
ЬРЯГСТВо С ушлз на арезмдбма 
на СФНО от 14 фовру 
а ри 1975 г. Издател
ство „Вратство’' • у до 
стооно с Орден брат
ство н единство със 
сребърен венец за осо
бени заслуги п обла
стта на информативната 
и графическа дейност 
и за приноса в развити 
ето на братството и 
единството между паши 
те народи и народности.

Л- МСТМ«Я мА
а ссм> югосадТмГ??

11 МАЙ 1979 ★ 908 * ГОДИНА XX ★ ЦЕНА 2,00 ДИН.

йосип Нбрш тито™ тържествено ОЗНАМЕНУВАНА 40-ГОДИШНИНА ТА ОТ УЧРЕДЯВАНЕТО НА ЦК НА ЮКП НАЧЕЛО С

ТИТОВАТА ПАРТИЯ ЯДРО НА МАСИТЕ
води от доклада на Стане Доланц „Четири десетилетия от създаването на ЮКП начело с другаря Тито”

ап ^^>жественото заседание на ЦК на СЮК откри председателят на Съюзна югОславските комунисти Йосип Броз Тито, а докл 
сторическид юбилейна Партията изнесе секретарят на • Председателството на ЦК на СЮК СтанеДоланц.

На 1 май в Бохинска Бис 
трица на тържествено засе 
дание на ЦК на СЮК бе 
ознаменувана една от най- 
значителните

Централен коми-с новия 
тет и Тито благодарение на 
идейно-политическата и ор 
ганизационната си подготве 
ност, ясната програмна на
сока, опората върху широ

най-добрите партийни кад
ри, които това искане вече 
по-дълго време повдигаха 
тоест Централният коми 
тет да бъде в страната, 
без оглед колко тежки са

върне Централният коми
тет в страната, е значило 
Да бъде върнат на Партия
та, а Партията да се върне 
на работническата класа, 
на народите и народности 
те на Югославия. Още на 
Седмия конгрес на Комин 
терна през 1935 година в 
кръговете на югославските 
комунисти в Москва, другар 
ят Тито изтъкваше, че ръ 
ководството на ЮКП тряб 
ва да отиде в страната, но 
това тогава в Коминтерна 
не искаха ни да чуят. 
писмото си до Георги Ди
митров през лявото «а 
1938 година Тито тър
си от генералния секре 
тар на Коментерна да се 
застъпи че въпросът за 
ЮКП и нейното ръковод 
ство окончателно да се раз 
реши: „Оставам при това,

бва да се опирам 
Бърху кадрите в страната 
и че ръководството трябва 
Да бъде долу, в страна
та, под контрол на Партия 
та". И в отчета, писан на 
17 септември 1938 година 
за заседанието на Секрета
риата на Коминтерна, дру 
гарят Тито повтаря свое 
ето становище. „По мое 
мнение, ръководството тря 
бва да бъде в страната. То 
ва търсят и всички партий

на всички демократични и 
антифашистки сили.

Тук, според мнението на 
другаря Едвард Кардел, „е 
и най-голямото историче
ско значение на Титовия

дати в исто 
рията на ЮКП — СЮК, 
40-годишнината от учредя
ването на ЦК на ЮКП наче 
ло с другаря Тито. В док 
лада си по този повод секре 
тарят на Председателството 
на ЦК на СЮК Стане До
ланц между другото каза:

През изтеклите 60 години 
революционна борба на на
шата партия цяла една по 
редица от значителни засе

■ - ,, *■

В

дания на нейните членове 
и ръководните органи отбе 
ляза най-важните точки в 
развитието на революцио
нното движение на работни 
ческата класа и трудови ма 
си в нашата страна. Тяхно 
то значение преди всичко се 
състои в това, че работннче 
ската класа и нейния аван 
гард въоръжаваха със зна 
ния, средства и облици на 
борбата, които отговаряха 
на потребите и изисквания 

дадения 
чески етап, 
бойната 
тика в 
въобще 
акция на масите за револю 
ционно и демократично пре 
образование на обществото.

Между такива историче 
ски събрания, без съмне
ние, спада и заседанието, 

- което преди 40 години под 
Ръководството на другаря 
Тито се състоя тук в Бохин 
ска Бистрица от 15 до 18 
март 1939 година. Това бе 
ше заседание на Временно
то ръководство на ЮКП, на 
което бяха обсъдени много 
актуални въпроси от разви 
тието и ролята на Югосла 
вската комунистическа пар 
тия.
тогавашното 
ководство с малки 
ния — се учредява 
Централен комитет на ЮКП 
начело с Йосип Броз Тито. 
Тъкмо от тогава 
неп рекъоната четиридесет
годишна работа на нашия 
Централен комитет — най- 
плодотворният етап в 
войния път на Югославска 
та комунистическа партия 
и революционната борба на 
нашата работническа класа, 
на нашите народи и народ 
ности.

че тря

та на истори- 
развивайки 

стратегия и так- 
политическата и 
в обществената

Бохинска Бистрица, 1 май >979: Президентът Тито честита 1 май на всички тру
дещи се и граждани на Югославия ■ни организации в страна

та”. Обаче, това решение 
доста

г

нанелегалните условия 
работа, а не въ!в Виена, Па 
риж или Москва. Да се

творчески принос, 
в изграждането на

дълго се отсрочва.народни маси, както личен 
както
Партията» така и във фор 
мулпрането на нейната по 
литика, страгетия и так
тика”. В тези усилия ДРУ 
гарят Тито имаше пълната 
подкрепа 
Централния комитет и дру 
гите кадри на нашата Пар 

„Но Тито беше онзи 
— цитирам пак ду 
на другаря Кардел

ките
и на правовремеино прове- 

политическа и вое (На 2 стр.) , \
Ч

депата
нна подготовка — можа на 

маси на Югосла 
поведе в победонос 

Народоосвободителиа
родните 
вия да 
пата
борба и социалистическа ре 
волюДня-

:
В ТОЗИ БРОЙ:от членовете на

По повод Деня на 

сигурността 

13 май

В тази концепция на 
ЮКП, в политиката й 
най-широко 
иаР°Диите 
и отговорт>т на въпроса как 

почти 
нелегал 
комуни

На това заседание до 
Временно ръ- 

измене
тия- 
човек 
мите
— който тези развойни тен 
денции в пашата Партия 
най-дълбоко съзре и иай-по 
следователно и 
фицирано ги изрази и кой 
то знаеше успешно, тоест 
със съответни средства да

ОС'ь1ЦС
Тъкмо с тази 

насока и с тези кач 
и резултати на рабо 

та Тито спечели авторитет 
и престиж на неоспорим 
вожд па пашата Партия"

па
свързване с 

маси, се намиракато
възможно 
хиляди 

организирани
време на страхот 

■ния фашистки мрак в ця 
ла Европа — да бъдат спо 
собии в окупираната и раз 

да раз.

е било
най-квалидесетиназапочва

но
сти — по

се бори за тяхното 
ствяване.
свод 
ства

раз
покъсана страна 
движат югославските 
роди и народности в иаи- 
голямата освободителна
битка в тяхната 11СТ°1™Я' 
Залогът на успеха иа ЮКН 

там, че Тя беше

на- 1 (Стр. 4)

ПОДГОТОВКА ЗА ФЕСТИВАЛА 

«МАЙСКИ СРЕЩИ*
с ТЪКМО
способна да стане авиагар 
дното яДРО иа твърде ши 
рокото демократично и
революционно движение 
фронта иа народните ма

че ме се затваряше в 
но действително 

неразделима водеща 
обединяваща 

на народните маси и

ТИТО — СТРАТЕГ НА РЕ
ВОЛЮЦИЯТА

ОПОРА ВЪРХУ СОБСТВЕ
НИТЕ КАДРИ

пре-
одоля в собствените си ре 
дове една дълга фаза иа въ 
трешни 
против
опортюнизма и 
ството, Югославската кому 
нистическа партия, начело

След като успешно Създаването на Временно 
Ръководство на ЮКП в стра 
пата и след това неговото 

в Централенси,
себе си, 
беше 
и свързваща

борби, специално 
фаркционерството, 

сектант-
учредяване 
комитет ма ЮКП в Бохин 
ска Бистрица, означаваше 

победа на Тито и
(Стр. 9)

крупначаст



ЯДРО НА МАСИТЕТИТОВАТА ПАРТИЯ
ките и най-славните епо 
пей на нашата борба, пад
наха 7 356 бойни, и коман
дири на НОВЮ, всред ко 
ито имаше над 3 000 чле 
нове на Партията и СКОЮ. 
Повече хиляди бяха ране
ни, а между тях и самият 
Върховен комендант и ге 
перален секретар на ЮКП 
другаря Тито. Своя живот 
даде и работник-ьт-комунист

дат на смърт и разстрелват 
и свои дов 

както
страна, в постоя 

с членовете,в своята 
нен контакт 
организациите и трудещите 
се от града и селото.

Начело на ЮКП дойде, с 
работник, мар

ри на Тито задачата да съз 
даде Централен 
на ЮКП,
правдт единственото
юченне, че той тогава е 
бил мандатор на Комиитер 

Взимайки обаче в пре 
двид тогавашното положе 
ние в ЮКП, работата на 
Временното ръководство и 
свързвайки го с личността 
и работата на Тито е логи 
чно съвсем 
чение.

Именно, начело на Пар- 
дойде комунист и 

известен не

(От 1-ва стр.)

В Коминтерна не се е има 
към ЮКП. Там 

считам, че винаги е по-до 
бре една част от ръковод 
ството да бъде вън така 
да го имат под контрол.

революционери 
черашии другари,

правеше Сталин.
комитет

някои историци 
закл това

Друго, другарят
че известна част юго‘ 

славски революЦионеРЦ 
това време, което НКБД 
арестуваше и осъждаше, 
беше погрешно

Партията. За някои от 
ЦК на ЮКП, с оглед

Тито ечило доверие
таедна дума 

ксист и революционер» це 
и обичан всред рабо 

тническата класа, който 
с години упорито водеше 
борба за такава Партия и 
нейна политика, каквато 
отговаряше на боевите стре 
межи и чувства на огромно 
то болшинство от партий 

членство. Тъкмо за 
Тито още много пре

от
на. иен

изклюнена
1938В края на август 

година, Тито отива в Москва 
на разговори с ръководство 
то на Коминтерна, когато 
й окончателно е решена 
кризата за положението на 
ЮКП в Коминтерна, отно 
сно отклонена е опасността 
от нейното разпускане. В 
течение на тези разговори, 
както й със своите докла

от
тях

друго заклю
Против разпускането

ното
туй
ди да стане генерален се 
кретар на ЮКП спечели 
доверието на ограмна част 
на партийното членство в 
страната- Тито дойде на 
поста генерален секретар 
на ЮКП като избраник на 
тази Партия, а не като кан 
дидат на апарата на Комин 
терна. Тито беше единстве 
пият кандидат и избраник 
на югослалските комунис
ти, и това беше решаващо 
за съгласието, което Ко
минтерна даде.

тията
революционер, 
само на тесен кръг партий 
ни дейци, 
голям брой 
синдикални 
страната, 
тията дойде 
който почти три десетиле 
тия беше активен в соци 
алистическото синдикално 
движение; участник в Ок 
томврийската революция 
и член на ЮКП веднага 
след основаването й* орга
низатор на пратийни и син 
дикални акции в Загреб и 
Бйеловарския край през 
1921 — 1925 година; секре 
тар на партийно ядро и 
работнически 
на корабостроителницата в 
Кралевица; партиен ръко 
водител и организатор на 
стачка на работниците на 
вагонената фабрика „Ясе

— Възходът на политическата и класовата 
борба, която се водеше в страната под ръковод
ството на ЮКП представляваше силна опора в 
Титовата акция 
ръководството на Коминтерна спрямо Комунисти
ческата партия на Югославия. В Коминтерна, 
именно, тогава се обсъждаше предложението за

съдба по това 
партии. Разпуска

на ЮКГ1 несъмнено би имало страшни по
следствия с оглед на големия авторитет, който 
Коминтерна тогава имаше в световното комуни- 

движение. Това предложение тогава бе- 
още по-чудовищно, защото нашата Партия 

по това време беше политически, идейно и орга
низационно вече консолидирала своите редици и 
хванала здрав корен всред работническата класа 
и трудовите маси — каза Доланц.

но и на по- 
партийни и 

организации в 
Начело на Пар- 

работник,

да се отстрани недоверието на
ди за състоянието 
ЮКП и ,в страната, Тито 
доказва на ръководството 
на Коминтерна, че нашата 
Партия не може да се и- 
дентифицира с явленията 
на фракционерство и групо 
ви борби в една част на 
ръководните кадри, защо 
то противоположно на то 
ва. Партията е единна и 
пропита с революционен 
дух, предвождайки трудо 
вите маси в борбата им за 
осъществяване на всекидне 
вните им политически и 
социални искания-

в

разпускането на ЮКП, каквато 
време вече доживяха някои 
пето

етическо
ше

ЖЕРТВИ НА СТАЛИНСКИ 
ТЕ ЧИСТКИ

повереник
На заседанието в Бохин- 

ска Бистрица Централният 
комитет реши от ЮКП, по 
край Петко Милетич да 
бъдат изключени Кусовац, 
Марич, Балкас, Йеласка, 
Войнилович, Корски и още 
някои 
партийна 
вщина, опити за възобновя 
ване на фракционните бор 
би, зарад недисцйплина и 
непокоряване на Решения
та на Партията.

Приемйки за верни оцен 
ките, интерпретациите и об 
виненията и на някои 
ги кадри на нашата Пар 
тия, давани в Коминтерна 
от страна на официални съ 
ветски органи Централни 
ят комитет на ЮКП тога- 
гава от Партията изключи 
и Милин Горкич, Иван Гър 
жетич, Симо Маркович,
Джука Цвиич, Владимир
Чопич и

на условията при които рабо 
теше, трябваше да приеме 
интерпретации, каквито тях 
тогава даваха официални 
съветски органи.

Томаж Годец, в чиято къ 
в Бохинска Бистрица 
март на 1939 година 
проведено заседание

ща 
през 
беше
на Централния комитет на 
ЮКП. Фашистите го убиха 
през 1942 година в Матхау 
зен.

!Геройско държание членове зарад анти 
дейност, групо- ЧЕСТНО ИЗПЪЛНЕН ДЪЛГ

Членовете на ръководството на ЮКП — каза 
Доланц се показаха като същински революци
онери. В Народоосвободителната война загина
ха 14 членове и кандидати за членове на ЦК на 
ЮКП: Раде Кончар, Йосип Краш, Нван Милути- 
тинович Марко Орешкович, Павле Пап, Иво Ло- 
ла Рибар, Коста Стаменкович, Милош Зиднашек, 
Жарко Зренянин, Франц Саламон, Милош Ма- 
тиевич, Орце Николов, Тоне Томишич и Боро Вук- 
мирович. От 38-те членове и кандидати За 
ве на ЦК на СЮК, избрани 
на конференция, 31 
герои. Ог друга 
нията

Постигнатите през изтек
лите 40 години резултати 
наистина имат епохално зна 
чение. Общественото 
държание, историческият 
смисъл и насоки на преоб 
разование на нашето общ е 
ство най-ярко говорят за 
истинската революционна 
творческа енергия на юго 
славските комунисти и тру 
довите маси начело с Ти 
то. Това е непресъхващ 
извор на вдъхновение на 
всички
революция в по-нататъшни 
те усилия за развитието 
на социалистическото са
моуправление, 
вяването 
на освобождаването на тру 
да, работническата класа 
и човека — каза Доланц.

Комунистите на Югосла
вия честно изпълниха сво 
ите задължения пред сво 
ята работническа класа, на 
роди и народности и пред 
цялото свободолюбиво чове 
чество. В Народоосвободи 
телната 
50 000 членове на Партията 
и над 100 000 членове 
Съюза на комунистическа 
та младеж на Югославия, 

четвърти предвоенни 
на ЮКП, които тя

съ-

ДРУ война паднаха
члено-

на Петата национал- 
са провъзгласени за народни 

страна, поради конфликт с ли- 
на Партията, от споменатите 

ръководството в началото на въстанието

на

Три 
кадри
възпитаваше при трудна не 
легалцч. борба, 
вотите си през 
телната 
ки битки 
геройството си служеха за 
пример. Само в битката на 
Сутйеска, една от най-теж

членове на
_____ . отпадна
от движението само един член —• Методи Шато-

ДъР Ранкович.

бойци на нашата

дадоха жи 
освободи- 

война. Във всич
още някои. Всич 

те, които дотогава пре 
биваваха в Съветски

и Алексан- ки за осъщест 
на великите целикомугистите с„ я съюз

и в епохата на Сталинови 
те чистки бяха

осъдени и избити или 
изчезнаха безследно. Тога
ва в тези монструозни чи 
стки страдаха и 
стотин

ИЗБРАННИК НА ПАРТИЯ

йьАЯй?™1 НА
От Факта, че Секретари 

атът на Коминтерна дове-

ница" в Смедереска 
ка; челен

арестува-палан 
комунист на за 

гребския пролетариат, кой
то още през 1928 
повел 
против

ни,

! аиар::! :
Според заслугата

година
решителна борба 

фракционерството 
Партията и който 

арестуването, 
бомбашки

■ ;фг
НЯКОЛКО

други югославски 
комунисти, които целия си 
живот посветиха на револю 
Цията, между Тях и пър 
виЯт секретар на нашата 
Партия Филип Филипович.

С такива инсценирани 
цеси и физическо 
ране 
Сталин 
беше

в след
на известния 

процес, на крал 
смело подхвър 

да жертвува 
си; секретар на 

на комуни
стите-каторжници в Лепог- 
лава и Марибор, сетне след 
излизането от затвора — 
след

— За трагичната участ 
бойци, пострадали 
Тито

на комунистическите 
в сталинските чистки другарят 

„Няма нищо по-страшно 
революционер, отколкото невин 
Ръката на своите другари".

