
ЬРШТВо С ужлз аа арезадеоса 
кд СФНО вт 14 февру 
ори 1975 г. Издател
ство „Врат тю’’ • удо 
стоот с Орден брат 
спи ■ едшктво «ъс 
сребърен венец за есо 

заслуги в обла
стта на информативната 
н графическа дейност 
н за приноса в развити 
ете на братството и 
единството между наши 
те народи и народности.
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Г АРЯ^ТИТО*ДЕНЯ нГ^ЖЕСТСВ° П° ПОВ°^ 87 Ия РОЖДЕН ДЕН НА ДРУ ОТ ТРАДИЦИОННИЯ ФЕСТИВАЛ „МАЙСКИ СРЕЩИ” 
НА НАРОДА И НАРОДНОСТИТЕ В ДИМИТРОВГРАД

ВЕЛИЧЕСТВЕН ПОКАЗ 

НА БРАТСТВОТО И 

ЕДИНСТВОТО ;•*

«МГ
На традиционния ( фести 

вал „Майски срещи” на на
рода и народностите в СР 
Сърбия, състоял се на 26 и 
27 май т.г. в Димитровград 

представители

седателят на Републиканска 
та конференция на ССРН 
ЖИКА РАДОЙЛОВИЧ. При 
ветствие до гости и участ 
ници на фестивала изказа 
председателя на Общинска 
та конференция на Социали 
стичексия 
ровград 
ТКОВИЧ ,а 
писмо от учасниците на тър 
жеството и българската на 
родност в Югославия проче 
те ЗОРАН ГЕРОВ.

участвуваха 
на албанската и турска на 
родност от Призрен, румън 
ската от Уздин, словашка 

от Ковачица, унгарска
та от Чантавир, представи 

града-побратим А- 
Жупски — 

националност, ка 
на бъл 
от Бо

съюз в Димит- 
СЪРБИСЛАВ ЗЛА

приветственота

тели на
лександровац 
сръбска 
кто и представители 
гарската народност 
силеград 
кин. Освен

На тържетвото участвува 
ха Жика Радойлович, СА
ВА САВАТИЧ, член на ЦК 
на СЮК и председател 
на МОК на СКС в Ниш, 
СВЕТИСЛАВ ПОПОВИЧ — 
ТИЛЕ, председател на Ко
мисията на Председателство 
то на ЦК на СКС за меж 
дународно сътрудничество 
в международното работни 
ческо движение, ДУШАН 
МАРКОВ ИЧ секретар на 
РК на ССМ в Сърбия, СВЕ 
ТА ТАДИЧ председател на 
Съвета за междунационал- 
ни отношения в РК на 
ССРН, БРАТИСЛАВ ГУДУ- 
РИЧ секретар на Републи 
канския отбор на Съюза 
на бойците. АВДО ТУРКМА 
НОВИЧ,

ТОМПЕРИЧ, 
на Съвета на 
в Сърбия, СТАНИМИР СТА 
МЕНКОВИЧ,
МОК на ССРН в Ниш, Пред 
ставители на съседните об-

и града — дома 
спортни състе 

и гимнастически упзания
режнения, бе изпълнена про 
грама от национални народ 

пеони и танци на наро 
да и народностите в СР СъР 
бия, участници на фестива

пи

ла.
В парада участвуваха пио 

младежи, гости, орВСИЧКИ - ОТ ЕДНО СЪРЦЕ нери,
гатгизациите на сдружения 

частите на територитруд,
алната отбрана, цивилната 
защита и червения кръст, 
специализираните 
ки организации и спортни 
дружества. В хола на Кул 
турния
художествен а 
младежи 

любители на изобразително 
то изкуство. Направено бе 
и традиционното посещение 
от гостите и младите от

„ПОКО- ния, много това, което ние, 
на които сме отговорни за из 

социализма
С величествено тържество под название 

ЛЕНИЕ САМОУПРАВИТЕЛИ”, на 25 май вечерта 
Стадиона на ЮНА в Белград бе ознаменуван 

ден на президента Тито и Деня на

младеж
87-мия граждането на 
младо- в Югославия, трябва да сто 

рим. Аз тук обещавам, че 
доколкото силите ни

център бе открита 
изложба на

рожден
стта. ние,

позволяват, ще сторим вси 
което нашият народ 

това значи, че

Прищина, Сание Хисени прене- 
войниците, тру- 

и гражданите най-хубави желания на дру- 
му Щафетата на младостта.

