица Христова. Душан Велинов и Зоран 
Йосифов.

очи

Защо се удавил 

чорбаджията
— А можех да го спася, 

ано беше подал ръката би...
Тогава оная ревнала орещу 

него:
Общо взето успехът на тазгодишното поколение 

осмоклаоници е по-добър от този на поколенията от оре 
ди няколко години. Р. К.

— Нещастнико, ти си го по 
губил!... Ако наистина, ои ис
кал да го опаоиш, не е тряб 
вало да го караш да ти даде 
ръката си. а^ да му 
„Чорбаджи Йордаке, 
дръж ръката ми!”... Къде

СМИЛОВЦИ

УЧЕНИЧЕСКА ЕКСКУРЗИЯВеднъж двама пътници — 
беден селянин и охранен чор
баджия
рена. Други дни • реката не би 
ла толкова голяма и хората я 
преминавали на брод. Но на
скоро били ■паднали поройни 
дъждове и сега 
река бучнала страшно. Гърмя 
ла като хала с камъните, кои 
то мъкнела. Бълбукала и със 
кала, като че ли в нея

премятали разярени змейове. 
Свят да ти се 
то я гледаш!... За брод и ду
ма не могло да става. А от 
единия до другия край 
реката имало едно едничко 
мостче, което се люшкало ка' 
то вейка под наемалната те
жест.

— Чорбаджи ЙрРДаке, дай 
си ръката и да преминем за 
едно по моста, че ако не се

завие само ка
стигнали до една кажеш: Учениците от основните училища в Смиловци и 

Каменица (от V д0 VIII кл.) проведоха тридневна ек
скурзия из Македония и Косово. Те посетиха Скопие, 
Мавровокото езеро, Прилеп, Битола, Охрид и Прищина.

на
сина

видял и чул ти, 
чорбаджия да дава нещо — 
нали той Цял живот е свик
нал само да взема!

глупавко,

придошлата
Учениците останаха твърде доволни от екснур- 

зията, защото се запознаха с много знаменитости на 
местностите, които посетиха. б. М.

се

ДИМИТРОВГРАД

ТРУДОЛЮБИВО ПОКОЛЕНИЕ 
ОСМОКЛАСНИЦИ

От 156 ученика в осми нлас на ооновнюто учи
лище „Моша Пияде” в Димитровград, разпределени в 
■пет паралелки с, отличен уопех завършиха класа 34 
ученика. За учениците със слаб успех бе организирано 
допълнително обучение по отделни предмети.

М. 3.

СТРАНИЦА 12
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ПРОЛЕТАРИИ ОТ ВСИЧКИ СТРАНИ, СЪЕДИНЯВАЙТЕ ОЕ1

Комунист
Орган на Съюза на югославските комунисти и на Съ,^Щ^мунистите на Сърби„

Бр. 1110 
Година XXXVI 

30 юни 1978 
Белград
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Съюзът ма комунистите и на тази среща
се потвърди като водеща идейна и политическа 
сила способна и сложените условия на борбата 
за 'нови обществени отношения да пгьрои и нами 
ра онези пътища и средства на борбата, които 
оигурно и най-бързо водят към поставената 
цел — изграждането 
социализъм. в който работническата класа и 
трудещите се да [решават по всички съществе 
ни въпроси на своя живот и труд. Единството 
на погледите върху всички въпроси на по-ната- 
тъшното развитие на нашето общество и роля* 
та. ноято Съюзът на комуниотите има в него 
— е йдрава гаранция, че договорената поли- 

които постави Конгресът пред

---------^ ■ някто и всечки в Югославия, носят и печата на
Отдавна вече — във вихъра на ^свобо , нао л®чност понеже /Пито е не само истори

дителната война и във въоръжената ре 10 | борбата за свобода, той е още повече
чия, поетът под такова заглавие шля 'тесе я_ Р насърчението и надеждата «а всич
за човек—борец, който <^° ' мнани“ А°3 1 т обезпраоени 1и поробени в тяхната борба за
ята за коя,го се бори. разгонва мрака освобождение. Оттун огромния интерес и под
веждата пътя на освобождението на труда и ( 1к>^°°0Мня®"ио0’1ПОлучУава неговата дума в кон- 
човека С думите: Да тръгнем «апред да Р Греоната зала 1и «а 'всичко друго, което слъва
ворим 'нашите думи в дела! — завърши в - « <5об0дата ма човешката мисъл м творчество.
нияАЕдинадесети°конгресКИвеедно-едт™твено из- ^