Мнозина от тях след 
бяха реабилитирани 
органи в

ския 
лил 
и живота

съд
е готов

казва: за един 
да пострада от

про 
ли кви ди

на хора по време на 
нашата Партия не 

съгласна. Такъв ме 
на унищожаване на 

комунистите на Юго 
никога не приема- 

Другарят Тито
във връзка с това 

изтъкна два, по мое 
извънредно важни

Първо, истина е, че 
Ръководителите на ЮКП в този

организациятаНА ВЪДГАА-
нмюдност в
ЮГОСЛАВИЯ

смъртта на Сталин 
г - и от страна на съдебните

ните е*ския съюз. При узнаването за ужас
лпСъбитИя от тези времена, при чествув^нето

шрЛГОГГИНаТа на “КП, ниеТези н™ ДРУ
лохмр политически реабилитирахме и им отда-
нери в ^тересМ°Т2а "и™™6 КаТ° Револщц^о- 
ние би трябвало по я л™. РИЧескаТа истина обаче
ционния път и на н *кои Да осветлим Револщ-
по-добре да събула™ «рути хора, относно още 
револю,1Ит.„о «Д Тяхното Място в нашето революционно работническо 
че всички

петгодишен тод_ затвор
член на Покрайнинския 

комитет на ЮКП за Хър
ватско; комунист, който на 
другарите в Централния ко 
митет на ЮКП във Виена, 
през лятото на 1934 
отворено казал 
вете

хора
славия
ха.ТОДОР ВЕЛЧЕВ 

и отговорен 
редактор 

СТОЯН СТАНКОВ

З^Гнетг
4*-4*4, Радвндиж17 Й-711

Годишен абонамент 100, 
а полугодишен 50

неотдавнаГлавен
мнение,
момен-година 

как члено 
на това, че 

намира в

ти.
Считам,

съгласни и с неотдавнашното 
другаря Тито нашият Съюз на 

паптийтЛтх^° ТаКа по'Ясно да се определи и 
Миля г И тт кадри' каквито са например 
к.™н ,Г??КИЧ' Иваи гържетич и някои други, 
сто В Да им се ДаДе Съответно МЯ- -

Шпионин, както го^вивдв“*ЪВ чуждестранен 
Комисията на

движение.гледат 
Ръководството се 
чужбина, извън 
та; член на 
ган

сме
предложение на 
комунистите
Към

„ период е има
ло и непоправими фрякии 
онери, които нанесоха 
го затруднения на 
Партия. По 
тези

страна- 
най-висшия ор 

на Партията от 1934 
година; делегат на нашата 
Партия на VII конгрес на да 
Коминтерна и представи 

на ЮКП в Балканския 
секретариат; непосредствен 
организатор 
на борбата 
народ 
член 
ЮКП, 
всички

МНО
нашата 

отношение на 
хора ние не трябва 

меним политическите 
и квалификации, 

които за тяхното фракцио
на помощта цГ нТкЖП^о

на испаниския онова впрмр НпкЮКП по 
против фашизма- Т °баче °ьв

на ръководството на к^ва~ ДеТ° 
който без оглед на а Дру аря Тито — чудо

опасности се борил Л„Ш нехумХо^да™ о^ж

650М03-9529
ОДИ - Ниш

оценкител

която пяйптм о нашия Централен комитет, 
СЮК считам изготвянето на Историята на 
предвид К изппявЧК° ТОВа трябва да има на 
или едностп-тии1^4^™ НяКОИ Досегашни неверни 
шат^ ПартияНЧИВИ °ЦеНКИ 33 0тделни хора «а на-

ЙГт М ■
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ВЪЗОБНОВЯВАНЕТО 

НАЙ-ПРЯКАТА
ЗАДАЧА

Още от първите моменти 
след катастрофалното земе 
тресение, частите на тери 
ториалната отбрана и граж 
данската Защита, заедно с 
поделенията на ЮНА, пока 
заха извънредна храброст 
и пожертвование в спасява 
нето не човешките живо
ти, материалните блага и 
културните паметници.

На снимката: Бригадири 
от специализираната мла 
дежка бригада от Сърбия 
които вече няколко дни по 
магат в разчистването на 
урнатините и възобновява 
нето на повредените обекти 
в Улцин.

Снимил Глигор Куджер
ски

Нашата, сигурност и стабилност
витие и укрепване на отбра 
нителното и защитното съ* 
нание на нашите хора и все 
общия материален прогрес 
на нашата общност на рав 
ноправни 
ности.

жения труд, значи на са
мите тредущи се хора, чие 
то това е суверенно право.

Чрез задълбочаването и 
приемането на нови права, 
също така, и в сферата на 
отбраната и защитата, мно 
гократно засилихме наша
та отбранителна мощ, сигур 
пост и ефикасност, като ги 
превърнахме в права и дълг 
па всички граждани и тру 
дещи се хора. По такъв 
начин, върху основите на 
богатия опит от Народоо 
свободнтелната борба и ре 
волюнидта, ние изградих 
ме всеобхващащ копцепт 
па всенародна отбрана и об 

самозащита, ка-

ралистическите, догматиче 
ските и другите противни
ци на нашия самоуправи- 
телен социализъм.

Но и най-големите трудно 
сти и натиск, от която и 
да било страна да идват 
— пито за момент не ни 
заведоха по тътя, по ко 
то враговете ма Югославия 
желаят. Тоест към отбрана
та от втрешните и външни 
те врагове и в разрешава 
него на собствените протн 
поречия да пристъпваме 
по начин, известен в мно 
го съвременни общества с 
други системи, а именно — 
чрез ограничаване и стесн 
яванс на свободата на хо 
ратд, за сметка па укрепва 
пето па силата па апарата

ституцни на системата, ре 
да и мира, ние в своя дом 
такива действителни гри
жи нямаме. Нямаме ги по 

социалистическа, са 
моуправителна а необвърза 
на Югославия, сигурно ве 
че с десетилетия, но не за
туй, че искахме и успяхме 
да се оградим 
лия” свят, или защото 
някаква

ПИШЕМ тези редове по 
повод 13 май — датата на 
основаването на 
Служба на сигурността, кой 
то отдавна престана да бъ
де само празник на нейни 
те работници. Това, просто 
казано, е ден, символизи
ращ всеобщото - и непрекъ 
снато работническо и 
родно бдение над придобив 
ките от революцията и над 
свободното, сигурното 
безпрепятствено 
тическо развитие на наша
та социалистическа 
правителна общност, 
е ден, на всеки наш 
дещ се и гражданин, 
то всеки на своето място, 
и по неотчуждимото 
ституционно право и задъл 
жение, в това бдение акги

нашата

вече в народи и народ

Придържайки се към Ти 
товия девиз, че трябва да 
се трудим като чели мирът 
ще продължи сто години, 
а да се готвим, като 
утре
чрез всеобщо пообществя 
ване на отбраната и защи- 

тежището на то
ва организиране и подго 
товка предимно пренасяме 
ме върху самоуправителни 
те организации и общно
сти и основните обществе 
но-политическй 
при което това беше и си 
остава една от най-важни 
те активности на всички 

организирани субек 
сили начело със Съю

от „остана-на- с
магическа пръч

ка настояхме и успяхме да 
премахнем реалните общсс 

противоречия!

чели
ще избухне война,и

демокра-
твсии

Напротив, числим се към 
чиитосамоу

Това
тата, ниеоня кт>г ДъРжа»п,са най-отворспи, 

на идеиграници
както за размяна

прогреса и научни нос- 
тижения. култура и техно
логия, така и за разия™ 
на стоки, знания, за усга 
поливаме па всестранно съ1 
рудиичсство и приятелски 
отношения и споразумява
не на базата па пълно рав 
ноправие и взаимна изгода.

Естествено е, че ни на
шето самоУпРапигсл"° со циалистическо общество нп 
то е идеално, пито безкон
фликтно. В него има и вът
решни противоречия, и « 
,е само наследени кои го 

отделни отрица 
явления, съпътству- 

па новите

тру-
кой щсствена 

то съставни части нц еди 
ината система па социално

па
кон-

общности,тнческото самоуправление. 
Създадохме по такъв на
чин всички политически и 
оргат 111зацно1 ши пред поста в 
кп за непрекъсната мобпл 
пост и готовност на мили 
опмте трудови хора н граж 
дани, които съчиняват не
преодолимата бариера на 
югославската отбрана и си 
гурност, а с това и пълна 
вътрешна стаб1 шиост.

Ясно ни е, обаче че осъ 
ществяването на всенарод
ната отбрана и обществе
на самозащита не е нико- 
кога завършено и чс ди 
иамиката на нашето общо 
ствено-икономическо и поли

па властта и принудата- 
Нашият курс в това от 

иошоиие е ясен: сигурно
стта, а с това и общата ста 
билпост

вно участвува.
За да се схване целокуп 

лото значение на неоцени
мите плодове из това наше 

бдение, изп7,л 
и ви-

наши 
тивни 
за на комуниспгге.

укрепваме и заз 
драпяваме — с разширяване 
то и укрепването на човеш 
ките права и свободи.

Със задълбочаването 
усвояването па шопи свобо 
ди и права във всички обла 
сти па човешкия живот ние 
се стремим към установява 
пс на пълно и приемеше- 
мо властвувапе па работни 

класа и

денонощно 
нено с непрекъсната 
маги неотстъпна борба за 
нерушима сигурност, тряб
ва да ни изнесе своето съ
стояние, както всекидневно 

да бележим

Затуй в тази всеобща го 
товност н нататък, неостъп 
но, ще обръщаме най-гол 

внимание»- във всички

II

ямо
обществени сегменти, по
стоянно имайки в предвид 
факта, че враговете на со 
циалистическа самоуправи 
тел на и необвързана Юго 
славия не мируват и че 
неблагоприятното развитие 
на международните отноше 
ння в света ни кара 
нагн да бъдем бдителни 
и готови на стража на при 
добивните от революцията 
и сигурността за 
(непрекъснато 
не и развитие.

правим било 
плюсове или минуси Да 
го сравним с онова, което 
става около нас.

Защото, докато в 
бурно време повечето С1Р 
пи в света са оовзети о 

обществени проти 
със

потоицират 
телни
нащи развитието 
обществени процеси, 
се тръгне от технократски 
,,е и бюрократе ките отпори 
и тенденции, до разните ви 

нссъвсстиа работа 
стопански

всичкическата 
трудещи се и граждани и 
отделно към изграждането 

такива обществено-ико
номически и политически от

това като

на тическо развитие постоянно 
открива пови простори и 
Възможности за тяхното по
нататъшно 
ване, което 
ходячца
годареиие 
телмото

крупни
воречия и вълнения, 
зачестили стълкновениянеспокойствие

вимошелия. при които всич 
ки противоречия и миоже 
ството различни самоупра- 
вмтелии интереси се разре 
шават чрез обществено до 
говаРяис 11 самоуправитсл 
по споразумяване на сдру

довс наи стопанисване, усъвършеиству 
става по въз- 

липия именно бла 
на самоуправи 

демократично раз

коетокримииал,
на ръка на под 

ОС'Га11-

явлепия на 
и тероризъм — търся' Рпо-актуалиа-

и друг
всичко иде 
ривната дейността 
ките на класовия праг, на
ционалистическите, либе-

ТЯХНОТО
задълбочаватенис за все 

та енгима за запазваме
политическа

на
вътрешната 
стабилност и законните ии



2 Комунист
ТЪРЖЕСТВЕНО ЗАСЕДАНИЕ НА ФОРУМИ

СЮК ЗА ОСВОБОЖДЕНИЕ НА ТРУДА И ЧОВЕКА — 
ОРГАНИЗАЦИИ НА СР СЪРБИЯ

БОРБА НАТгеЕСНАДЕОБЩЕСТВЕНОПОЛИТИЧЕСКИТЕ

Революционна сила, способна да претворява думите в дела
^ ..... пови процеси на демо

кратизация на отношения 
та в комунистическото и 
работническото движение. 
„Никой — казва Тито — от 
вън не може една комуни 
етическа партия да преоб 
рази вт,в водеща национ 
пална сила; единствено тя 
сама може да стане това, 
чрез собствено действу- 
ване в своята страна". От 
там произлиза и нейната 
отговорност за работата й 
пред собствената й работ 
ническа класа и народа.

Пролетарският интерна 
ционализм никога не сме 
схващали пито го признава 
ме като отречена самосто 
ятелност, но като действи
телна солидарност с всич 
ки прогресивни освободи 
телни движения в света. 
ЮКП, тоест СЮК през ще 
стдесетгодишната си борба 
такава солидарност показа

1941 тиЮгославия през
Ком у 11истическ ата 

програма 
социално

Биват разбити, пар- 
организации. мцц- 

раоотнически

азна
годинаКонцептът на работническия авангард, който на 

дело се потвърждаваше във всички етапи на 
цията. — По Титовият път и с Тито начело, 
председателя на ЦК на СК на Сърбия, д-р 
Влашкалич.

гард.
револю- тицпите 

— Реч на изтъкнатите 
Тихомир оорци и х^ъководители 

“ омват
СъД и присъда-

жестокост режи 
върху вси 

подло

с яснапартия
за национално и 
освобождение е

на останалауоиваии 
С оез

партията. 
Оез

единствена политическа си 
в страната, която била 

обедини

I
ла

Върху 
завоевания 
социалистическото 
ние — между които изтък 
нато място принадлежи и 
на сръбските социалисти 
Светозар Маркович, ДуйЛам 
Попович Радован Драгович 
и Димитрие Туцович — то 

основаната партия

революционните милостна 
на предтеча на мът 'ь върхлнга

движе- чко . прогресивно.

Централният комитет на 
Съюза на комунистите на 

Републиканският 
съвет на синдикатите и 
Републиканската конферен 

на Съюза на социали 
младеж на СъР 

бия — проведоха тържес
твено събрание (на 10 май 
в Сава центъра в Белград) 
по повод 60-годишните к>би 
леи от основаването на 
СЮК и 60-годишнината от 
основаването на СКОЮ, о- 
бединяването на революни 
онните синдикати и напред 
ничавото движение на же 

като единствени

в състояние да 
всички прогресивни 
в борбата за свобода. Де 

хиляди

сили
Сърбия, орга низациоин и 

на партията
бива уомт 
ят секретар 
Джуро 
след

нелегалносетки
организирани революЦионе 
ри, с авторитет и резултат 

дотогавашна борба са в 
да повдигнат и 

народните маси в 
в 'юго

единджакович 
друг омват убити се 

иа СкОЮ. За по-
ЦИя 
етическата иакретарите 

малко от четири ..години рс 
на шесчояиуарии- 

иогуова

състояние 
поведат
иай-голямата битка 
славската история

В7,сгаиие за 
и за нов об

ЖИМъ г 
ската
над 300 работнически оор- 

2000 души осъжда на 
над

ку-що
опираше своята революшю 
нна ориентировка.

диктатура иа
въоръжено 
освобождение 
ществен строй-

Победата, която бе извою 
в този исторически 

основа иа на-

Идейно и поли 
тическото разграничаваме 
с гражданиските елементи 
в работническото движе
ние и ясното определение 
за революционния курс на 
борба бе изразено вече иа 
следващия конгрес иа нар 
тията във ВуковаР през 
1920 година в новата прог 
рама и в новото й име — 
Югославска комунистичес-

ци,
дългогодишен затвор,
40 хиляди души измъчва 
в затворите и арестите 
цяла Югославия. От 60 
хиляди членове, колкото 
има в началото

из
вана 
конфликт е 
шата 
пост

ните
сили на югославската соци 

революция. 
Тържеството откри предсе 
дателят на ЦК на СК на 
Сърбия Д-Р Тихомир Влаш 
калии, от чиято реч преда 
ваме този извод.

През тези дни и в този 
град преди 60 години се съ 
браха 432 делегати от вси 
чки краища на страната 
да основат единна револю
ционна партия на работни 
ческата класа на Югосла
вия- През четиридневното 
траене на Обединителният 
конгрес, ' работниците 
Белград им отвориха свои 
те домове и сърца, като на 
предвестници на нова _епо 
ха, която с Октомврийска 
та революция предвести 
Ленин, под чието знаме се 
бе борил и голям брой 
от делегатите на тази сре 
ща на „Славия".

Нашият Съю3 на кому 
нистите получи тогава и 
првото си име: Социалисти 
ческа работническа партия 
на Югославия (комунисти).

Колко току-що основана 
та партия вече от първия 
ден на създаването си беше 
свързана със своята класа 
говори и фактът, че същи 
те комунистически делега 
ти, в същите помещения, 
веднага след завършване 
то на Обединителния кон 
грес започнаха Учредител 
ния конгрес на революцио 
нните синдикати, който опо 
вести.

самоувсре-голяма 
и основа на идеята и 

на нашата об- 
отбрана и са- 

всеки

партията
по време ма диктатурата 
пада на по-малко от хил 

членове.
Но ЮКП се показва като 

неунищожима сила. Тя и 
нататък остава единствена
та надежда и сила, коя

алистическа системата 
щоиародна 
мозащита, в която 
човек е боец, а всяка стъп 
ка земя нажежено военно 
поприще, на което всеки 
агресор очакват 
облици на отпор, )/ойто ни 
кой и никога не може да 
победи.

Със своята 
програма 
та партия 
тивата на сговор и съвме 
стен живот в свободната

на дело — когато вече на 
Учредителния конгрес из 

пълна подкрепа на
яда

рази
пролетарските 
в Русия и Унгария, в които 
се бореха и много югосла 
вяани и пристъпи към Ле 

Ком унистически

революциика партия.
В първите акции млада

та партия се показва ка 
то могъща политическа 
сила, която влива надеж 
ди на обезправени и угне 
тените работнически 
селячески маси. Генерал 
ната стачка на солидар

всички
то открива пътищата иа 
борба за социално и маци 
онално освобождение иа 
работническата класа, на 
народите и народностите 
на Югославия-

Върху това съзнание и 
тя е идейно узряла и от 
ново възстановила своето 
вътрешно единство и акти 
визирала своята политиче 
ска и акционна сила.

Решаваща роля в това 
има новият й генерален 
секретар Йосип Броз Ти 
то, който през шестте де 
сетилетия на революцио
нна активност иа СЮК се

НИНОВИя
' интеранционал, когато през 

1923 година след разгрома 
на Септемврийското въста 

фашисткия 
в Българи, кому

национална 
Комунистическа 

откри церспек

и

срещуние
преврат 
нистите от Ниш, Белград 
и други градове в Сърбия 
приеха Димитров и българ 
ските въстаници; в Испан 
ката война 1937 — 1939 го

ността със съветските ре 
публики в Русия и Унга
рия и общата стачка на 
железничарите през 1919 
и 1920 година, които макар 
и за кратко време парали 
зираха целокупния живот 
в страната, изразиха сила 
та на влиянието на ЮКГ1 
и бяха първото предулре 
ждение на господствуващия 
режим. Връхната точка на 
успеха на новооснования 
работнически авангард пред 
ставляваха общинските из 
бори и изборите за консти 
туционна скупщина в 1920 
година. В много места в 
страната отборническо бол 
шинство имаха комунисти
те. Работническите и народ 
ните маси в много места 
в Сърбия дадоха своята по 
дкрепа на комунистите.

Застрашен от вълната на 
револючионото работничес 
ко движение, режимът на 
господствуващата буржоа
зия
неговия аванград — Комуни 
етическата партия- С Обзна 
ната и Закона

на
страна на равноправни на 
роди и народности. В Ти 
товият лозунг „Братство- 
единство”, който в огъня 
на въоръжената борба из 
расна в най-голяма придо 
бивка на нашата револю
ция се изяви същността на 
становището на нашата пар 
тия за националното рав 
ноправие. Още през въста 
ническите дни това стано-

дина, когато няколко стоти 
ци югославски комунисти 
дадоха животите си за 
свободата на испанския на
род, и особено 1941 годи
на, когато без оръжие и 
без помощ от страни встъ 
пихме във война срещу 
голямата фашистка сила, 
чиито нашественически вой 
ски се намираха пред пра 
га на Москва, и винаги 
след това, когато трябва 
ше да се даде подкрепа 
и помощ на всяка револю 
ция и освободително дви
жение.

намира повече от две тре 
ти от тоя период начело 
на партията. Той стана 
творец на револючионата 
й мисъл, творец на боевата 
и стратегия и тактика и

вище на партията гаранти 
раше бъдещето на пълно 
равноправие между наро
дите и народностите в но
вата югославска общност. 
И само така бе възможно 
да се обединят всички про 
гресивни сили в страната 
във единен фронт на бор 
ба за освобождение и ре 
волючионно социалистиче
ско преобразование на об 
ществото.

Само работническа 
тия за която 
остана

организатор на революцио
нната й акция- 

Титовата 
масите!”

поръка „Сред 
става лозунг и 

задача на вси 
комунисти. В народа 

и сред работниците в Сър 
бия тя се изразява във 
вълните на работническите 
стачки, 
движение

всекидневна 
чки

Нашите народи със свърх 
човешки усилия и предвож 
дани от Тито и Партията 
извоюваха свободата си. 
Затова ние знаем да це
ним и своята и чуждата 
свобода, знаем също така 
как е на онези, които ня
мат свобода. Затова и по 
литиката на СЮК към вси 
чко, което се случва в све 
та изхожда от вътрешните 
отношения, които се раз 
виват в нашата страна. А- 
ко в собствената страна се 
борим за пълна свобода 
на труда и щастие на чо
века, не можем за друго 
да се застъпваме в между 
народната общност на на
роди и държави. Естестве
но е затова, че страна, коя 
то изгражда самоуправи 
телна социалистическа си
стема в международните 
отношения се бори за поли 
тиката на необвързаността. 
Понеже в света на нетър 
пимост и срещупоставяне 
на блокове, единствено по
литиката на необвързване- 
то открива перспективи 
на мира, свободата, незави 
симоста, равноправното съ 
трудничество между наро 
дите

в антифашисткото 
на масите и дру 

акции иа Народния 
фронт за свобода в борба 
за демокартически

пар-
трудът бе и 

основата на всички 
човешки ценности, а работ 
ническата класа и трудещи 
те се са двигателна сила на 
революЦията и социализма, 
и можеше да приме реше- 
шение фабриките да 
дадат на 
работниците и

че „югославският 
пролетариат, организиран в 
свои боеви синдикални ор 
ганизации е извършил едно 
голямо историческо дело, 
което прокламира на 
вия си югославски синдика 
лен конгрес, който се съ- 

в Белград, пълно и 
обединение 

едно общо и единно рабо 
тническо и синдикално дви 
жение в Югославия".

решава да унищожи гите

права
на гражданите. И режимът 
и народът живее с убежде 
нието, че организараните чле 
нове

за защита
на държавата, в които 
със смрътно
заканвало за комунистиче 
ска дейност режимът 
вествява господство 
ззаконието и насилието. 

Настават

и
пър- наказание се

на партията са десет 
повече, отколкото

пред 
на бестоя 

окончателно
кратно
действително са били,

тяхното влияние е би 
ло твърде широко.

В моментите на 
и разпадане

се пре 
управляване оти поне

же първа и ис 
на комунистичес- 

и работническото 
жение откри

тежки дни и
за работническото 

и неговия аван

торията 
кото

години,
движение дви

нова ера в 
изграждането на социализма, 
която предвестиха

на научния социализъм 
Маркс, Енгелс и Ленин. За 
конът

пораже- 
бурние на

Комунист творци
те

от 1950 година изра
зи същността на револю 
ционната програма 
тията,
социализма в 
Това беше 
бежна

Председател на Издателския съвет за
всички издания на вестник „Комушкт“: 
д-р Антон Вратунза.

На Издателския съвет на „Комунист“ 
за Сърбия: Мария Тодорович.
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смела, но неиз

на
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път

по неизпи 
към изгражда 

социалистическо об 
шество, с опора върху не 
посредствените производи
™ли,„ а -е ВърхУ Държава та и неиния апарат.

1 рудна беше борбата за
Ррвв2 аи самостоятелност 
и собствени пътища На ре 
волюцията. През 1948 годи
межтбУт1Щ °СТър конфликт 
между Титовия Път и Ста 
линовата догма. С 
на този конфликт бе 
шен силен пробив и
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петък. и Държавите. Това е 
политика, която се бори 
против поробяването и до 
минация от било кой вИД- 
Оттук и огромната подкре 

която на такава поли 
тика оказва прогресивният
свят.

Секретар на редакцията Бояна Алгу-
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ЮБИЛЕЯ - ПО - БОГАТО

ПОДГОТОВКА ЗА ФЕСТИВАЛА „МАЙСКИ СРЕЩИ” ЗАСЕДАНИЕ НА СЪВЕТА НА ТИТОВИЯ 
В ДИМИТРОВГРАД

ФОНД

В ЧЕСТ НА Фондът е израз на 

привържеността ни 

нъм другаря Тито

Тазгодишният фестивал 
на народа и народностите 
от СР Сърбия „Майски сре 
щи” в Димитровград 
провежда под знака на юби 
лея и годишнините: 60-годи 
ни от създаването на ЮКТТ 
(СЮК), СКОЮ, революци
онните синдикати, 35-годиш 

освобождението 
на Димитровградска общи
на от фашизма.

Програмата за

шнината на печат на бъл
гарската народност и 20-го 
дишнината на вестник „Бра 
тство ’ също чрез различни 
облици ще обогати програ 
мата на чествуването.

Литературното творчес
тво на пионерите и младеж 
та в организация- на „Дру
гарче" и „Дечйе новине” от 
Г. Милановац също ще на 
мери място в програмата, 
списание „Мост" към изда 
телство „Братство” провеж 
да младежки творчески на 
граден конкурс.

се

Юбилейната 
вече е изпълнена със само
дейни прояви на театъра 
„Христо Ботев”, който ве
че даде две театрални пред 
ставления, а ще се включи и 
в останалата част

годишнина
нината от

★Титовият фонд в Димитровградска общи
на има 3068 членове — 1672 работници и 1369 уче
ници. От тцх 2048 са постоянни членове на фонда

★ Титовият фонд има и 32 колективни чле
нове, които представяват 3073 работници и 3252 
индивидуални членове с членски внос от 615100 
динара

Понастоящем програма 
по чествуването се изпълнячествува-

провежда, обхваща район
ни прегледи с 
дожествени

нето, която започна на прог

културно-ху- 
програми ц 

спортни състезания по - 
йонните центрове. Центпял 
ното тържество 
той в _ ще се със

Димитровград с учас 
тието на представители на 
сръоската националност 

албанската, турската, унгар 
ската русинската, словаш 
ката и румънската народ- 
ност, както и представите 
ли на българската 
ност от Босилеград, Сурду- 
лица и Бабушница.

Досега участието си пот-

★ От Димитровградска община 35 работни
чески деца са ползували средства от Титовия фонд 
и то 15 ученици от средните училища и 20 студен
ти на полувисшите и висшите учебни заведения.

На последното заседание община 35 работнически де 
на Съвета на Титовия фонд, ца са получили стипендии 
което се проведе на 15 май от Титовия фонд — от тях 
в Димитровград бе конста 15 ученици от средните учи 
тирано, че Титовия Фонд в лища и 20 студенти от по- 
Димитровградска община лувисшите и висшите учеб 
е масово приет и че това ни заведения, 
масово участие във фонда
е израз на привързаността При избора на стипенди- 
на населението към другаря анти на Титовия Фонд само 
Тито, чието име носи фон управителните органи на 
да. За последните четири фонда вършат избор на та 
години от формирне на фон кива кандидати, които ще 
да много хора станах^, чле бъдат от полза на органи- 
нове, защото разбраха не 
говото огромно значение 
за школуване на деца от ра 
ботническата среда.

Титовият фонд — както 
се изтъква в доклада 
Съвета — е формиран на 14 
ноември 1973 година. Отто
гава той среща огромна 
подкрепа на обществено-по 
литическите 
на града.

народ-

върдиха всички народности 
с изключение на русинска 
та. .

Традиционно програмата 
задържа облика си: от ра 
йонните прегледи най-доб
рите изпълнители ще учас
твуват и на тържеството в 
Димитровград. Гостите на 
народа и народностите ще 
се представят с национал
ни песни и танци, а в Спор 
тния център се предвижда 
богата спортна програма 
с гимнастически упражне
ния-

Следва да се изтъкне, че 
тазгодишните работничес
ко-спортни игри също са 
включени в програмата за 
чествуване, като по отдел
ни дисциплини се състоят 
и финалните срещи.

От миналогодишните „Майски срещи”

зациите на сдружения труд 
в града и общината. Съще 
временно се стипендират у-

проявяваг

БОСИЛЕГРАД

Започнаха подготовките ченици, 
обществено-поличитечска ак 
тивност. Засега може да се

които

на констатира, че тези учени 
ци и студенти показват до 
бри резултати. В средни 
те училище те показват об 
що много добър успех, а 
студентите стипендианти на 
Титовия фонд дават изпи
тите си навреме.

— Още в подготовките 
се усеща състезателния ДУ* 
— заяви Иван Асенов, пред 
седател на ОК на ССМ Бо 
силеград, като добави, че 
и покрай досегашните тър
жествени и масови честву 
вания, тазгодишното ще 
се проведе с още по-голямо 
въодушевление и в светли 
ната на юбилеите. /

Главното тържество ще 
се състои в Босилеград, а 
е предвидена богата и разна 
образна културно-художес
твена и спортна програма.

Навсякъде в Босилеград- 
ска община се вършат ин
тензивни подготовки за чес 
твуване на 25 май — Деня 
на младостта и 87-ия рож
ден денВ рамките на програмата 

се предвижда провеждане 
на конкурси и наградни те 
мати, посветени на Деня 
на младостта, рождения 

г Тито, 60-го- 
ЮКП( СЮК),

Ти- организациина другаря
то.

Организацията на Съюза 
на социалистическата мла
деж прави усилия още по 
вече да се увеличи броят 
на членовете на Титовия 
фонд имайки предвид не
говото значение за школу 
ване на работически деца. 
Досега от Димитровградска

ученицитеПионерите и 
във всички основни учили
ща, учениците от Образова 
телния център, войниците 

застави и

ден на другаря 
дишнината на
СКОЮ и революционните 
синдикати, 35-годишнината 
от освобождението на този 
край от фашизма. Предвид 
яна е и изложба на худож
ниците от българската 
родност, а издателство „Брат 
ство” в рамките на 30-годи

Съветът на Титовия фонд 
отбеляза добри резултати: 

в отчетния период и набедяграничните 
младежта, всекидневно въР 
шат упражнения на своите 
програми, с които ще 
представят на фестивала.

от за нови мероприятия за* 
по-добра работа в бъдеще.

па се
Б. Н.В. Б.

ДИМИТРОВГРАД

ОЗНАМЕНУВАН ДЕНЯТ НА ОСНОВНОТО УЧИЛИЩЕ
но-политическите организа 
цип в града.

различни области и дейно 
стта па училището.

градени и заслужили препо 
даватсли. Десетте преподава 
тели, прекарали на работа 
десет години в училището 
без прекъсване получиха па 
рични награди: Васил Пет 
ров,
Жана
Гюрова, Мария Димитрова, 
Бояна Виденова, Алексаи 
дър Евтов, Стоян Стоянов, 
Николина Влаева и Младен 
Тодоров.

Тържествата по повод 
юбилея на училището се 
завършиха с другарска ве 
чер, па която присъствува- 
ха всички преподаватели, 
пенсионери от училището и 
представители на обществе

развитието на учили
щето през последните 35 
години и неговата дейност 
в социалистическа Югосла 

Митов

С тържествено събра 
ние и други манифестации 

Основното 
„Моша Пияде” в Димитров 

ознаменува Деня

на

училище Бяха разделени и парични 
иагради на учениците- побе 
дители в литературния кои 
курс. Сладжама Рангелова 
от VIII кл. получи първа 
•награда за труда й „ЗАЩО 
СЪМ ЩАСТЛИВА” — Втора 
награда спечели Лиляна Пе 

от VIII клас за сти

чеказа, 
има добри кадвия.

училището
пи и огромна помощ 
страна на обществено-по-литическите зОргаиизацШрВ

град
на училището, 22 април и 

110 години от когато в 
Димитровград

първо училище през 
1969 година.

Никола Иванов, Сне 
Виданович, Загорка111

откритобе
неговата 
зователиа дейност. трова

хотворението „Цъфти, Роди 
моя" и трета награда 

спечели ученичката Ирена 
Иванова за литературната 

рба „Свободата над вси

По този случай » Дими 
тровград бе проведено тър 
жествено с-ьбрание на кое
то говори председателя! на
Оьветя на училище™
ТЪР МИТОВ. Той говори

културно-просветната
роля на училището през 
110 години на неговото съ
ществуване, особено изгь

По повод юбилея в хо
да училището бе откри 

та ученическа изложба. Ья 
ха изложени много худо
жествени картини и други 
предмети, изготвени от сек 
циите в училището по раз 
лични предмети. Изложба
та показа много таланти по

ПО
ла

ГШ- тво 
чко .

за По повод Деня 11а учили 
щето за пърп път бяха на-
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ТРЪНСКИ ОДОРОВЦИновини от

Помощ за Черна гора~-.Г*

КЪМ ДЕНЯ НА СИГУРНОСТТА

ЧУЖДИЯТ ПАСПОРТ Поганово. Младите стрелци 
от двете училища се пласи 
раха добре. За успешната 
им подготовка заслужават 
похвала преподавателите Ран 
тел Илиев и Василие Йоси-
Ф В състезанията участвува
ха 11 ученици, от който три 
ма заеха първите места: 
Славица Петров и Светлана 
Петров от Т. ОдорОвци се 
класираха на първо и вто 
ро място, а Брана Миланов 
от Поганово — на трето мя 
сто. От момчетата най-до
бър резултат постигна Зоран 
Димитров от Т. Одоровци.

Пелена Рангелов

от ТрънскиНаселението 
Одоровци проведе акция по 
събрание на помощ за пос 
традаЛите от труста краища 
в Черна гора. В първите 

бяха събрани 72000 ди- 
помощ. В ак-

и- - 1 - свояI

ФРИЗЬОРЪТ Войо смутено мачка- Естествено, беше Ри=‘“®“°т даГ пъту-
в Ръцете каскета сп, докато обяс- личен паспорт като Р увствуваше,

„-ваше на инспектора как останал без ва където и да било. „иреД У_. ••
паспорт Дал го на един свой че обръчът около пеш се сгяг^ 

кой?о обещал в своето, пред- А обръчът наистинас^едае;^
приятие „да му купи жилети, защото Това ^почиа ощ^пр^Д
жплети тогава се давали само срещу „а, Дъждова щ. т тиаТд гара на 
личен паспорт. но, когато п овгоад С(* доказа из

Дал му го и останал без него, за- тогавашния Д““"р°в™ау пристигнал
клиентът изчезнал, тъРсил го в подединват по4рвдл пред милици-

конто охраняваха .вдака зая- 
минал, криейки се въР

Д1/И
нара парична 
цията се включи и трудови 
ат колектив на Основното 

„Иван Караива- 
- освен едноднев

ше

личен
клиент, училище

нов", който
>'аботка даде и помощна зара 

чрез местната общност..
СЪСТЕЗАНИЕ ПО СТРЕЛБА

състезащОТО
предприятието, интересувал се при ха
зайката му... Личният паспорт му тряУ 
вал, без него не могъл да използва ку 

за храна; а във фризьорския са- 
където работел, всички му се сме-

На пролетното 
ние по стрелба с въздушна 
пушка взеха участие и уче 
циците, от основните учили 
ща в Трънски Одоровци ц

оперите, 
ви, че границата
ху оста на един вагон. .