и 1ня воички прогресивно и ооциалистически Об1пеств0ноникономическите отношения,

ЕвЕгг=. “= г1™
;ЗГЕг.бНг;ггггл.".-
3Ща В55г^=5=г» 

~52^Зг===.5«=?,,?=3т=рн=
Н 0иП1ГаГГИпро™воиГгГ хораЯв света да ™ 

I защитят, -------—---------------------

на самоуправителния

гина м задачите, 
югославските комунисти ще бъдат успешно осъ 
тествани. _

Закюлченията м задачите на Единадесетия 
нонгрес които като идея и предложение наста
ват а организациите на СК, ще се върнат тези 
дни към своя извор като резолюция на наи- 
високата партийна среща като програма и за 
дължение на воички членове и организации на 
Съюза на иомунистите. Те не дават коннретни 
решения, но заедно с Тиговия реферат, са пъ
тепоказател и идейна ориентация за конкрет
на политическо анцил. Затова от организациите 
и органите на СК се очаква, че изхождайки от 
становищата в конгресните документи, прие
мат (програми на конкретни политичео^в®“К; 
които ще отразяват потребностите и опоцифич 
костите на средата, в ноято живеят и депетву 

Донументоте дават основа за широка твор 
Всеки член, всяна организация на 

себе си в тези документи 
програми конкретно да ут-

В

печат
Пет минути преди 
пълна тишина, 
в залата пълна като 
да го видят, да го чуят 
гаги и гостите от единия Д° 
нашата страна и от1 |всични 
раси м всички народи.

Цяла Югославия.
— се сливат под сводовете иа 
тър „Сава” да се срещнат с 
зи обикновен т единен « чУДвоот 
борец., този великан на нашата епоха,

нонти-ненти, ват.
чеона акция.
СК трябва да намери 
и овоите задачи и 
върдят •____________

святцелият прогресивен
конгресния ^еи‘ 

Тито, да чуят
чонен и 

ноято,

то-



2 Комунист

Подрннско - колубарското село

По пътя на прео
В ЗНАК НА
КОНГРЕСНИТЕ
РЕШЕНИЯ

система нарай сложната
АПК в Подриисмо-молубарсииянасърчение на развитието на общесгве 

отношения са осъществени нрупни ре 
стопанство в селата от Подринсио-

С постоянно 
но-икономичесните 
зултати в селското 
колубарсния регион.

ОБРАД КОВИЧ

регион съществуват още две 
оиотбмм — „Вочар—коп и
ПК „Београд". Вън от система 
ТО са ПИК „Уб", ИПК „Сър- 
бияшиа", ПК „Лозница" и вс-ич 

земеделски нооперации.
но обществените стопанства, 
а също така и на имотите но 
частните селскостопански про
изводители. Селскостопанските 
труженици организирано се 
съревновават в 79 села в об 
щинито Шабац, Богатич, Уб, 
Лайковац и Валево 1В производ 
ството но царевица, 
ца. мляко месо и овощия 
напата година в съревновани 

за по-високи добиви взо 
ха участие 2 342 селскостопан 
ски .труженици, а неотдавна 
бе подписан специален обще
ствен договор за съревнова
нието.

ниОсновна насока в по-нататъ 
селското Сдружаването на труд и 

сродства постепенно со раз
ширява и от обществените 
стопанства преминава ма имо 

ма частните труженици.

шното развитие на 
стопанство в Подринско-колу- 
Ъарсния регион е производ
ството на храна и 
чрез еисокодобивно производ 
ство на обществените сто пан 
ства и съвмеатно със сдруже 
•ните селскостопански произво
дители. За да се постигне то 
ва трябва да се преизпитат 
наличните оолици на организа

суровини
тите
Резултатите от сдружаването 
на селскостопански то произво 
дители со различава'!' от орга 

от об

пшени- 
. Ми

ПО-★ ТАЗГОДИШНИТЕ ТЪРЖЕСТВА ПО 
КПД 27 ЮНИ ДЕНЯ НА (САМОУПРАВИТЕЛИТЕ, 
СЪСТОЯЛИ СЕ В ЦЯЛАТА СТРАНА НЕПОСРЕД
СТВЕНО СЛЕД ЕДИНАДЕСЕТИЯ НОНГРЕС НА 
СЮК ПРЕМИНАХА ПОД ЗНАКА НА КОНГРЕС
НИТЕ РЕШЕНИЯ.