Приказката беше чудна, ио когато 
посочи вагона и мястото, където с 
криел, излезе че е възможно.

При разпита беше убедителен.
професия, ио бил оста

пони
лой,

• ели.
Когато по настояване на инспекто

ра обяснил кой е „клиентът" — всичко 
било ясно. Следствието започнало.

Това етана през 1950 година.
Неприятелските действия 

формбюровските сили от чужбина стя 
гаха обръча около Югославия- Гърмяха 
силни радиостанции надлъж по грани 
ците на Югославия, никнеха нови 
нови информбюровски вестници, кои
то по-късно в тенекиени консервни ку
тии по влизащите в Югославия 
или по въздушен път чрез балони, при 
благоприятен вятър, и кой знае. по ка 
кви не начини се внасяха в нашата 
страна, за да ни „вразумят” и запла- 

. Като допълнение на 
пропагандната,, дейност, в ..страната се 
вмъкваха въоръжени терордстки гру
пи, а е тежки оръдия се дрънкаше на 
нашите граници. Пропагандната шпи
онската и< терористичната война взи
маше невиждани, .размери. .

Сталин и неговите сателити искаха 
по всяка цена да накажат Югославия ■' 
1Всеки който се противопоставяше на 
«великия Сталин трбяваше да бъде. на- 

„ казан и това трябваше да се изпълнц 
бързо, и ефикасно. За пример на дру
гите.

Ма-
ДИМИТРОВГРАДкар строител по

без работа, властите се съмнява- 
участвувал в писането на ня- 

обекта, където работил, 
Разполага-

нал Акция зя събираш на 

помвщ аа пострадалите 

от земетресението в 

Чериа гора

ин- ли, че е
кои лозунги на 
и зарад това бил уволнен, 
ше с документи, с които същото

потвърди. Противоположно 
които бягали, не знаейки

па

може-
и ше да се

на мнозина, 
обстоятелствата в Югославия»^ редовно 
слушал нашите радиостанции", та ис 

да му се обезпечи убежище и да 
Югославия

реки
кал
де възможност да живее в

Макар че Константин дълго живе 
ел в безопасност, някои неща подсказ 
ваха, че той трябва да се държи под 
наблюдение,, защото начинът, по кой
то е избягал и неговото „идеално” позна 
вале на положението в Югославия, мо 
жеше да-бъде и шпионска комбинация, 
каквито по това време имаше не малко.

шат- със закани
-Ат Местната общност във Врабча е на пдаво 'мя

сто в събирането на помощ за Черна гора, ;а 80-годйш 
пият Крум Найденов даде за пострадалите 500 динара

Веднага започна аКцията 
и в местните общности. До 
5 май местните общности 
са внесли 12 Милйона' ста 
ри динара. Акцията гтродъл 
жава. До сега са днебли 
пари почти всички местни 
общности. Трябва да се 
изтъкне местната общ - 

във Врабча, която 
лърво 'Място *в ; 'Ьбщи 

ната. По-значиелни суми са 
събрали Пъртоподинци (5700 
д.), Петърлаш (5210), Луко
вица (6 226 д.), Вълкови* 
(2 200 д.) Димитровград I 
район (18 000д.), Димитров
град II район (8 395 д.) и др.

Отделно заслужават да се 
споменат Митко Димитри 

пенсионер от Лука- 
| динара и 80-годи 

шния Крум Найденов, сел 
скостопански 
от Врабча с 500 динара.

акцйята за събиране 
на помощ за пострадалите 
от Черна гора населението 

от от Димитровградска общи
на прояви високо съзнание 
на солидарност, а Щабът по 
гражданска защита органи 
зационна готовност бързо 
да реагира при подобни 
бедствия.

НАСЕЛЕНИЕТО от Дими 
тровградска община проявй 
високо съзнание и соЛидар 
мост след земетресението 
в Черна гора. Веднага след 
бедествието Щабът по граж 
данска защита проведе за
седание и разгледа възмож 
ностите за даване на помощ 
на пострадалите. Констати
рано бе, че 200 граждани 
предлагат да дадат кръв 
за пострадалите. На 16 ап 
рил обществено-политичес
ките организации проведо
ха заседание и взеха реше 
ние незабавно да се започ

Новите данни също сочеха, че зло
употребява предложеното гостоприем
ство. Привидно не се дружеше с еми 
грануи.от своята страна, но затуй беше 
забелязан в „случайни срещи" с един 
друг емигрант, в момент когато раз
менят някакви хартии. Очевидно беше, 
че те двамата се познават от по-рано, 
макар че Константин твърдеше, че не 
познава никой от емигрантите в наша
та страна.

Предизвикваха внимание 
ките му с момиче в близката и по-да- 

околност на Ниш. Момичето, 
млада техничка, работеше в същото 

:предприятие; за нея познанството беше 
повече развлечение, отколкото любов, 
то беше изненадано, когато един ден, 
разхождай 1си се с Константин, тсе .ока
заха пред един^ военен обект, Военният 
патрул им потърси личните паспорти. 
Юй предварително, тв.ърд.ел, че.'добре 
познава този край, а когато се срещна 
ли .с войниците, той се извинявал, че 
са се изгубили!

Сигнали 
нали и от

Ясно е: оня, който си служи със 
. сила в междудържавните отношения, 
.този и собствения си народ държи , под 

. юмрук. Още Негош е казал: „Комуто 
силата лежи в боздугана, следите му 
миришат от нечовещина

Хиляди бежанци от информбюр.ов- 
страни, бягайки от терора, потър 

сиха спасение в Югославия- Хората ос 
тавяли имуществото си, семейството и 
през бодливата жица и с, мини; осипа- 

Зйй'. граници, бягали през нея- Имало , е 
всред тях селяни, които между двете 
алтернативи: .. да отстъпят земята 
Държавата, или да бъдат закарани 
лагери, избирали третата: да избягат от 
собствената

ност 
е на

и разход-
лечната

ските

не Със събиране на помощ
Веднагаза пострадалите. 

бяха изпратени две 
от по пет души за водоинста

групи
евич, 
вица с 500

на
латерски ^ електрически 
работи. Хората масово ока 
заха
по гражданска защита. Вед 
нага бяха изпратени 40 чар 
шави и 30 дюшека, 
кгр сирене и еднодневна за- 
ботка па работниците

в

си страна, имаше интели 
генти, .ученици, войници. Имаше, и 
пит-алистически елементи, които завер- 
оувани от пропрагандата на собствена 
та страна, че в Югославия е капитали- 

,че в Югославия владеят амери
канци, идваха тук и напразно с месе
ци търсеха американци! Естествено 
имаше в тази емигрантска маса и та^ 
кива, които с месеци преди това са 
били ооучавани за шпионско действс- 
ване в Югославия. Разчитало се“така-
мо е°яа ГОЛяМ бр°й емигРВМТи трудно ще бъдат разкрити. 1 у

Един от последните беше и млади- 
?и„. След Со|”"тГ™™едКу°р"СТна

-^Г?е1?амЖ^аК0НСТ^'

»чий™ —“срЛ-

производителсъдействие на Щаба, да-
’ на съмнеиия у него стиг

е^те

ни обекта™ “ НЙМИрат близ° Д° воен- 
Вече съществуваше дилема:

;се касае за случайности, или 
■лРо.с, за . добре инструиоан 

всеки

В
1

4 350

дали
става въ«п-

„ агент! Вч,в
™ слУчаи необходими бяха опте до 
казателства и за едното и за другото

димитровградските предпри 
ятия в износ от 496,238 ди 
нара и доброволна.парична 
помощ от 77 363 динара. От 
общинския фонд 
дни

за приро 
даде-бедствия бяха

100 000 динара.ни Б. Н.

В

На работниците по „Йиостп, „ > мг™.?

Воя, имаха приблизително еднакви го- постъпка. Рутинска
дини,,, ръст, двамата носеха късн мус- Константин беше 
такид Беше явир, че Константин е из- Дни във влака за Загпек г* СЛЗД 
брал. ВоиР, „сприятелил се" с него, за порт на фризьора • р ^..С ™«»1я.пас:. 
да може е;ш„ ден, ако дотрябва, да 'че е‘негов ИТ° ТВъРДе“Р.
сп послу^ с^нетов,^ лтщен паспорт.

заяви, чеито

:

два

’

Милорад КОЗИЧ
-т-:

Млекар
СнгБгН.
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БАБУШНИЦА
ДИМИТРОВГРАД

ИЗВОДИ ОТ ЗАСЕДАНИЕТО НА ОК НА СКС ВПОЛОЖИТЕЛЕН
БАЛАНС

ДИМИТРОВГРАД

Маршчешта теория р се овързва 

със самоуправителната практикаТЕЗИ ДНИ делегатите на 
трите съвета на Общинска 
та скупщина в Бабушница 
обсъдиха 
баланси

Ако се изключи складът 
На залежали стоки в 
гър” — залежали стоки 
стопанството има само 
1 процент, или с 15,5 про- 
цента по-малко 
в 1977 година.

„Ти
Изхождайки от критиче 

ските становища на друга 
Ря Тито в доклада и закл 
ючителната реч на XI кон 
грес на СЮК, Резолюция 
та от XI конгрес на СЮК 
и VIII конгрес на СКС; Об 
щииската конференция на 
неотдавна състоялото се 
заседание обсъди актуални- 
те въпроси по осъществя 
ването на задачите на СК 
в областта на идейно-поли
тическото и марксическо 
образование на комунисти 
те в Димитровградска об
щина. Въз основа на ма 
териалите, 
проведени във всички пър
вични организации на СК 
в общината на тази тема, 
както и на самото заседа
ние Конференцията прие 
и конкретни изводи в то 
ва отношение.

в Факт е, че комунистите, 
които са били 'в политиче 
ските школи, ангажиране 
то и действуването си в 
първичните организации на 
СК, самоуправителните орга 
ни и телата на обществено- 
политическите организации 
са оказали значителен при 
нос, че дейността в тези те 
ла и органи да бъде по бо 
гата 
Това
съществуване на тези шко 
ли, а в предстоящия пери 
од трябва да се увеличи 
броя на курсистите в тях.

ангажиране на комунисти
те в обсъждането на кон
кретни въпроси в процеса 
на самоуправителното 
шаване.

заключителните 
за изтеклата 1978 

година, като приеха и изво 
че през изтеклата го

дина се е работило добре и 
домакински, но е могло и 
още по-добре.

за

отколкотода, ре-

ПЪРВИЧНИТЕ ОРГАНИЗА 
ЦИИ НА СК — В ЦЕНТЪ
РА НА ДЕЙНОСТТА

КЪДЕ Е ТАЙНАТА НА 
УСПЕХА?Според 

баланси - заключителните 
организациите 

на сдружения труд през из 
теклата година са осъщес
твили

Тайната на възхода на сто 
панството в Бабушнишка об 
щина през последните 
колко години лежи в сдру
жаването с по-развитите сре

Така металообработващо
то предприятие „Балкан" 
във Велико Бонинце се 
сдружи с
Ниш, търговското предпри 
ятие „Таламбас” с „Агроком 
бинат" — Ниш, а

Характерно за измина 
лия период е, покрай ор 
ганизираните видове на 
марксическо и идейно-поли 
тическо образование кому 
пистите са работили и инди 
видуално. Но в тази насо
ка липсва по-интензивна 
работа. Особено когато се 
касае за млади членове на 
Съюза на комунистите.

Първичните организации 
на СК са в центъра на 
активността и въпреки об
стоятелството, че в измина 
лия период са осъществи 
ли значителни резултати, 
в предстоящия период тря 
бва още повече да се ан 
гажират в организиране
то, планирането и програ 
мирането на дейността. При 
това те трябва да се оспо 
собяват за конкретна дей 
ност, за разбиране на обще 
ствена същност, и за из 
намиране на пътища и 
решения за по-нататъшно- 
то развитие на самоуправи 

отношения във 
всяка среда. За по-успеш 
на дейност в тази насока, 
в предстоящия период, в 
по-големите първични орга 
низации ще се формират и 
комисии за идейна работа, 
които ще се ангажират за 
програмиране и реализира
не на дейността.

Първичните организации 
на село трябва да продъл 
жат с досегашната практи 
ка в оспособяването си 
чрез разработване на ма 
териали, сказки и подоб
но, ас помощта на члено 
вете на политическия актив 
при ОК на СКС.

и по-съДържателна. 
оправдава и самотоня-положителни финан- 

резултати. До извест
на степен за това

-сови
нещо е

повлияло и откриването 
нови промишлени обекти.

ди.
на

разискванията
НЕОБХОДИМО АНГАЖИ
РАНЕ ВЪВ ВСИЧКИ ПО
ЛИТИЧЕСКИ СФЕРИ

Общият доход в организа 
циите на сдружения 
в стопанството е 
с 80 на сто, доходът за 2,2 
пъти, а чистият доход е на 
растнал 2 пъти. Ненаплате 
ната реализация през изте 
клата година е с около 60 

■процента по-малка, отколко 
то през 1977 година и възли 
за на стойност от 1 442 000 
динара.

Доходът върху един ра 
ботник е увеличен с около 
39 процента и възлиза на 
86 000 динара.

I С разпределението на до 
-> хода според предназначени 

ето му, повишено е участн 
ето му в общите потреби 

-• с 12 процента, както и на 
дяла, който се изразходва 
за останали потреби с око 

- ло 0,70 процента.

„Ясгребац” в
труд

увеличен
една

част на „Текстилколор” се 
приобщи към 
„Лисца” от Севшще в 
Словения-

Комунистите особено са 
длъжни да се ангажират 
в останалите обществено- 

организации, 
също трябва да 

се направят програми за 
идейно-политическо 
собяване на трудещите се 
хора и граждани, а съДъР 
жанието на програмите да 
изхожда от политическа и 
самоуправителна практика, 
и нуждите, в тази насока, 
в сдружения труд и местни 
те общности. В случая е 
необходима и масовост и 
планомерна дейност.

Въпреки че в изминалия 
период е обогатен фонда 
на марксическа литература, 
в предстоящия преиод е 
нужно върху този план по 
вече да се работи, с фор 
миране на библиотеки в ор 
ганизациите на сдружения 
труд, относно в първични 
те организации на СК. При 
централната библиотека е 
необходимо да се формира

конфекция
политически 
в коитоСР В Общинската организа 

ция на СК след X конгрес 
на СЮК и VII конгрес на 
СКС, е забележен

интерес за идейно-по

оспоВ момента химическата 
промишленост „Лужница” 
се преустройва в пет основ 
ни организации на сдруже 
ния 
1978
работи и нов цех за про
изводство на вътрешни ав 
тогуми (част от заводите 
„Тигър” — Пирот),

интензи
вен
литическата подготовка и 
марксическо образование, 
особено между младите ко 
мунисти и младежта. С ог 
лед на това в изминалия 
период е разгърната орга 
иизирана, постоянна и ши 
рока дейност в тази област, 
както в Съюза иа комуни 
стите, така и в останалите 
обществено-политически ор 
ганизацин, в които идейно- 
политически са се оспособя 
вали и всички трудещи се 
и граждани в общината.

Това е била^една диалек 
тична необходимост, поне

труд, а от началото на 
година в Бабушница

телнитеЗасега известно изостава
не в сдружаването с по-раз 
вити стопански 
ции изостава в 
стопакство, но и в тази на 
сока усилено се действува 
и може да очакват наскоро 
задоволителни 
в тази област.

организа-
селскотоI

За разширено възпроиз 
са отделени два пъ резултати иводство 

ти повече средства в срав 
или

с. же комунистите недвусми 
слено са разбрали, че за 
по-нататъшното развитие на 
самоуправителните отноше 

по-голямо 
образование и 

подго

неяие с 1977 година,
- сума от 28 078 000 динара.

■1

ОСЪЩЕСТВЯВАТ СЕ ПРЕД 
ВИДЕНИТЕ ТЕМПОВЕ

отдел за марксическа лите 
ратура, в кодто ще се събе 
рат книги, които в момен
та се намират в ОК на 
СКС, ОК на ССРН, ОСС, ОК 
на ССМ и т.н.

Първичните организации 
се задължават да интензи 
вират дейността си върху 
получаването на по-голям 
брой вестници и списания 
(„Комунист”, „Братство”, 
„Социализъм”).

ния е нужно 
марксическо 
идейно-политическа 
товка. Още повече, че ак 
тивността на това 
създала по-големи възмож
ности за пряко и творческо

ЗА дг КАПИТАЛОВЛОЖЕ 
НИЯ — ЧУЖДИ СРЕД 

СТВА

ь-. От голямо значение е, как 
то изтъкна председателят 
на Общинската скупщина 
в Бабушница Станимир 
Илич, че се осъществяват 
в голяма степен гтредвиде 
ните темпове на стопанско 
развитие на общината, на 
белязани в средносрочна- 
та развойна програма за 
периода 
на.

Покрай завършените през 
изтеклата година нови про 
мишлени мощности иа „Ти 
гър" и ,Лисца” („Бабушни
ца”), в строеж е и нов цех 
към металообработващото 
предприятие „Балкан” във 
Велико Бонинци, а върши
се реконструкция иа „Луж
ница”.