ето шизация ДО организация, 
щима до община. Дока го в Земс 
делената кооперация във Валев 
сна Каменица са сдружени 65 на 
сто. а ООСТ „Подрине” о Ма 

Зоорпин са сдружени об- 
0.81 на сто от селскосто 

Там

сеция на агрокомплекса, да 
ускори акцията на комисията, 
да се мени структурата на из 
ползване на земята и да се 
изнамират нови форми по ор 
ганизиране на сдружения труд 
и свързване на селскостопан 
ските производители с общее 
твения сектор

ли
Високите добиви, обаче, не 

могат по-нататък с успех да 
се постигат при сегашните ус 
ловия на неуредени 

малки

що
папските производители, 
където тружениците прантичес 
ки се убедиха в предимствата 

където Трудовият колектив „Магнохром'' от Кральево, 
лауреат па Ордена на труда с червеното знаме на 
Деня на самоуправителите проведе делови договор 
за мерките, ноиго ще бъдат предприети за създава
не на по-добри условия на стопанисване. На работни-

машини в Земун

площи
сдружаването,

ООСТ станаха .^организация ш 
селото", където акцията съв
местно водят Съюзът на 
мунистите. другите обществе 
но-политически организации и 
самоуправителните органи 
организациите на сдружения 
труд. сдружаването на труже 

задоволителни

имоти с голям 0 I'земя.
брой парцели, обраонали в 
синори. Това бяха причините 
за организиран почин по 
масация на имотите. В об
щините Шабац и Богатич ко- 
масацията е вече в ход, а 
за същата неотдавна на рефе 
рендум с огромно болшинство 
се изясниха тружениците от 
мачванските села. С комаса 
ция в Шабашка община са 
обхванати 32 256 хектара. 
Предвижда се по такъв начин 
броя на парцелите от сегаш 
ните 48 765 да се намали на 
15 537, с което обработваеми 
те площи ще се увеличат с пет 
на сто. От комасацията в об
щина Богатич ще се получат 
нови 4 500 хектара. Тези дни 
в ход е подготовката за про 
веждане на комасация в об
щините Владимирци, Уб и 
Лайковац. Планира се чрез ко 
масация до 1981 година да се 
обхванат около 63 000 хекта 
ра в Подринско-колубарския 
регион.

Досегашният опит в развити 
стопанство

но-ко-
ето на селското 
и на обществено-икономичес
ките отношения в селата от 
Подринско-колубарския край е 
най-доброто потвърждение за 
правилността на тези опреде 
ления. През последните някол 
но години, както бе изтъкна 
то «а неотдавна 
се съвместно заседание 
Междуобщинсната 
ция на СК и на Междуобщин 
ската конференция 
на Подринско-колубарския ре 
гион, стигнало се е др значи 
телни и крупни промени 
селското стопанство и в село 

Занонът за

цигге от Индустрията за трактори и 
е присъдена грамота па самоуправителите за разви
тието на информирането в трудовите организации. 
Именно затова този нолентив бе домакин на централ
ното тържество на Деня на самоуправителите в Сър
бия, което с участието на представители на клубовете 
на самоуправителите от цялата Република бе изпол
звано и за разговори по информирането. И централ
ното тържество ,.Срещи на самоуправителите" в СР 
Хърватско, състояло се във фабрика „Юговинил" 
Нащел Шучурац. бе делово. Ознаменувано бе с ра
зисквания по достиженията в областта на свободната 
размяна на труда, в ноято често се промъква въпроса, 
поставен и на Единадесетия конгрес: какво да се пра
ви, за да се надделеят по-бързо и по-успешно стари-

I’,

даваниците
резултати. Но там където хо 
рата от сдружения труд 
затворени към селото и къде 
то Съюзът на комунистите и 

общеотвено-полити- 
организации са бездей

са
СЪСТОЯЛОТО

на
вконферен другите 

чески
ни сдружаването върви бавно.на ССРН

На бъдещите процеси в 
сдружаването на труд и сред
ствата в селското стопанство 
неблагоприятно влияе неста
билността на пазара и нерегу 
лираните доходни отношения 
между производството, прера 
ботването и оборота на сел 
скостооакските произведения- 

Почти няма селскостопански 
производител, излизащ .на па
зара, при когото не са вгра
дени труд и средства от пове 
че ООСТ ог една или пове
че .трудови организации. В до 
сегашната практика, обаче до 
минираха нупопродажните от 
ношения. Има малко примери 
на самоуправително регулира
не на доходните отношения 
въз основа на участието в 
съвместно осъществения до
ход.