Неотдавна в Звонска ба
ня започна строеж иа нов 
хотел-ресторант, в който ще 
бъдат вложени над 30 мили 
она динара, а през настоя
щата година ще се построи 
млекопреработвателен пун
кт, приключва строежа иа 
Здравния дом, а комунално 
то предприятие „Комуна 
лац" също ще инвестира в 
разширяване на производ
ствените си мощности 30 
милиона динара.

л. .

поле е
ТъйА като Бабушнишка 

община се числи към 
пански изостаналите общи 
ни и едва през последните 
няколко години прави по- 
сериозни крачки да догони 
по развитите общини, 
капиталовложения

сто-

ДИМИТРОВГРАД

В РАМКИТЕ НА РЕДОВНАТА ДЕЙНОСТ НА ЦК НА 
СЮКза 1980 годи-1976 Трябва да се продължи и 

организирането на кур 
сове и семинари, 
досегашната 
казала оправдаността на то 
зи вид идейно-политическо 
оспособяване и резултатите 
са положителни.

главно 
1978 годи си през изтеклата 

на са ползвани чужди сред 
— дългосрочни банко 

около 4 пъти
Димитър Апенсквсии и Радойе 
Костич посетиха Димитровград

понеже
дейност е поства

ви кредити и 
повече в сравнение с преди 
шната година.

Общата сума иа капита 
ловложенията възлиза 
34 084 000 динара.

Членът на ГК на СЮК Дп 
митъР Алексиевскн присъс- 
твува и иа заседанието 
Общинската конференция 
иа Съюза иа комунистите, 
на което се обсъди осъщес 
твяването на задачите в об 
ластта иа идейно-политичес 
ката работа и марксическо 
то образование.

Другарите Алексиевскн и 
Костич присъствуваха и на 
съвместното заседание 
Общинския комитет иа СК 
и на първичната организа
ция иа СК в организацията 

сдружения труд „В. И. 
Циле”, иа което се обсъди 
актуалиото икономическо-по 
литическо положение

В рамките па редовната 
дейност иа Централния ко
митет на СЮК неотдавна на 
тридневно посещение и Дп 
митровград бе ДИМИТЪР 
АЛЕКСИЕВСКН, член 
Централния 
СЮК и председател на ста 
тутариата комисия иа Съ
юза иа югославските кому 
писти. С другаря Алексиев- 
ски в Димитровград беше и 
изпълнителният секретар на 
Председателството на Меж- 
дуобщинската конференция 
на СКС в Ниш РАДОЙЕ КО 
СТИЧ.

на
Съш° трябва да се про 

дължи с провеждане на ска 
зки от страна на ..членовете 

ЦК на СКС, понеже за 
този вид оспособяване съ 
ществува голям интерес 
между членовете на СК.

на

действиеС пускането в 
на новите промишлени

„Тигър", „Лис-
мамо па

комитет пащности — 
ца” и др. броят на заетите 
в общината възлиза 
1 643 души, или с 19 про
цента повече спрямо 1977

111
Сказките в първичните 

организации, в чиято разра 
ботка участвуват членове 
те на политическия актив 

ОК «а СКС, трябва пове 
че да се отнасят до въпро 
си в конкретните среди и 
въз основа на уводните из 
ложения 
сквания- По

година.
Средно изплатените 

ни доходи възлизат на око 
ло. 3 039 динара, или с 13 

отколко-

налич
на

процента повече, 
то през 1977 година.

на
да се водят рази 

този начинПребиваването иа дру
гаря Алексиевскн в Димит
ровград имаше изключител 
но делови характер. За чле 
новетс па Общинския коми 
тет и на политическия актив 
при ОК иа СКС той изнесе 
сказка по актуални общес
твено-политически въпроси.

теория и 
становища

марксическата 
политическите 
на най-подходящ начин се 

самоуправи- 
което

11:1Според вече официалните
заключителиитс

Тетрудовата организация- 
взеха участие и в разгово 
рите, по съши въпроси, на 
ръководителите на общес
твено-политическите 
низации на общината с ръ 
ководството иа „Сточар”.

данни от 
баланси само в „Тигър са До края иа годината ще свързват със 

телната практика, 
ше бъде от полза в 
нататъшната работа.

се завърши и здравна стан 
ция в село СтрелъП и нова' 
жилищна сграда в Бабуш
ница.

доходи
равни-

изплатени лични 
над
ще, сумата на които възли 
за общо на 1 032 058 дина

по-орга-предвидеиото

А. Д.А. Д.М. А.ра.
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>айз ксю1«тво >' само удкайдоим^

ЧРЕЗ ВСЕСТРАННО АНГАЖИРАХ 

НАПУСКАНЕ НА НЕРАЗВИТИТЕ

ОТ СТОПАНИСВАНЕТО В ГОЖНОМОРАВСКИ РЕГИ
ОНСУРДУЛИЦА

За по - голям 

стокообмен
то се занимават с внос — из 
нос.

как неотдавна състоялото 
се заседание на Изпълни

ма домашни суровини, 
то и фабриката на химиче 
ската промишленост. И им 
вестиционната

ООСТ „Галеника”
на домашни сурови- 

двойио уве-

На
и с отваря 
колективи

Изходът се търси в собствената среда 
не към по-големите и развити
★ Със собствени суровини към по-ускорено развитие
★ Тази година на 5 септември ще започне с работа 
Фабрика за

към Регионал 
мата стопанска камара в 
Лесковац, покрай другото 
беше обсъждано и състоя- 

износа в Южно- 
регион през 1978

телния съвет От друга страна, внасят 
се необходими суровини, 
чиято стойност в миналата 
година е възлезда на 989,8. 
милиона динара. В отноше 
ние на по-миналата година 
тази цифра е по-голяма с 
10,4 на сто. Най-големи вно 
сители са текстилната, хи 
мическата, металната и дър 
вната индустрия- От трудо 
виге организации най 
ми вносители са: „Лемид”, 
„Здравлье", „Летекс” от Ле
сковац, „Вучйе” от Вучйе, 
Памучният комбинат от 
Враия и др.

От данните, които бяха 
посочени нерентабилно сто 
панисване е забелязано при 
текстилната индустрия. Всъ 
щност, тази индустрия пред 
ставлява и най-голям проб 
лем в целокупното стопа
нисване в Региона.

Най-много трудности във 
външната търговия пред 
ставляват формално-прав
ните и организационни не 
достатъци. По-точно, те се 
явяват между самоуправи- 
телните общности на ин
тересите в СР Сърбия за 
икономически отношения 
с чужбина и Регионалната 
стопанска камара в Леско 
вац, преди всичкй когато 
става въпрос за обезпеча
ване на валутни, финансо
ви средства.

За по-добри делови ре 
зултати в тази област нуж
но е, много по-голямо анга 
жиране на всички служби 
в Камарата, както и на са
мите организации на сдру
жения труд.

трудови програма 
разна

чита
ни. Очаква се 
личение на производството, 
както и усвояване на нови 
финални артикули на база 
та на минерална вълна.

дървообработ ване нието на
моравския
година.курс за 70 работника, кои 

то ще работят в бъдещата 
ООСТ на фабриката за дъР 
вообработване в Сурдули- 
ца. Това ще бъде ново по 
твърждение на политиката 
на отваряне към по-големи 
колективи, които участву 
ват в развитието на тази 
среда.

Всички сурдулишки сто 
папски организации обосио 
ват развитието си на суро 
вини, които се намират в 
тази част на СР Сърбия, 
което също така е доста 
важно. Нито един колек
тив не зависи от вносни су 
ровини. Собствени сурови 
ни дават добри възможнос 
ти за ускорено и по-стабил 
но развитие през следва
щия период.

ООСТ „5 септември” сво
ето производство базира

СУРДУЛИШКА ОБЩИ
НА с крепки и сигурни кра 
чки върви към развитите 
общини на ЦОжноморав- 
ски регион. Изход от сто
панската изостаналост се 
търси изключително в соб 
ствената среда и чрез анга 
жиране на собствените си 
ли и ресурси, както и в 
обединяване с по-големи ор 
ганизации от развитите сре 
ди. Така в Сурдулишка об. 
щина се намират основни 
организации на сдружения 
труд
„Дървена застава”, зехмун- 
ска „Галеника”, Нишка хмо 
дна конфекция, вранска 
„Кощана” и АТП „Един
ство”, лесковашки „Балкан” 
и още някои други извест
ни организации. Мебелната 
фабрика „Симпо" от Враня 
понастоящем организира

констатирано, че 
износът на стоки и услуги 

стойност от 895,7

Беше
на вранска „Коща 

за изработка на обув 
ки също ползва 
суровини и предвижда до 
края па годината да доиз 
гради мощностите си.

случаят и с ООСТ 
Ръкоделие” и

Цехът достига 
милиона динара и, че е по- 
голям 10,5 на сто по отно- 

1977 година. През 
година най-доб-

иа домашни -голе-
шение на
миналата 
ри резултати във външния 
стокообмен са

Та
къв е 
„Домашно 
ООСТ на Модната конфек
ция „Ниш”, 
организация на 
труд в общината фабрика 
та за машини и леярната 
„Мачкатица” също изклю
чително ще ползва сурови 
ни от домашни извори. Тя 
е делово свързана с Ма
шинната промишленост в 
Ниш. В ход е обезпечаване

осъществи
ли: химическата промишле 
пост (69,8), металната индус 

хранителната 
(19,3), 

(15,7),

Най-голямата
сдружения трия (64,9),

(39,2),
електроиндустрията 
дървообработваемата (12,7) 
и пр. Най-големи износите 
ли на световния пазар от 
региона са: „Симпо”, Паму. 
чния комбинат, „ДИВ” от 
Враня, „Здравлье", „Ле
текс”, Дървният комбинат 
„Лесковац”, „Невена” от Ле 
сковац, „ТИВ” от Вранска 
Баня, „Ябланица” от Леба 
не, „Вучйе” от Вучйе и др. 
Значително са увеличили 
експорта и трудовите ор 
ганизации: „Светлост” от
БуяноваЦ, „Сърбиянка” и 
„Инкол” от Лесковац, „Вра

тютЮновата

крагуевашкана

на средства в размер от 
170 милиона динара за ре
конструкцията на произ
водствените помещения-

Кариерата „Варденик” ре 
ализира своята програма и 
в този месец трябва да за 
почне с работа мощности 
те за преработка на гра- 
нодиорит.

За Деня на освобождени 
на Сурдулишка общи

на от фашизма 5 септем
ври ще започне с работа 
фабрика за дървообработ
ване, която ще стопанисва 
в състава на „Симпо” Вра
ня- В началния период ще 
бъДцт настанени на работа 
110 работника.

Тези

БАБУШНИЦА

Полезна акция на 

синдикатите
„днянка” от Враня, 

шес” от Влад. Ха
ели-

н и др.
сто

Тези трудови организа
ции своите произведения 
изнасят главно в: СССР, Че 

Унгария, Пол 
ГДР, 

Холан- 
Шве-

Тези дни в Бабушнишка 
община се води акция за 
подписване на амоуправи- 
телно споразумение за сдру 
жаване на средства за отдих 
и почивка. По такъв начин 
върху принципите на соли 
дарност 
ще се създават по-добри ус 
ловия за трудещите се, зна 
чително ще се подобри жи 
зненото им равнище.

По такъв начин в общи
ната ще се наберат към 
1,8 милиона динара, които 
една част ще се използва 
за здравно-рекреативни це
ли, а друга за организира 
но използване на годишни 
те почивки.

бонове за храна, тъй хато 
същите досега не непълно 
оправдаха въвеждането си.

Друг важен почин на Об 
щинския синдикален съвет 
в Бабушница е изеднакява 
пето на цената на яденето 
в организациите на сдруже 
ния труд и в тези на об
ществените дейности.

хословакия, 
ша, България, ГФР, 
Гърция•л, Австрия, 

САЩ, Виетнам,ДИЯ,
ция, Франция, Италия, Ан 
гола, Нигерия, Монголия, 
Кения, Кувейт, Ирак, Изра 
ел, Малта и др. страни. Сто

влагания в сурдули 
шката промишленост гаран 
тират по-успешно напуска
не на неразвитите и приоб 

Развитите 
райони в републиката.

С. М.

и взаимопохмощ

панството от региона изли 
за на световния пазар 
но чрез нашите най-големи 
трудови организации,

щаване къхм глав
М. А.

В. Б.кои

СРЕЩА С ТРУЖЕНИЦИ, ПОЛУЧИЛИ ПЪРВОМАЙ СКА НАГРАДА

ПРИМЕРЕН РАБОТНИКДраголюб СТЕФАНОВИЧ, референт 
вата при Електродистрибуцията - " 
по предложение на колектива 
ска награда

Известна сума ще се пре 
дназначи за закуп на почив 
ни центрове.

По почин на Общинския 
съвет в Бабуш 

в ход е и акция за 
средствата,

на операти- 
Димитровград, 

получи първомаЙ-
хмрежа в община 

та и същевременно 
ширяване на същата. В об 

Още
лектрифициранц, села и ние 
с общи усилия трябва това 
да направим, защото и са- 

виждаме ^акви улесне 
дава електричеството, 

разговор с другаря Сте 
узнахме много по 

дробности за работата на 
неговото ведрметво, за раз 
ширяване и цоддържане на 
мрежата, за рационално пол 
зване на тока в общината 
и усилията на този малък 
колектив за

ческатав
раз-

9 нееДраги Стефанович работи 
Димитровград от 1964 го 

дима. Преди

щината имамесиндикален
даше се преди всичко и съз 
нателната ду работа и отно
шение към труда и обще 
ствеиото имущество, зя об 
ществено-политическата ра
бота и различни акции ор 

в общината, 
срещнахме 

който ни

ница,
сдружаване на 
които се изразходват за об 
ществено хранене. Поради 
съществуването на 
малки организации на сдру 
жения труд, които не са 
в състояние сами да органи 
зират качествено обществе 
но хранене, раздвижена 
инициатива за обединяване 
на средствата за тази 
в повечето организации. По 

начин

в
това той бе 

в родното си място. Ра 
започва като 18-годи 

младеж, когато през 
есента на 1944 година се 
приобщава към партизански 
те части и в Пожаравец 
работи във Военния 
като войник. ■“ 
до края на 1945 година.

След това Стефанович ра 
ооти в Термоелектроцентра 
лата Костолац, а от 1964 го 
дина ^ става „димитровград- 
чанин и редовно работи в
Ьлектродистрибуция
митровград.

Колективът

ше
бота
шен

ми
нияредица

Вганизирани 
Тези фановичдни се ■ 

с този труженик, 
заяви:

— Не мога 
стта

ягдел 
Там оставае

да крия радо 
си, че получих товя 

голямо признание, което да 
ва Общинският синдикален 
съвет в Дихмитровград 
последните две 
добри работници по 
празника на 
ви май.

Мога

цел
такъв 
ничарското 
„Църни връх”

Към гостил 
предприятие 
ще се създа 

де отделен цех за обществе 
но хранене, а в организаци 
ите

електрифици
ране и на останалите села
в общината-

поез шштГОДИНИ на
Д. Стефанович

Сега ТЯ се падна на мен, но 
тя същевременно е призна 
ние на целия колектив, кой 
то влага максимум усилия 
за подържане на електри-

случай 
труда — първ Ди- У

на сдружения 
щъ обединят 

ства за откриването 
къв цех,

труд, 
сред 

на та- 
не ще се дават

Драги Стефанович се рад 
ва на Първомайската награ 
да. Но това не беше негова 
първа награда.

правилно оце 
ни неговата работа и го 
предложи за Първомайска 
награда. В

които
та осноДванаКа^иизац„яМ^ 
ма още работници 
заслужаватоценката изхож които 

такава награда.
Б. Н-СТРАНИЦА 6
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ООСТ „НАПРЕДЪК” готви ПРОЕКТИ ЗА ФЕРМИ В РАЗРЕШАВАНЕТО НА КОМУНАЛНИТЕ ПРОБЛЕМИ В МЕСТНИТЕ ОБЩНОСТИ

90 миниферми за влър и 

дребен добитък
ОБЩИНСКИТЕ ФОНДОВЕ ИМАТ ГОЛЯМА РОДЯ

Разрешаването на комунал 
но-битовите проблеми на се 
ло (строеж на пътища, мое 
тове, водопроводи, електри
фикация и др) е задача но 
мер едно в работата на ме
стните общности в Босиле- 
градска община. В отделни 
села някои от тези въпро 
си са разрешени, в други 
пак е в ход акцията по раз 
решаването им. Но в пове
че селски общности в тази 
насока е малко направено. 
И макар че мито едно сел 
ско събрание, заседание на 
първичните организации на 
обществено - политическите 
организации или сесия на 
Общинската скупщина не 
мине без да се постави въ 
прос кога ще дойде електри 
ческия ток, кога ще се 
строи път или мост, дина
миката в развитието на 
инфраструктурата все още 
не задоволява. Първата при 
чина са недостатъчните ма 
териални средства, но ня

къде липсва нужното заля
гаме на ОПО и доброволен 
труд на жителите.

взрив и греди са похарче
ни 174 914 динара.

Според финансовия план 
фондът за развитие на път 
ната мрежа в 1979 година 
ще разполага с 1 430 100 ди
нара, от които 1430 000 дин 
ще бъдат разделени на ме
стните общности: Догани 
ца, Мусул, Барйе, Плоча, 
Долна Ръжана, Църнощица 
(за пътя до Петкова махала), 
Рикачево, Г. Лщбата (за пъ 
тя до мах. Сливйе), Милев 
ци, Паралово, Гложйе, Бе 
лут, Д. Любата) 
на пътя през мах. Широки 
дол). Извор, Бресница и Зли 
дол.

През миналата седмица в 
Босилеград пребиваваха пред 
ставители на Международ
ната банка за възобновява 
не и развитие — ФАО със 
седалище в Рим. С тях пред 
ставителите на „Напредък” 
и Общинската скупщина во 
диха разговори 
с финансиране

ми са необходими капитало 
вложения от 27 милиона ди 
нара.

Част от тези финансови 
средства ще обезпечи ООСТ 
„Напредък”, а по мнението 
и изказванията на предста 
вителите на ФАО, искът на 
„Напредък” е изцяло 
лен и като такъв има усло 
вия Да бъде приет. Във връз 
ка с това бе

За създаване на по-солид 
на материална основа 
разрешаването на комунал
ните проблеми оформени 
са общински фондове за пъ 
тища, комунална дейност, 
за подобрение на животно 
въдството и др. Средства
та, които са те обезпечава
ли и давали са много пъти 
били и единствените сред
ства в проведените акции 
по местните общности. За
това осъществяването на 
плановете в местните общ
ности е в пряка зависимост 
от възможностите на фондо 
вете. За работата им в 1978 
година ще приведем най- 
значителните данни от ба
лансите, които делегатите 
приеха на последната се
сия на Общинската скупщи

в

във връзка. 
. .. изграждане’ 

то на^ ферми за отглеждане 
на добитък в Босилеградска 
община.

реа-

договорено 
окончателното решение да 
бъде взето възможно по- 
скоро.

Тези миниферми ще озна 
чават начало на организи
раното отглеждане на до
битък в Босилеградска об 
щина. Също така те ще 
бъдат крачка напред и за 
създаване на условия 
сдружаване на земеделски
те производители—животно
въди.

за строеж
Изхождайки от благопри

ятните природни 
за отглеждане на добитък.. 
ООСТ „Напредък” е офор
мила елаборати за изграж 
дане на 30 овцеферми, в ко 

ще бъдат отглеждани 
три хиляди овце и 60 ми
ниферми за отглеждане на 
300 крави. Според елабора- 
тите и преценките, за из
граждане на тези минифер-

уеловия
Фондът за комунална дей 

пост в 1978 год. е имал дохо 
ди от 3 547 805 дин, а разхо 
дите възлизат на 
динара. Остатък 
дин (?) е пренесен в тази го 
дина. По-значителни капита 
ловложения са: провежда 
не на нискоразпределител- 
ната мрежа в Д. Лисина 
(300 000 дин.), построяване- 
на моста на Добродолска 
долина (708 323 дин), изграж 
дане на мост в Г. Лисина 
(120 678 дин), довършване на 
мост в Радичевци и др. 
(106 448 дин).

В миналата година фондът 
за подобрение на животно
въдство е разполагал с мал 
ко средства 238 093 дин. От 
тях Ветеринарната станция 
в Босилеград е получил 
168 700 дин., а Комбинатът 
30 000 динара.

1 595 531 
от 1 952 273

нто
за

на.
В. Б. Общинският фонд за пъ

тища миналата година е ра 
зполагал с 913 148,45 дина
ра, изразходвани са 702 851 
дин, а в 1979 г. пренесени 
210 297,45 дин. За построява 
пето на моста в Боислеград 
са вложени 210 000 дин, а 
местната общност в Долна 
Любата за поправка на път, 
довършаване на моста и 
поправка 
Гложйе 
динара. За поправка на пъ
тища местните 
в Белут 
чиха
Дин. За купуване на търби '

КОМЕНТАР стната общност до Общин
ската скупщина.

Насочването на внимани 
ето на Социалистическия 
съю3 чрез подружниците и 
секциите към живототреп- 
тящите проблеми на граж
даните и трудещите се от 
своя страна ги довежда в 
най-активна позиция и те 
стават истински и дейни 
участници в изграждането 
на социалистическото само 
управление.

С нов подем
Социалистическият съю3 

в Бабушнишка община от 
ден на ден засилва дейност 
та си. И през изтеклите ня 
колко години, тази най-ма 
сова обществено-политиче 
ска организация постигаше 
добри резултати, но след 
превръщането й в единен 
обединяващ фронт на всич 
ки обществено-политичес
ки сили, активността на та 
зи организация още повече 
се разрастна и разгърна.

Никак не можем да отми

ръководствата на местните 
организации и подружници 
те, като Социалистическият 
съю3 се подготвя напълно 
да поеме ролята си която 
трябва да изиграе в укреп 
ването и внедряването 
делегатската система от ме

на пътя към с. 
е получил 90 000

общности 
и Паралово полу 

10 000 относно 20 000на
М. А. К. Г.

ИЗ ДЕЙНОСТТА НА ВЕТЕРИНАРНАТА СЛУЖБА В БОСИЛЕГРАДСКА ОБЩИНА се спрем на започнатото. 
Интересувате се дали сред 
домашните животни в Бо 
силеградска община съще 
ствуват заразителни болес
ти. Мога да кажа, при ед 
рия добитък няма. То бо 
лести има, обаче това са 
често белези от паразитни 
лечения- В последните ня 
колко години има явления 
на заразителни болести при 
пчелите. Тези болести още 
не са премахнати. Все пак 
и пчеларите не се отзова
ват Да постъпват по напът 
ствията, които даваме. При 
домашните птици често се 
явява туберкулоза. Тази бо 
лест произлиза от нехиги 
еннчиото им отглеждане. А 
за правилното отглеждане 
на домашните животни тря 
бва достатъчно и труд — 
каза Иван Стоев, дирек 
тор на Ветеринарната стан-

ЗНАЧИТЕЛНИ БЕЛЕЗИ НА ЗАРАЗИТЕЛНИ БОЛЕСТИ-Ш
Слабостите които се явя»ат в работата незабавно тря
бва да се премахват, а услугите доближат до потреби
телите

нем големите резултати, ко 
ито преди всичко изнесе 
на плещите си Социалисти 
ческият съю3 по електри
фикацията на селищата и 
Бабушнишка община, въп
реки че се числи към сто 
лански изостаналите общи
ни в СР Сърбия, няма се 
ло без електрически ток.

Друга голяма акция, ко- 
останалите

ва е всъщност и условие 
за регистриране в стопан 
ския съД в Лесковац.

Няма ден, казват в стан 
цията, когато тук да не ока 
зват помощ на добитък. 
А рядко е всички служащи 
да се заварят в станцията. 
От селскостопанските про
изводители всекидневно при 
стигат искове за различна 
помощ. Но вся къде не сти 
гат да отидат.

— Колкото сме в състоя 
ние оказваме услуги и по 
мощ. Главна задача занап
ред пи е да се върши из 
куствено осеменяване без 
което не може да се проме
ни расовия състав на дома 
шиите животни. Йма вече

За здравето и расовд съ 
став на домашните живот 
ни в Босилеградска общи
на, покрай другите, грижи 
се и Ветеринарната станция 
в Босилеград. Тази служ
ба тук съществува от осво 
бождението насам. Но все 
до 1953 година тя не е има 
ла ветеринарен лекар. То 
гава в Босилеград идва Слав 
ко Станоевич от Лозница. 
Веднага след току-що за
вършения си факултет, той 
с идването си започва сери 
озна работа. Службата то 
гава главно работи върху 
осведомяване на животно- 
въдните-производители 
подобрение 
на домашни

благоприятнитежим
условия за отглеждане на 
домашни животни в тоя 
край — казва първият ве 
теринарен лекар в Босиле- 
градската комуна.

на

Ветеринарната станция 
оттогава насам осъществя
ва най-РаЗЛ1,чии успешни 
трудови резултати. За сега 
тя главно работи върху 
осеменяване и подобрение

ято заедно с 
обществено-политически ор 
ганизации поде от 1973 го 
дина насам ССРН беше из
граждането на пътища.

па расовия състав, както и 
па оказваме ид най-различ 
ни услуги за лекуване на 
домашните животни. Също 
така чрез инжектиране пре 
дварителпо осуетява парази 
ти и болести. Обаче, топа 
не значи, че всичко се от 
вива така както налагат иу 
ждитс. Пунктове за изкуст 
пено осеменяване станция 
та има само в Горна Лиси 

н Босилеград. Годишно 
тук се осеменяват до 500 
крави. Все пак това не е 
достатъчно ако имам пред 

и най-отдалечените от

През изтеклите години са 
построени и модернизирани 
десетки километра пътища 
в общината, а в ония сели 
ща и местни общности, 
където акцията не е завър 
шепа

Има изгледи да се поде
ме акция за въвеждане па 
ново местно самооблагане 
за строеж, на пътища. То
зи въпрос е набелязан в 
програмата зд работа на 
ССРН в общината.

Напоследък голямо вни
мание се обръща на идей
но-политическото издигане. 
Без въоръжаване с йови 
знания, без непрекъснато 
идейно и марксистко обра 
зование, не може да се въР 
ви напред с желаните тем 
пояс.

Според неотдавна прие
тата програма — през рдз 
лични видове идейно-поли
тическо издигане щс ми
нат над 5 000 членове на 
Социалистическия съю3.

Отделно внимание в тази 
насока се посвещава на

рогат добитък от снментал 
ната раса, но не трябва даза В. Б.отглеждането

животни.продължава.

Станоевич сега работи в 
Щабац. Тези дни случай 
по го заварихме в Босиле 
град и замолихме да ни за
познае с тогавашната рабо 
та и трудностите с които 
се е срещала ветеринарната 
служба.

— Това беше време, ко
гато почти се започваше 
от начало върху тоя плди 
в Босилеградска община. 
Работеше се при твърде ло 
ши условия, но все пак ра 
ботата се отвиваше. По се
лата организирахме екдз 
ки, които допринасяха да 
се подобрява расовия съ
став и отглеждането на до 
машните животни. За ща 
стие иямаше заразителни 
болести сред добитъка. Смя 

че за това и сега дъл

па

вид
тук села в които населени 

се занимава предимноето
с животновъдство. Кадро- 

въпрос също така не 
ако има

вият
е достатъчно решем 
предвид и най-отдалечнитс 
оттук села в които населе 
името се занимава предим 

с животновъдство. Кад 
въпрос също така 

От петима ра
но
ровнят 
не е решем, 
ботпика само един е лекар. 
На конкурсите не се обаж 
дат такива 
А трябват още двама, то

специалисти. д-р Славко Станоевич
там,
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ДИМИТРОВГРАД

Връчени тазгодишните 
първомайски награди

Щрихи за портрет

Признание;още в самото начало ОСТ „Свобода", Любисав 
Илич — работник в Здрав 
ния дом Янко Ставров — 
работник в ОСТ „Градня", 
1’еорги Митов — Работник 

ОСТ „В. И. Циле" и Дра 
голю6 Стефанович — рабо
тник в „ООСТ „Електроди 
стрибуция". Колективна на 
града тази година е присъ 
дена на Редакцията на пре 
даването за българската на
родност на Радио Ниш. За 
благодаРя^йки се на приз 
нанието Асен Лазаров, ре 
дактор на предаването от 
името на колектива, се от
каза от паричното възна-

Междуиародният празник 
1-ви май бе озна труда — 

иаменуван в Димитровград 
община с многоброй- 

ии тържества 
атмосфера.

тези детски дни 
е споменът за 

в пиесата
роли. От 
твърде свеж 
главната роля 
„Приключенията ; на ПъРпи 

дружина".

прегледние: на зоналния 
на самодейните театри 
Алексинац спечели награда 
за успешно изпълнение 
мъжка роля- 

Златанов получи
Иван в „Татул", но съ

АЛЕКСАНДЪР ЗЛАТАНОВ 
младото скав деловаи впринадлежи към 

поколение димитровградски 
театрални самодейци. Въп 
реки че в своя актив е за
писал само четири—пет по-

той

на
В рамките на чествуваие 

се проведе тържестве- 
, на което 

на Общин- 
съвет 

изнесе

чевата
Естествено, всеки само

деец преди всичко разчита 
останалото

призна то
събрание 

председателят 
скиа синдикален 
РАНКО СТАВРОВ 
доклад за значението на пра 
зиика, а сетне връчи тазго 
пищните Първомайски 113" 
гради , на десет работници 
от организациите на сдруже 

труд и една колектив 
награда. Първомайски 

награди гази 
присъдени на Зорица Але- 
ксова, Трендафил Елеиков 
и Илия Ставров, работници 
в ООСТ Димитровград"; 
Тодор Андонов — работ
ник в ОСТ „Братство", Ми 
лорад Войнович — работ 
пик в граничната милиция, 
Никола Лазов — работник

ние за
шо можеше да получи приз 

за Кръсман Вуче 
пиесата „Камък за под

носериозни изпълнения, 
се наложи като надежден 
артист в самодейния 
тъР „Христо Ботев”. А това 

че постанов

себе си
му спомага по-добре да 
се изяви Златанов изтъква» 
че тази взаимност

на
нанието итеа
тич в
глава”. Защото не с по-мал- 

не по-слабо вну 
този об

между
постановчици е 

само ко
е и причината, 
чиците на различни 
на димитровградската

артисти и 
двупосочна и че 
лективната работа може да 
допринесе за успеха 
есата, или за 
пресъздаване на
Ра3— Харесва ми, че рабо- 

живеем като едно сс

ка сила и с 
шение пресъздаде и 
раз, твърде своеобразен и 
неподатлив за обобщение. 
Въпреки това Ал. Златанов

пиеси
сце

на му доверяват за изпъл- 
доста сложни и труд 
пресъздаване образи.

на пи 
успешното 
даден об-

нение 
ни за ния граждание в полза на пос

традалите от земетресение
то в южната част на Адри 

крайбрежие, 
хуманен жест бе на-

на година са
атическото 
Този
граден с бурни аплодисмен

тим и
мейство. Това е вътрешна 
та спойка, силата, 
ме привлича в 
Преди е идвало до недора 
зумеиия* а сега всички сме 
едно. Наградите, 
челихме в Алексинац — две 

места с „Татул" 
за под глава",

кодто
театъра- ти.

— Този успех 
считам не само 
за свой- Това е 
успех на целия 
колектив в пие
сата „Татул”. Не 
само 
чикът, който без 
спорно има най- 
вече заслуги, но 
и на останалите 
артисти 
дейци 
соха. за 
щото само доб
ри събеседници 
съдействуват за 
добра игра на 
сцената — заяви

На тържественото събра 
нце бе изпълнена културно- 
художествена програма.които спе

А- Д.те първи 
и „Камък 
две награди за постановка, 
няколко награди за мъжка 
и женска роля 
логическа последица на ко 
лективния труд и последо 
вателната работа в само 
дейния театър.

За Ал. Златанов може да 
кажем още, че е завършил 
гимназия в Димитровград, 
че следва втори курс 
правния факултет в «Ниш и 
че любовта му към театъ 
ра е нещо повече от обик 
новено хоби.

постанов- В АКЦИЯТА „СРЕЩИ НА СЕЛАТА"

РАЙЧИПОВЦИ НА ФННАЛЕТО В ЛЕБАНЕсамо са

само-
Традиционната акция „Сре 

щи на селата" тази година 
е посветена на тройния юби 
лей: 60 години революцион

на на дейност на ЮКП СКОЮ 
и Синдикатите. Финалното 
съревнование се проведе на 
5 и 6 май в залата на кул
турния дом в Лебане, а в 

Накрая той пожела да из качествената културно-заба 
тъкне, че напоследък към вна програма взеха участие 
самодейността в Димитров най-добрите села от 12 об

щини на Южноморавския 
То- регион. Във финалето Боси 

леградска община представ 
ляваше отбора на село Рай

и „Ръченица',’ а Петър За- 
рев и Любчо Дионисиев със 
съпровод на кемане изпяха

доприне 
това. За

популярните народни песни 
„Марко коси трава детели
на" и „Паднал ми ранен 

Стоян”. Легендата
Валентина

млад
селото прочете 
Иванчева, която и изрецити 
ра стихотворението си „За 
Тито”. В програмата, която 
изпълни отборът на Райчи 
ловци, участвуваха и Лиля 
на Василева с 
„Думата на Тито 
Митрев с изпълнение 
гайди.

на

го игра доста успешно в Ди 
както и в Алек

град се заема правилно ста 
новище и отношение, 
ва може само да насърчи 
самодейците към още по- 
плодотворна работа, а об
ществените признания 
голям стимул за още по- 
голямо ангажиране.

Място и възможности да 
самодейността

Ал. Златанов и веднага до
бави: — А сигурно е, 
образът на Иван ми под
хожда и с темперамента, и 
с душевността си.

Още с първото си пред
ставяне в пиесата „Бано- 
вич Страхиня” през 1974 го 
дина Ал. Златанов потвър
ди безспорния си талант и 
разкри многостранните 
възможности за 
изказ.
представяне в ролята 
Иван в пиесата „Татул" е 
първото му високо призна-

рецитацията 
и Крум

митровград, 
синац.

За любовта на този само 
деец към театралното - 
куство значителна роля изи 
грават няколко обстоятел
ства: майка му Здравка и 
сестра му Милка, които съ 
що са били самодейки—ак 
триси в „Христо Ботев”. А 
тази любов подклаждат и 
в основното училище, кога 
то в драматичната секция 
играят няколко детски пие 
си и той получава няколко

че

на
чиловци.из-

са
На многочислените зрите

ли от Лебане и околността 
райчиловчани се представи 
ха с качествени изпълнения 
на наши народни песни 
хора и с инструментални 
изпълнения на традиционни 
народни инструменти. 
цовият състав изпълни хора 
та „Зизай нане", „Шопското"

Според думите на Иван 
Асенов, председател на об 
щинската комисия за сРе* 
щите на селата, на състеза 
телите най-голямо впечатле
ние направи масовостта и 
извънредната 
ност на финалното съревно 
вание.