3

те отношения и в тази важна област на нашата 
обществено-икономическа лрантика.сдружения 

труд допринесе по-ясно да се 
определи мястото и ролята на 
агрокомплекса. Настъпиха 
дини на стабилно стопанис
ване, на по-бързо проникване 
на механизацията, новата тех 
нология и 'агротехника, на са 
моуправителното споразумява
не, което постоянно подтиква 
ше и насочваше селскостопан 

Възста-

то.

Също така делови характер имаха и тържествата в 
Титоград, Скопие, Бачно Градище. Любляна, Прищина. 
нанто и централното югославско тържество, което се 
състоя в Нови Сад.

го

В Нови Сад с тържеството на Деня на самоупра-
Уреждането на землищните 

осъществи виталите се състоя и четвъртата скупщина на Асо
циацията на клубовете :на самоуправителите в Юго
славия. на ноято бяха поднесени отчетни доклади за 
нейната двегодишна работа и за бъдещите задачи. 
На тази среща повече от 400 представители на сдру
жения труд и обществено-политическите

площи може да 
само организираният в агро
комплекса сдружен труд. Зато 
ва като първостепенна

ското производство, 
нови се доверието на селско 
стопанските 
че добре може да се. .живее 
и на село 
то стопанство. Това допринесе

производители, з-ада- 
сдружаванеточа се наложи 

на труд и средства на произ 
водствените и преработвател 
ните мощности. Започнаха ши 
роки процеси на сдружаване, 
които излизат от 
на селата, общините и регио 
на. Така от неотдавна работи 
Агропромишленият 
„Шабац". — най-голямата сел 
сностопанска организация 
Централна Сърбия, — който 
бе създаден чрез сдружаване 
на селскостопански и храни
телни организации от общини 
те Шабац, Богатич, Владимир 
ци. Коцелево и Лозница. Пон

от труда в селско
организа-щото селскостопанските про

изводители 
твения сектор .все позече да 
влагат в 
производство и в построява 
нето на обществени обекти 
«а село.

ции от цялата страна решиха на другаря Тито да 
се присъди златна Грамота с емблема 
влението за неговия безмерен принос в полагането на

заедно с общес
на самоупра-границитеселскостопанското

Подринско-нолубарсното 
ло изживява постоянно пре
образование. Развитието иа об 
ществено-икономическите 
ношения, разбира се, не е иди 
лично., С трудности и отпори 
•постепенно се разширяват хо 
ризонтите на селскостопански 
те производители. Селото твър 
до крачи по пътя на своето 
преобразование.

се основите и развитието на социалистическото 
управление. Скупщината 
и на най-заслужените

само-
присъди грамоти и емблемикомбинат

от организации и отделни лица 
бт цялата страна за принос към развитието 
управлението, за оспособяване

вВ Подринско-колубарсния ре 
гион, където със селско сто 
панство се занимава или от 
него живее 61 на сто от насе 
лението, от година на година 
се постигат виооки приноси

на само- 
на работниците за 

самоуправление и развитие на клубовете на самоу- 
правлението.

И този път бе изтъкната изключителната роля на 
другаря Тито, която има историческо значение за

Комунист насочване развитието на нашата социалистическа са- 
моуправителна общност, за нейната необвързана 
ролюбива

ми-
икономическиполитика, за обществения, 

и политически труд на всеки трудов човек |и гражда
нин. Съзнателни, че доверието 
работническата -класа произтичат от Титовите после
дователни марксистки схващания -и проникват в про
гресивните исторически ходове, трудовите 
вред из страната и по тоя -повод -дадоха 
-н-а -първия чо-век та нашата революция. Понеже Т-ито 
е оня, който -във -всекидневния ни ж-ивот -и нашите 
всекидневни ,революционни течения насърчва у -нас 
и в обществото изобщо онези добродетели «а кому
ни,отите и гражданите ,на социалистическата самоупра- 
вителна общност, даващи -възможност -нашата ре
золюция -постоянно да постига нов-и победи.