подкрепят 
има за мнозина: от самоуп 
равителните културни 
щности до младежката 
други организации — 
ме добавили и ние накрая-

си и
об-сценичен

Тазгодишното иму организира-бих-на Тан

Ст. Н. К. Г.

СРЕЩИБОСИЛЕГРАД

РЕВНОСТЕН МИЛИЦИОНЕРГрижа за бедни ученици БРАТИСЛАВ РАКИЧ вече 
двайсет години работи ка 
то милиоционер в Димит 
ровградска община. В на
чалото бе на работа в По 
ганово, а сетне минава в 
ДимировграД. През този два 
десетгодишен период с рев 
постното си изпълнение на 
службата и с хубавите об 
носки с гражданите спечели 
уважение и почит 
от надчинените, но и от на
селението изобщо.

Без добро сътрудниче 
ство и връзки с население 
то не може да има добра 
обществена самозащита —
казва Ракич и прибавя: _
Задачите 
пълняват, когато съдействи 
ето на гражданите 
ямо.

По-нататък Ракич изтъкна 
изключителното сътрудниче 
ство с местните общности, 
с трудовите организации и 
останалите субекти. За 
лението и гражданите от

Димитровградска община 
изказа думи на похвала: дис 
циплинирани, с високо съ3 
нание, отзивчиви.

През двадесетгодишния 
период е имало и неприят
ни, но и приятни моменти. 
За един милиционер няма 
по-приятен момент от това 
да срещне подкрепа на на
селението при решаването 
на Дадена задача. Ето за
що той не пожела да по
сочва имена и събития, а 
само подчерта, че много 
пъти именно такава под
крепа му е оказвана при 
изпълняването на задачите.

Общинската скупщина в 
Босилеград вече две годи 
ни отделя финансови сред 
ства за оказване помощ на 
твърде бедни ученици. Сред 
ствата се дават във вид 
-на материална помощ на 
ученици без родители или 
на тези, които нямат дру 
ги средства за школуване. 
Тази помощ изключително 
се оказва на ученици в сре 
дните училища.^

дин, чийто срок е на ед 
на година. Учениците са
длъжни 
щават обучението и на вре 

да завършат средното 
училище. Общинската скуп 
щина ще се старае след 
завършеното

редовно да посе-

ме

образование 
имат предимство в на

станяване на работа на 
риторията на общината.

Учениците получават 600- 
1200 динара, месечно в за- 

материалното

да
не самоте-

висимост от
За него може да се каже 

още, че е изпълнителен, 
винаги откликва, реагира 
бързо и с чувство на изо
стрена отговорност из
пълнява всяка задача- Име 
нно, това потвърдиха и над 
чинените. От разговора о- 
баче ние бихме добавили, 
че е скромен, Дружелюбе*1» 
правдив.

Тази им положение.година парична по 
мощ получават седем уче 
ника, от които двама от ми 
налата

Средствата от 
бюджет за 
зат
все още не задоволяват по 
требиостите 
ва ученика. Вее 
ва е твърде значителна по
мощ и хубав пример на ху 
манни обществени отноше 
ния.

общинския 
тази цел възли 

на 40 хиляди динара и по-успешно се изгодина. Петима от 
са ученици в Средно 

образователен 
в Босилеград, а

тях
ШКОЛСКИя 
център
двама се школуват в други 
места. Между учениците и 
Общинската скупщина 
договори, 
години с изключение на е-

е по-голна повече таки-
пак, то-

има
валидни за три

насеВ. Б.
Ст. Н.
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35 ГОДИНИ ОТ БИТКАТА НА ЦЪРНООК

ТУК СЕ КОВЕШЕ СВОБОДАТА, БРАТСТВОТО
И ЕДИНСТВОТО

Към трй хиляди души присъствуваха 
по случай 35 годишнината от борбата на Ц-коноок 
Преживели бойци увеличиха тържеството Шздрави 
телна телеграма до другаряТито «оздрави

в която българските фаши 
сти срещу нас бяха хвър 
лили три дивизии, четири 
полка, няколко ловни дру 
жини полиция, артилерия, 
авиация и друго. Целта им 
беше да ни обкържат на 
връх Църноок и да ни уни 
щожат. Планът им бе
ше коварен, но ние се про 
тивопоставихме храбро. Ус 
пяхме да победим защото 
имахме висок морал. Тук 
рамо до рамо се бореха пар 
тизани от различни наро 
ди и народности, създавай ° 
ки неразривното братство 
и единство-каза между ос 
таналото другарят Лазич.

на митинга

Из телеграмата до 

президента Тито
На 6 май.„ на планина

Църноок в местността Кин- ; 
стан се проведе голямо на
родно тържество но повод 
борбата и победата на юго 
славските партизански ча 
сти срещу Вългарската 
фашистка войска и поли
ция. В тази най-голяма 
битка в босиде градския 
кРай, нашкте Партизански 
части, извоюваха още ед 
на важна победа над фа 
шйсткия неприятел.

На тържеството, което 
бе масово ПоееТено, Деня 
на -борШта бе честВуван до 
стойно -и -под знака на таз 
годишните т&бйДеи. ^Същото 
уличиха, и ©ойцйте, уча 
стнйцй в битката. Предста
вители на СУБНОР от съсе 
дните общини и Южномо 
равека регионална общ
ност, и представите 
ли на-СУБНОР на Косово.

-Тържеството започна с 
полагане на цветя и вен 
ци пред паметника на за 
гиналите партизани. След 
едноминутно мълчание и 
отдаване на почит към па 
дналите борци, спомени 
за- героичната борба произ 
несоха ветерани от борба-

и не забелязал. Сутринта на 
7 май със силен 
ски артилерий 

огън българската вой 
атакувала напуснати- 

партизански позиции. 
Обаче, когато стигнала 
тях, не намерила мито един 
партизанин. По 
на Бресничка река, а след

> г-ска
те

до
/'

долината

Скъпи другарю Тито,

Преди 35 години, на днешния ден в брсиле- 
градския край, на Църноок паднаха свидни жер
тви—бойци от Косовски партизански отряд, Тре
та македонска бригада и Трънски партизански 
отряд, образуван в Църна трава, в жестока но ге
роична борба срещу българската окупаторска фа
шистка войска.

Събрани днес тук бойци от тази славна бит 
ка, младежи, пионери и граждани от Босилеград- 
ска и съседните общини Ти изпращат сърдечни 
привети и пожелания така могъщо и занапред да 
ли водиш в борбата за изграждането на самоупра- 
вителното ни социалистическо общество, което е 
наша действителност. Това е не само признание за 
историческите Ти заслуги, а израз на готовостта ни 
да следим Твоето дело, Твоята визия на самоуправй 
телния социализъм и на дело да провеждаме Прог
рамата на СЮК...

Населението от българската народност в Бо
си леградска община Ти обещава единство и . сплоте
ност за опазване на придобивките от героичната, На- 
родоосвободителна война и нови трудови победи 
в социалистическото ни развитие. Използваме 
удобния момент да Ти честитим 87-ия рожден ден 
с благопожелания за добър живот и крепко здраве.

ОТ УЧАСТНИЦИТЕ НА НАРОДНИЯ МИТИНГ 
НА ЦЪРНООК

,7

■V

■ г

Ч'- ■1

, -Щ. : :

.
. 1 I
*

Д. Лазич

С бурни аплодисмен 
ти бе посрещната и 
САША ЯВОРИНА, на 
роден герой, която 
в борбата на Църноок 
е участвувала като 
политически комисар 
на Косовския парти
зански отряд.

— Борбата на ЦъР 
бе извънредно 

героична

та.
Генерал-майорът ДУШАН 

ЛАЗИЧ, в борбата е участ 
•вал като, началник на опе 
-ративния щаб. Той изтък
на, че на 6 май 1944 годи 
на на Църноок българска 
та фашистка войска обкръ 
окила Трета македонска бри 
гада, Косовския партизан 
ски отряд и Трънски отряд 
— оформен в Църна трава 
от български 
На пети май, нашите пар 
тиз&нски части от ' Македо 

преминават към бо

Саши Яворина
На паметника иа борците- 

партизани, повдигнат 
Съюза на борците от НОВ 
в Босилеград се четат думи 
те: На това място в борба 
против общия фашистки 
враг, героичните бойци на 
народите на Сърбия, Косо 
во, Македония и България, 
коваха братството и един

от
ноок
тежка, но 
Младите партизани 
нея показаха най-гол 

храброст. В дъл 
боки спомени са 

ми останали друга 
народа от този 
Населението от 

даваше

в

яма
партизани.

рите, 
край-
Църнощица 
и последния си залък 
на партизаните, 
на истински 
ли-каза ни другарката 
Яворина. — Ние 
трябва само да си спо 
мием за падналите пар

ството между югославските 
и български^ народ. За та 
зи цел тук жертвуваха жи 
вотите си най-добрите наро 
дни синове.

Тук са погребани най- 
,много партизани от Косо 
вския отряд, В чийто Със
тав са били борци от всич

най-

‘ния
сияеградски край, с намере 
ние през Босилеград-Кри- 
ва Фея да се прехвърлят 
Към Църна трава. Обаче 
това не-:можало да се осъ 
ществи, понеже тринадесе
тия 'кюстендилски полк им 
Пресича пътя- На 6 май 
партизаните осъмват в ЦъР 

* нощица, под 
-Църноок. Изморени, реши 
ли да отпочинат, а 
това да продължат 

‘Това, обаче узнал врагът 
гиг на 5 май през ноща из 
пратил силна - войска в ра 
йона «на Църноок, която 
на разсъмване на 6 май за 
творила обръча около пар
тизаните и започнала да ги 
напада. От село Дукат вра 
гът щурмувал 
на Косовския партизански 

което започ- 
общо нападение. Ко 

само от

като
прияте-

не

ки националности 
много албанци.тизани, но и да пазим 

завоюваните придоби в 
ки на нашата револю 
ция-

планината Говорейки за развитието 
на братството и 
то, което 
вие за
ход, другарят МЕХМЕД МА 
ЛИЧИ, председател на СУБ 
НОР на Косово изтъкна:

— ч Югославия има на хнл 
яди такива паметници. Дъл 
жии сме да пазим сдоме 
иитс за падналите борци, 
свободата, и независимостта. 
1Гяма да .позволим ндкой 
да бъде опе куп на нашето 
са мо управител по общество 
и необвързаната външна 
иолика. Затова имаме, дълг 

1.700 000 жертви. На-

единство- 
беше и предусло 

победоносния из-
след

пътя-

Пред паметника на Кнн-стан

позициите

отряд, след 
нало
совският отряд 
еДна чета загубил три 
твъргйни Ъг> бойците, В сво 
ите -. атаки 9 фашистите хвър 
лили в боя 'силиа- артилс 
рия' и -авиация- При 
положение, оперативният 

щаб на партизанските еди 
1 йици решшт * иа позяците да 

остане до мрак, а-из 
теглянето да стане през-

долината на Бресни

че- към
шего становище е,да имаме 
добри отношения с всички 
страни, особено със

които винаги смс, ре
съссд-

това ите, с
шепи да развиваме сътру

дничеството.
Около паметника прежи 

велите бойни засадиха бо
рови фиданки. В продъл
жение на тържеството .у че 

топа през българска шилите от основните. СТИДИ

«е-- авгедвз?
жествопа програма.

В. Б. — К. Г.

се но
М. Маличищта по 

'Чка река.
След

пени сражения 
сДигс части усг/яваг- да 
дделеят - силите на* врага и 
да направят Пробив. Към 
полунощ изтеглянето зав^ьр 
шило,- ВраГът това въобще

тежките и ожесго- 
•партизан

иа

иа.
Част от културно-художествената програма— Тук ’ водехме най-жес 

отбранителна битка,тока
СТРАНИЦА. 3
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13 майПо повод Деня на сигурността
БЕЗУПРЕЧНИ СЛУЖАЩИПРИМЕРИ НА

СИЛАТА Е В ЕДИНОДЕЙСТВИЕТО 

И СПЛОТЕНОСТТА
В ПОСТОЯННА БОРБА 

СРЕЩУ НАРУШИТЕЛИ
работнически контрол^, гра 
жданите и изобщо- насере-

на вся 
изпълнена за

опазванетота гаранция в
реда, спокойствието, си 

гурността.
Някои данни са красно- 

доказателство за то

между органитесигурностСлужбата на
година чествува двоен

ничество 
иа СУП и самоуправителни 
те работнически контроли, 

могат далеч по-добре

ЗА ГЕРЧА ГЕРОВ в дими 
СУП чухме 

Ако
на ето

та на всеки успех,
тази

СКОЮ и

нието тровградския
похвални думи.от

само
трябва някой Да се изгък 
не като пример иа дооъР 

— това е той» ка* 
обаче

които
да действуват превантивно 
и да предотвратяват несъз 
нателното стопанисване. С 

ше се извиси и общес

ка успешно 
дача;

За Димитровградска
обикновено се казва, 
„източна врата”

страна: тук годиш 
до пет милио

речиво .. .
ва. По много показатели в 

община
революционните 
и 35-годишнина об-синдикати 

от формирането «а Служоа 
та по сигурност.

Юбилейната година ди
митровградският Секрета
риат по вътрешни работи 
посреща със забележителни 

всички обла 
обществе

Димитровградска 
почти липсват прояви 
нарушаване реда и спокои 
ствието. Изключителни ре 
зултати са постигнати в 
противопожарната защи
та: миналогодишните ще
ти са възлезли иа само 2700 
динара

служащ
заха. От разговора 
пролича, че като висш ин 
спектор по осуетяване на 
стопанска престъпност и 
наркотични вещества, тощ 

това върши съвсем 
и всеотдайно.

щина 
че е 
нашата 
но минат и

чужденци. С цялата си 
на нашата стра 

и тази вра 
разтворени 

за всички приятели, друже 
любим туристи и пътници.. 
Но тя се превъРша в гпе‘ 
вей пчелин срещу всяко 
посегателство иа мира, 
гурността и спокойствието 

населението.

на иа това
твената самозащита, заяви
той.'

на
За Герча Геров трябва да 

се каже още, че вече десет 
години с успех работи 
СУП, изпълнявайки различ 

длъжности. А преди то

отвореност 
на към света 
та са широко

всичкорезултати във 
сти на дейност: 
ния ред и сигурността, про 
тивпожарната защита, без 
опасността на движението 
и пр. През 35-годишния пе 
риод Службата израстна в 

организация, 
действува- безупречно

непринудено 
С една дума, изпълнява за 
дълженията си така, 
повелява закона и

ви то от полски по
жари. Не по-малки са ре 
зултатите и в безопасност
та на движението: в общи 

има иаД И 50 моторни 
а през нейната те 

минат

както 
норми

те иа нашето социалистиче 
самоуправително обще 

И в това е тайната на

ни

пата 
возила, 
ритория 
още 1,5 милиона лека и то 
варни коли. Въпреки това 
произшествията са иезачи- 
телно число.

си ско. 
ство. 
успеха му.

съвременна транзитнокоято
и ефикасно и по тоя начин 
съдействува за ускореното 
обществено-икономическо 

Развитие на самоуправител 
мото ни общество.

на престъпност
Димитров-

Стопанскаиа тържествеБезспорно,
заседание на колекти 

ва по случай 35-годишнина 
та от създаването на служ 
бата по сигурността Деня 

сигурността по-обстойио 
ще бъдат посочени всички 
резултати и успехи на то 

в общата система 
на службата 1 по сигурност. 
Но и от казаното дотук ли 
чи, че димитровградският 
СУП може достойно и с 
чувство на гордост да по
срещне своя празник и да 
бъде доволна от постигна

почти няма в 
градска община. Има явле 
ния иа несъзнателно 
написване, но те са от та 
къв размер, че не заслужа 
ва за гях много да се гово 

впечатле

ното
сто-

В Секретариата по вътре 
шиите работи изтъкват, че 
обществената сигурност и 
резултатите в 
области не са дело само на 
усилията на органите 
сигурността. Това е заслу
га иа единодействието 
жду органите по вътрешни 
те работи и органите по са 
мозащитата. 
ствието и безупречното сът 
рудничество между

митницата, погранич 
граничните

В тази насока Димитров 
градският СУП разви 
гостранни облици на съдей 
ствие,
единодействие с отборите и 
телата по самозащита' към 
местните общности, органи 
зациите на сдружения ТРУД- 
Особено близко н неделимо 
е сътрудничеството с гра>к 
даните. Единодействието и 
сплотеността на тази служ 
ба с - населението именно е 
най-високото 
едновременно

паМНО
останалите ри — е общото 

мие от разговора за прес 
тъпленията и нарушенията 
в стопанството.

сътрудничество 11 ва звенона

ме
Затова пък за борбата 

срещу контрабандисти на 
наркотични вещества 
стина има какво да се ка 
же. Защото тази престъп 
мост, независимо от ефи 
касността, не се прекъсва.

найВъзаимодей*

СУП, Г. Геров
тото.съда,

пата милиция, 
части, самоуправителните и

завоевание и 
най-сигурна

ва с не по-малък успех е 
изпълнявал много длъж
ности. А преди това с не 
по-малък успех е изпълня
вал много длъжности в об 
щинското управление, кое 
то всъщност отразява него 
вата преданност към рабо 
тата, която върши.

Ст. Н.
Всъщност нарушителите 

се залавят от страна на 
служителите на митницата. 
След това, поради нелегал 
но производство и продаж
ба срещу тях се възбужда 
углавно дело.

ПО ПОВОД ДЕНЯ НА СИГУРНОСТТА

Примерен работник-деен пенсионер
— Именно тук може най- 

добре да се покаже как 
действува сътрудничество 
то между Митницата, Сек
ретариата на вътрешните 
работи и Прокуратурата 
Съда. След залавянето се 
предават на нас, ние во 
дим разговор с нарушите
ля, а сетне го предаваме на 
съда, за да произнесе на
казанието.