Председател на Издателския съвет за 
всички издания на вестник „Комунист”: д-р 
Антон Вратуша.

На Издателския съвет на „Комунист” 
за Сърбия: Д-р Жарко Папич.

Изпълняващ длъжноста директор и- 
главен и отговорен редактор на всички из
дания на Комунист: д-р Здравко Лекович.

Редакция за издания на „Комунист" 
за Сърбия: д-р Воислав Мичович (главен 
и отговорен редактор), Растко Йоветич, Йо- 
во Маркович Бранислав Милошевич,' Ми- 
лентие Вунсанович и Живорад Джордже- 
вич.

Секретар на редакцията Бояна Антуно- 
вич.

щад Маркс и Енгелс 11, телефони: центра
ла 335-061 секретариат 330-184. НОВИ БЕЛ
ГРАД Булевард Ленин 6, телефон 627-793.

•Издава: Издателска трудова организа
ция „Комунист'’.

•Печата се на сърбохърватски, относно 
на хърватсносръбони (кирилица й латини
ца), на словенсни, македонски и албански 
и в съкратени издания на български, ун
гарски. словашки, румънски и руоинени 
език.

в творческите сили на

хора не
признание

Излиза в петък.
С указ на президента на Републиката 

от 22 декември 1964 година, „Комунист" 
е отличен с Орден народно освобождение 

" указ от 22 декември 1974 с Орден 
братство и единство със златен венец.
а с С. 3.Адрес на редакцията: БЕЛГРАД, Пло-
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КОМЕНТАР
РЕЗУЛТАТИТЕ СЪЩИ-РАЗЛИКАТА

ГОЛЯМА

&ОЯЩ.
В ранните утринни часове младежната бригада „Брат
ство и единство” издига знамето.

ЗА БАСКЕТБОЛНИЯ и фут
болен отбор е Димитровград 
състезанията завършиха. Сво
бодно бихме казали 
пешно. Футболния отбор 

„Асен 'Балкански” е класиран 
на 12 място от 14 състезава 
ши се отбора; 
ния „Свобода" ма 10 място от 
12 състезаващи се отбора. Ра 
злика все «пак 'има.

Футболистите 'на „А. Балкан 
ски” се състезаваха в Между 
общинската футболна дивизия 
Ниш. Качеството на футбола 
в тази дивизия 'не е «а особе 
но равнище. В течение на 
есенния полусезон в 13 сре
щи те „събраха” само 9 точ 
ни. Причини бройни — 'недо
статъчно ангажиране на управ 
лението, -некоректни прояви 
на футболистите, недисципли- 
на. неангажиране. А условия 
извънредни — терен, средства 
и т н.

Пролетният полусезон бе по- 
успешен — в '13 срещи 12 
точки. Видяхме и няколко пре 
красни мача в началото на по 
лусезона. Но към 'края неща 
та тръгнаха ,;по 
та” пътека. На 
-ваше оня отбор, който 'играе 
ше на домашен терен, нес- 
портоменско 
някои играчи продължи. Тре
ньорът \1Л. |Виданович не беше 
в състояние, нито може. ни 

решава

водим грижа футболистите дачелиха две от -последните три 
бъдат във всеки момент спор 
томени и преди всичко младе 
жи 'в пълния смисъл на тази 
дума.

Успехът на баскетболистите, 
след пролетния 'полусезон, съ
що не е по-добър. В 11 сре 
щи само 4 точки. Но бас
кетболистите като 'Първокласи 
ран отбор в Б се клаоираха 
миналата година в А 'сръбска 
дивизия. Много по-качествена 
дивизия, с ио-опитни отбори.
Това се отрази на резултати
те. Осем 'поредни поражения- 
Те губеха срещите, но винаги 
се държеха спортсменски. Бя 
ха във всеки момент пример 
ни младежи. На края на по 
лусезона мина и низаха и спе-

срещи. В есенния полусезон 
се очакват още по-добри ре 
зултати, в случай ако се ре
шат няколко възлови въпроса 
— треньор и управление, кое 
то би вадило грижа за тях.