I

Сега и той» и други, поч
ти нямат работно 
По всяко време и винаги е 
готов да се отзове. А че ус 
пешно се справя с всяка за 
дача — той има отговор и 
за това:

Много поколения от Боси 
леградска община добре по 
знават Стефан Стойков — 
Стевче. Как и да не, кога- 
то този скромен, честит и 
изпълнителен човек цели 
40 години е работил с хо
рата в общината, околия 
та и напоследък в общин 
ския секретариат за вътреш 
ните работи.

Тези дни, на 13 май, в 
Деня на сигурността колек 
тивът на Секретариата за 
вътрешните работи търже
ствено и официално ще се 
прости със другаря Стойков, 
понастоящем пенсионер. Из 
пращат го другарите в пей 
сия с думи ма благодарност 
за дългогодишен всеотдаен 
труд на всяка работа, коя 
е вършил в службата.

Но Стойков вместо с чи 
сто служебна работа про 
дължава да се занимава с 
обществено-политичека дей. 
мост, която и досега му бе 
ше присърце. Като делегат 

Обществено-политическия 
съвет на Общинската скуп 
щина, секретар иа Общин 
ския отбор и делегат в 
Междуобщинския отбор на 
СУБНОР в регион Леско- 
вац, председател на коми
сията за обществен кон
трол към Общинската скуп 
щина той те продължи да 
работи, така както е свик 
нал в живота.

Сиромах и сирак, прост 
тютюноработник в стара 
Югославия, той слугува и 
учи, труди се и мъчи за 
да стане помощник секре
тар и секретар на околий
ски народен съвет в 
леград, секретар на общи

жение във Враня 
леград ,а от 1948 
член на партията.

— Бил съм партиен сек 
ретар на първична орга 
низация, секретар на изби 
рателни комисии повече 
пъти, писар в съдилище 
— не може всичко да на- 
брои другарят Стефан. И 
пито едно петно в биогра 
фията на скромния човек.

— Надницата в тютюне- 
фабрика във Вра- 

1940 година ми 
от 10 до 15 динара — 

спомня си за тежкото ми 
нало.

и в Боси 
година е

време.

— Живеем в гранично мя 
сто. Нашите граждани и 
трудещи се имат особено 
чувство за отговорност, за 
дълг. Всяка беда те схва
щат като своя лична беда 
и твърде дисциплинирано 
и с високо съзнание откли 
кват. Затова и трудните за 
дачи да се изпълняват не 
изглеждат толкова трудни 
заключи този неуморен 
труженик от СУП в Димит 
ровград.

По-нататък Герча изтък
на, че в предишните годи
ни най-много е имало опи 
ти за пренасяне на хашиш. 
През миналата година и се 
га повече са случаите 
пренасяне 
твърде остро 
вещество.

вата 
ня прз 
беше

И добавя, че с тези 
можал да купи 5-7 

хляб или килограм

за
на хероин — 

наркотично
пари 
кгр 
захар!

С голям

С. Стойков

на в Горна Любата и през 
последните 14 години работ 
ник в Секретариата за въ 
трешни работи в Босилеград.

Прилежен и 
леи в работата, редовен и 
точен той с право се гор
дее с двете си високи отли 
чия от Президента на Репу 
бликата: Медал за заслуги 
Към народа и Орден иа тру 
да със сребърен венец. И 
още: парични награди, гюх 

и най-високи оценки

ентусиазъм 
включва в изграждането иа 

народна власт. По 
е най-различни обще 

задължения Меж 
ду другото_е бил и 
ник

се Най-много са нарушите 
лите от Турция и Ливан и 
те представляват 
процента от общия брой иа 
контрабандистите с 
тични вещества. През пое 
ледните години не е забел 
язано наши граждани 
се занимават с такава прес
ТъПНОСТ.

новата Ст. Н.и до 90емал
ствениизпълните-

наркосътруд
на ,Длас иа българите 

в Югославия”, “ 
са му статии и в „Слобод 
на реч” във ВранЯ- Някои 

публикуваните статии 
като скъп 

както и книжката на сътруд 
ник иа „Глас 
те”.

а печатанив да

от
пази спомен,

Връщайки се към темата 
за сигурност ивали 

за работата. иа българи- сътрудниче 
ството Герча изтъкна, че 
органите на СУП 
огромно разбирателство при 
трудовите организации и 
гражданите, относно

— Бил съм и болен, но от 
пуски по болест не съм 
мал — казва за себе си Сте 
фан. А ние да добавим, че 
и много

На лицето му свети бод 
ра усмивка на човек, кой 
то честно е изпълнил 
обществен 
чил
Но видима е и тъгата, че 
се е-разделил от другарите 
си и от

срещат
взи

своя
Дълг и .> е поду 

заслужено признание.
труде

щите се, така че обществе 
ната

дни от годишните 
си почивки е работил. Защо 
то хората го познават и тър 
сят у дома а той но може 
да им откаже.

самозащита е все 
силна. Всички 
в борбата

по-
се включват 

срещу престъп- 
включително и 

срещу контрабаднистите с 
наркотични вещества.

— Може

дългогодишния на- 
редовно на работа и 

от работа. Без минутка 
къснение,

вик: ността,
за-От 1944 година Стефан 

Стойкон е деен участник в 
иародоосвободителното

без недовърше
на работа в службата.

Боси
да се пожелае 

още по-тясно сътруддви Ст. Ст. обаче
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ТЕЛЕВИЗИЯ

От съдържанието на ТВ 
журнала

Трудовата общност на 
Димитровград

0^яВя»а

Конфекция „СВОБОДА”

Конкурс ПРОДЪЛЖАВАЙКИ със серията филмови репортажи по повод 
60-годишнината на СЮК, СКОЮ и революционните синдикати ТВ Жур
налът на 13 май 1979 г. в 9,15 часа ще предаде 16 минутен ФИЛМОВ 
РЕПОРТАЖ с който фрагментарно се осветляват моменти от биогра
фията на ЙОСИП БРОЗ ТИТО, председател на СЮК и Президент на 
Републиката, борец за мир и човек, който 7 десетилетия — от 1910 го
дина дейно участвува в югославското работническо движение. На 
Тито безспорно принадлежи едно от най-важните места в Съюза на ко
мунистите.

за прием на един работник 
1. ПРАВЕН РЕФЕРЕНТ 
Условия:

Дипломиран

на неопределеновреме

В програмата са включени и материали за юбилея на Службата 
на сигурността, с приложения от тържествените събрания в Ниш и Бо
силеград и от историята на тази служба.

юрист с или без практика.

с нужна документация се пода- 
Конфекция „Свобода” в Димит-

мада«ПрЪаЛзглеждатебЛаГОВРе“ за«8ле™я ня-

мУвКъГ^ХааТасТв?Г 15 ДНИ °Т °б“

Заявления
на адрес:ват 

ровград.

Г

На пазара в 
Димитровград

Конфекция „СВОБОДА”

V
ЧИТАТЕЛИТЕ НИ ПИШАТ \

ПЪТЯТ МОЖЕ ДА СЕ 

ДО ЯРЕШНИК
ПРОКАРА

Като Прекрасният почин на бор 
ческата организация заслу
жава похвала.

този начин през Църноок с 
Босилеград ще се свържат 
Ярешник, Назърица и Дога 
мица.

Общинският булдозер и 
местното население биха мо 
гли с добре организирана 
работа и упорит труд да 
се справят с тази задача- Та 
зи кратка отсечка много би 
значила за тези най-отдале 
чени от центъра на общи
ната села-

Най-реално би било 
последва акция от спомена 
тите местни общности. Да 
обяват в „Братство” гекуща 
сметка за събиране на доб
роволен прилог за изграж
дането на пътя- Лично бих 
дал 1000 динара за тая Цел. 
Вероятно ще се отзоват и 
други хора от този край 11 
помогнат акцията. По този 
начин биха се събрали попе 
20—30 хиляди динара. Съот 
ветпият фонд към Общинс 
ката скупщина в Босилег
рад сигурно ще отдели мал 
ко средства, а населението 
ще даде доброволна рабо-

редовен 
„Братство” -с голяма радост

читател на

и интерес прочетох статия 
та от Стоян Евтимов за из 
граждането на пътя от Бо 
силеград до Кин—стан, най 
-важното историческо място 
в Босилеградска община.

Но нещо бих добавил. 
Прокарването на пътя да 
продължи пет километра на 
татък, до село Ярешник. По

ФОТОВИТРИНА

Вторичните суровини 

се пилеят
мястото им е в реката. По 
край това, че оставят лошо 
впечатление, няма ли някой 
да се запита дали тези ста 
ри автогуми, можат да се 
използват като повторна су 
ровина за производство. А 
такива по реката и по бе
тонната ограда има около 
200.

В НЕПОСРЕДСТВЕНА бли 
зост до Автотранспортната 

Босилеградорганизация в 
са подредени автогуми. Ед
ни подредени, други раз
хвърляни по течението 
река Драговища. Тази кар
тина вече с години наред 
боде очите на .минувачите.

на

Сигурно е, че тези изхвъР 
лени стари гуми не са сло
жени за аткрация от която 
да се отблъскват 
на бистрата и чиста вода. 
Тази грозотия е дело 
бреженост и 
ност на трудещите 
Автотранспортната оргаииза 
Ция-

Ако са изхвърлени без въз 
по-нататък ЛД сс

Дали Автотранспортната 
организация няма да 
доход от гумите като ги про 
даде ка'го суровина, или с 
дефицитите си ще пилее и 
такива възможности?!

И Н МЕМОРИАМима
вълните

та.на не 
неикономич- Да припомним и това, че 

селата Ярешник и Назъри- 
ца имат телефонна връзка 
с Босилеград, но нямат до 
брн пътища. Тези 
подножието па Църноок са 
прекрасни за развитието на 
туризма. Природата е дала 
всичко: идеална надморска 
височина, прекрасни пламни 
скн пейсажи, студени 
стри извори и па 
трябва да ги доближат до 
любителите на природата.

се от В крайна сметка инспек
торите сигурно не трябва да 
допускат такива небрежнос

места вти.
можност В. Б.

II бН
А хората

Считам, чс в поиуляризп 
райето на тази акция вест 

„Братство” може мио
Любчо С Стоянов

пик
На 4 май 1979 в болницата в Ниш внезапно 

работник на ООСТ „ДИМИТРОВГРАД”

го да допринесе, У акто е 
много но- починадопринесъл и в 

доби и начинания 
П ред ва р итеяно бл а го; *а ря -

досега.
С-1,с смъртта на Любчо нашия колектив за- 

губи примерен работник, обичан другар и благо- 
Врсмето няма да избрише нашите 

от моментите, прекарани с него.роден човек, 
трайни спомени

РАБОТНИЦИТЕ ОТ ООСТ .ДИМИТРОВГРАД
В ДИМИТРОВГРАД ______

Огнян Караджов, 
дипломиран икономист 

Титопо Ужице

в рекатаРазхвърляните автогуми
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едно телеИвторлята иа
е много мило. Вчера го чух как реве 
в кошарата, помислих си че реве за 

. Чакам с бабата...

те-Малкотосе Белуна.
лс едвам стоеше на краката си, иап- 
ппави първи крачки по кошарата, а за 
някой ден направи и първата разход
ка по двора. Радост ме обхвана и исках 
това да споделя с внуците си. Всд шга 
написах писмо на сина си да ги доведе 
да видят телето.

Телето растеше, но децата не идва 
ха. Жал ме хващаше от това, че деца 

могат да го видят за десет

Оттели

и така ната-децата
тък...” стана голямо* Карахме 

паша. Никой не идва да го види.
Един ден в село пристигна човек 

от кооперацията да купува телета. Ви
дя го в обора. Много му се хареса.

__ Тъкмо такива телета са ни нуж
_каза той — сега може да вземеш

хубави пари за него.
Не трябваше много да ме кандар- 

Продадох телето. Взех действи 
хубави пари за него. Писах на

Телето вече
го наБусиловсЪи

индияници
та Няма да 
и двадесет дни.

Пак написах едно писмо до сина 
си, а след това и до децата:

„Дойдете, веднага дойдете, да види 
хубаво е телето. Така е мило 

и симпатично. По цял ден си играе по 
двора но няма кой да го подгони, ия" 
ма кой Да го погали по хубавата му 
бяла премяна..."

Залепих плика и го пуснах в пощата.
Телето започна да пасе, когато по

ни

те колко нисва. 
телно 
синовете:

"Жал ме беше, че телето расте без 
милост, не идват децата да го 
да го погалят. И затова го продадох на 
кооперацията..."

Пуснах писмото в пощата и не ча 
ках много. За два дена дойдоха и два
мата сина.

кико съм гледал вилмСа че ви распрайам 
у Босилеград. видят,=мштшц
на госйе при бай-Венете и я се задиго та у Бо-

лучих отговор:
„Децата имат много работа в учи- 

и не могат да дойдат да голището п
видят. Съжаляваме... и така нататък... 

Писах на другия син:
„Телето вече порасна, дойди да го 

видиш и доведи децата да му се по-

Поделихме парите от телето...силеград.
Вене и бабата му су арни домачин»е и млого 

су гостоприйемни. Йеденье и пийенье колко очеш, 
кикво очеш... На друБнят дън оди мойето госту
ваше бай-Вене ме поведе у шетн,у да видим кикво 

ньегов Босилеград. Казуйе ми кико

Б. Волокин

ново има по 
че отвараю вабрику за компирйе, другу за разне 
лековне бил>Бе, млин за камеиье, вабрику за цве- 
Бе, онова тука, онова ондека... Слушам тика бай* 
Венете, гледам га, па ми стану жал за ньега 
не йе °н крив дека ми се йе с некойе от тейе ра- 
боте вальил и лани и полани. Идомо и на 
дойдомо до културния дом. Бай-Вене ми се 
л>и дека йс вечем готов и покаши ме да идемо у 
Нино.

— А за съпругата ви?

— О, да! Добре, че 
напомнихте? Донесете 
плик с марка.

о

ми На улицата малко момче 
просило от дама:ми

край
пова- — Дайте ми десет фран

ка, за да се свържа със се
мейството си.о

о
— Зная, че вие сте истин 

ски смел човек 
кар на своя пациент. — За 
това и не искам да крия 
нищо от вас. От утре ще 
трябва да тръгнете на ра
бота.

— А къде е вашето семей 
трогнала се дамата.

На вечерту дигомо се я и Бай-Вене и ойдо- 
мо да гледамо вилм. Он кико добар домачин из
вадил карте у ложуту, улезомо и седомо. Гледам 
я салата верно убава, народ се насъбра млого, ама 
на првите редове наседала нестрижена момчетия 
кико у кавену и изводе разне криве Дрине.

Почну филмат, каубойсБи, пуцаю бандити но 
пуца и шерифът. Таквейе вилмове йа обичам да 
гледам, научишеме унуците да Би гледам на теле- 
визиюту. По йеДно време гледам кико се шери
фът слага покрай куйБете да фати йедън оди 
бандитите и занел сам се у гледаньето. Одйеднъж 
чуйем—узокаше индиянци. Подрипнем я, уплаши 
се а коса ми се диже на главу. Страуйем кико 
че избега шерифът да муне огул,е главуту. Ка он 
синдракът—йок да мръдне. Пай окаю индиянци, 
пай се я уплаши, он пай нища. Почуди се я, чу
йем индиянци а не видим Би да су ватили шери
фът. На свако индиянско оканье я се уплашим а 
оная момчетия оди првите редове се смейу кол
ко глас им ай у. И тегай ми текну: това не окаю 
индиянци на вилмат, това окаю „бусиловсБите ин 
диянци", оди тая момчетия у првите редове. Це
лият, вилм улулучаше, кико индиянци 
ляше и окаше, но шерифат не уплашише, 
им се ослободи.

Да съм знал дека у Босилеград 
янци" не би дошъл на госйе 
у Нино.

Пътуват с влака мъж и 
горното, 

а жената на долното легло. 
Когато влакът минавал през 
тунел и в купето 
тъмно, нещо с грохот пада 
на пода.

— Какво падна? — пита 
жената.

казва лежена. Мъжът на ство

— В киното.
останало

Възрастни съпрузи изли 
зат от киносалона.

— Колко съжалявам, че 
сега не съм на седемнаде
сет години! — въздъха же
ната.

о

Един затворник разказ
ва на друг как е бил арес 
туван.

— Моята пижама — отго 
вори мъжът.

— А защо така изкреща?

— Не успях да изкоча от 
пижамата.

— И аз съжалявам. А от
къде ти дойде тази 
в главата?

— Но как те е познал по
лицаят, щом си бил преоб 
лечен

мисъл
като жена?

о
— Разбираш ли, той за- 

беляза, че жената минала 
покрай витрината с шапки, 
без да я погледне.

— Тогава нямаше да ме 
пуснат на този филм — ка
зва с нова въздишка жена-

— Колко души работите 
тук?

— С майстора — трима.

— Без майстора — нито 
един.

та.кукаше, 
а и я о

— Купете си билет 
тарията. Голямата печалба 
е пред вас — цяла лека ко 
ла!

оот лоима „инди- 
а камо ли да идем

о
— Защо убихте заека, 

след като не сте член на 
ловното дружество?

Показвайки стаята 
ла на млада двойка, 
нистраторът пита:

— Желаете ли нещо?

— Не, благодаря — 
Мъжът.

в хоте 
адми

— Защо ми е лека кола?
— А заекът защо яДеше 

зелето от моята градина, 
след като не е член на мо
ето семейство.

— Вземете си билет, аз 
не казвам, че всичките пеотго

вори челят...
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