На края да кажем, че бас 
нетболистите във всеки мо
мент бяха преди всичко мла 
дежи в пълния смисъл на Ду
мата (е момента почти целия 
отбор е на бригада), а сетне 
спортисти и то изключително 
на самодейни начала и с таки 
ва схващания- Разбиранията 
на футболистите, техните на-

неус-

баскетбола

вици и тяхното отношение не 
беше танова. И в това е съ
ществената разлика.

А. Д.

установена- 
страни не оти

Ежедневно се изкопаят е пренараг големи количества пръст.
наотношение

то е негово, сам да 
тези проблеми...

В момента не ое -знае дали
сеотборът и догодина ще 

състезава в тази дивизия, ще 
я напусне, или тя ше се ре
организира. Но това не 
важно. 'Важно е да се тръгва 
винаги 'погрешно 1— да се во 
ди грижа само да останем 
в тази дивизия, а догодина 
ще играем по-добре. И така 
а години. Момент е да 'пре
тръпнем от началото и създа 

отбор, с нови фут-

е и

БЕЗ ДУМИ

вам 'нов 
болисти и нови навици. Дабригадиричасове димитровградските

културно-забавния
ОТ 15 ЮНИ ДО 15 СЕПТЕМ-В следобедните живот. ВРИса твърде дейни и в

ЧИТАТЕЛИТЕ НИ ПИШАТ

8Т НИШ |0 

АЦРИАТИВАИМА Л1 МАГАЗИН IС. ИЗВОР?
обича да се кара омющерии 
те и обслужва кого йона и 

иска. Това негово
В село Извор, Бооилвград

ена община, години 
съществува търговски 
зин който онабдъва населе
нието със стоки от първа не 
обходим ос,т и е друпи оток-и. 
Обаче в последно време не-

съЗДава

наред
мага- I автобу- 

— НИШ-ЕНС-
когато си
своеволие все по-често

че и лично
С модерните червени 

си „Мерцедес"
ПРЕС” организира за вас удо
бни, бързи и сигурни превози 
от Ниш през Рожай и Титоград 
за Петроваш, Будва, Тиват и 
Херцег Нови, по твъРД* попу

се
повтаря.въпреки, 
и на събрания го предупреж 
даваме за нередностите.

Считам, че е крайно вре
ме компетентна инспекционна 
служба да превземе мерни а 
също така и отговорните 
търговската организация „Сло 
га", чийто работник е Ана-

които 
ЗАРЕ АНАСТСОВ,

редностите, 
продавачът 
предизвикват недоволствие не 

мене, 'НО и при ос в лярни цени:

Ниш — Будва: 179 динара 
Ниш —■ Херцег Нови: 201 ди

нара.

само при 
таналите жители в селото.

Ето за какво се касае.
Анастасов сам си определя 

работното време. С други ду 
ми. работи, котето си йона,

стасов.
Наменица, а кои Владимир Глигоров 

с. Изворнамерен «Ръ село 
ДО тая година се намирало

в мсстносНадпио от 1810 година 
то говори, че селото 
тта „.Селище”. СТРАНИЦА 13
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моята лудостИсторията иа
били извършени проме-Мождувременно

ни.мелници. мелници бил превърнатВчера бях в Института за 
Представих изобретението си 
за мелене на брашно по домовете, 
бретениело им хареса. Поискаха ми Д-1 
занеса препоръчително писмо от двама

Институтът за
аен институт за патици.

Седнах у дома и се опитах да напра
вя патица.

мелница 
Изо- в

И направих патица, ноЯто снася варе- 
тгу» гиах да я занеса в Съюзния

се отивало с „осмицата .
Патицата им хареса. Само че поисна- 

донеса удостоверение, че съм

психиатри. __ _
Много добре зная иъДв се намира 

вропсихиатричвсиата нлинина. Вчера минах 
оттам. Пишеше ясно: „Невропсихиатричв- 
сна нлинина’'. Днес тя не се намираше ве
че там.

Не-

Междувременно били извършени про-

Сега съществуват два института: Ме- 
дицинсиа станция за дребни нервни бо
лести и Дом за гении (Наполеоновци и 
архимедовци). Но знаех нъм кои се чи
сля. Получих препоръна от двама психи
атри — частници.

Отново исках да посетя Института за 
мелници. Цял преди обед чаках на трам
вайната спирка „седморната', но ято г 
ра минаваше ог/ун. След обяд разбрах, 
че оттук сега минавала „единицата .

Институтът за мелница, к-ьдето вчера 
сърдечно ме приеха, вече не беше на

ха да им
свършил курс по плуване.

канцеларията на Нурса по 
Моите бивши преподаватели по 
се занимаваха с приспособяване 

нъм нашите условия*
плувам във вана пред

Куде че клепам 

матикуту
мени.

Отидох 
плуване, 
плуване 
на папагали

в

Наложи се да 
частен учител по плуване.един

На другия Ден взех „пегиайегицата"

ли извършени промени извършени лроме- 
ни ИЗВЪРШЕНИ ПРОМЕНИ..

^ .'«.«^..АИЙЯиа»- . Зг." Дъ. А .1

Закасотина, голема закасотина. И още 
държу руЬе и иоЬе, може и нещо да ура 

ботим ама нема с що. Онуя неделю пойдомо 
със Станию да копамо морузат на Голему 
ниву. Узомо матиИете и право тамо. Пора
боти до големи ручък ка погледа у рупете 
ми остаде само държалето. Старата 
се строши од йедън обикновен булван, 
камъне Ну пазим.

А оно кво йе и имало од матику. С ну 
йе копал йоще деда Йован. Кажу дека Ьу 

Влашко куде бил на печалбу. Пое 
син па баща ми. Я пре- 

най-после нашата убава ма

вче-

ме
ВИБВладо БУЯАТОВИЧ —тана 

старото си място.

матика
НАШ ХУМОРод

I

Най-добър
директордонел од

ле копал с ну негов 
кара цел век и 
тика се строши.

Реко нища не помага но дай да купим 
нову матику. Надигнем се у йедну продав- 
ницу нигде матика. Маже да купиш врижн 
дер, телевизор у бою, може да купиш детер 
дженти за пране, кикво ти душа тражи за 
йедене, облекло за таврене, ама матику не 
ма да намериш па да се убийеш.

Върну се на нивуту, узо строшену ма
тику и реко дай че тражим човека да Ьу 
завари та да докопам морузат па нагодину 
ако йе здрав]е и живот че тражим нову ма 
тику. У наше село вече нема кой да Ьу за
вари. Станко ковачат одавна удари ключат. 
Надига се у друго село при Курту ковача- 
тога. Знам дека преди войнуту он се заним 
ваше с тея работе. Ка тамо видо га на сред 
село не работи. Комин му не пуши. Реко 
на Курту да ми завари ушити на матикуту 
и да Ьу исклепа а он поче да се смейе.

— Бре Манчо, ти куде живееш. Па я 
йоще ка сам напущил туя работу. Чийе ма- 
тиНе да попраям. Денъска йе по лъсно ка 
падне дъжд да наловим жужеле и да Ьи 
продадем у Пирот и да напгепам паре, от- 
колкото да се знойим покре меят.

Отидо у треКе село. Там знам дека има 
ше добър ковач. Реко нема да ми откаже. 
Ка тамо видим и на негову радну виси ка 
танац. Човеци ми казуйу дека он отишъл 
йоще преди десетина године у град и вече 
че искара пензию.

И све йе убаво, ама куде да клепам 
моюту матику и кико да си докопам мору
зат. С голи пръсти не може моруз да се копа.

Двама учители в Димитров 
град разговарат:

— Милчо Ценнов ще се 
омаже като 'най-добър дирек
тор?

— Защо?

— Защото сега е единствен 
в общината...

Възрастна дама назва на ле 
маря си.

— Наистина, господин дон 
торе, успехите на медицина- 
на са поразвителни. 1 БЕЗ ДУМИ1 „Панорама” Варшава

По накво съдите, Iма
дам? I1— Когато бях млада, тряб
ваше да се събличам. А сега 
е достатъчно само да си тю 
кажеш езика...

1I1На дело за развод. Съдия 
та пита мъжа: §

— Вие твърдите, че 
вечер, връщайки се от рабо 
,та в къщи, сте 
■някакъв мъж вгардероба.

Iвсяка

заварвали 1I— Да.

сЛи&щъос/ — И това е било причината 
за скандал?

— Разбира се. Нямаше къ
де да си закача дрехите. — Къде са родителите ти? („Квин” —Мюнхен)

Хубав терен
“•псе, йг«*ич>- 
отбори." у &ГГНР-Щ//гЧет. петров
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