младежите,

МИХАЙЛОдевойкиСтудентката от 
се от името на пионерите, младежта,

и
представител
синдикатитечко,

желае. А
поръките, в които има тол 

положително трябва
да изпълним. Ние решител града-домакин, на гранична- 
но ще се заложим думите та застава „Иван Караива 
да се претворят в дела (ръ нов" к-ъдет° бе ”зт™ена 
копляскане). програма за граш>чарнте.

ЩАСТИЛИВ Е НАРОДЪТ, На митинга пред около 
КОЙТО ИМА ТАКАВА МЛА 5000 граждани, младежи, де

дещите се 
гаря Тито, връчвайки

секретар накована пионерите, 
трудещите се и гражданите 
на Югославия МУ честити 
87-мия рожден ден,

Спасое Гръдинич 
Тито

Пристигането на другаря 
Тито в централната ложа 
на стадиона и звуците на 
фанфари означиха 
то на тържеството, 
се проведе под название „По 
КОЛЕНИЕ САМОУПРАВИ
ТЕЛИ''. То имаше няколко 

озаглавени с: „Дру 
Тито, ний Ти се къл

щини на трудовите органи 
зацни и организациите на 
сдружения труд и други. 

Инженер Борис Бори- 
председател на ОС от 

(На 4-та стр.)

начало-
което

ПЪК ВРЪГ,ачкаЯга.я «азлатна 
младостта.
КОЙТО ^МА ТАКАВА МЛА 
ДЕЖ

След като прие Щафетата 
на младостта, другарят А и 
то каза:

„Драги младежи и пионе

войкн, пионери и трудещиДЕЖ.
М. Величков произнесе подпредсе речЕ НАРОДЪТ,части

гарю
нем”, „Нищо не смее да 
ни изненади”, „Титова мла 
деж'', „За всички ... 
света'', „Разчитайте на нас 
и „Ние сме Титови, Тито е 
наш”. Те символизираха ре 
волюционния път на наша 
та партия и обществото и 
ролята на другаря Тито в 

юбилейната 60-годиш 
от създаването на 

ЮКП (СЮК), СКОК) и рево 
людионните синдикати, брат 
ството и единството на вси 
чки наши народи и народ
ности, концепцията на наша 
та всенародна отбрана, си
лата и готовността на въор 

сили на СФРЮ, дей 
на СЮСМ, веселия 

живот на де

деца в

ри, _
Честигим ви Деля *1а мла 

достта. Благодаря иа Я10СИ‘ 
телите на Щафетата, кои
то донесоха поръките на 

наши народи и 
които

него,
нина всички

народности, на нас, 
отговаряме за съдбата 
тази страна.

Младежта

на

на Югославия 
е гордост на нашите наро 

След завършването на 
както и във вой

ди.
войната,
пата, п*ьк все до днес мла 

вложи много уси-ъжените
дежта
лия, много труд, та нашата 
страна да се отърве от изо 
станалостта в която се на
мираше. И не само от изо 
станалостта, но и ог разру 

които (ни нанесе 
(ръкопляска-

ностите 
и безгрижен

Изпълниха ги над 10 хи 
(младежи,

цата.
ляди участници 
пионери и войници 
ЮНА) от всички краища на 

всички весели, 
облечени в пъ

на

тенията,
окупаторът
не).

страната, 
засмени, 
строЦветни носии.

Сание Хисени, студентка 
от Прищина на края 

на програмата застана пред 
другаря Тито

В поръките на нашите на 
роди, които ни донесохте 
вие младежи, носещи Ща 
фетата, има много жела- Младост и братство нз улиците на Димитровград

и от името



ИЗ ЖИВОТА И ДЕЙНОСТ ТА НА ДРУГАРЯ ТИТО

“ ЛИЧНОСТ МА СВЕТОВНАТА ИСТОРИЯ
мът в новите си видове започнаха да 
се заканват па независимостта и сво- 
болата на народите и когато се смяТ 
ше че поляризацията на международ- 
“ата общност върху лагерни основи и 
студената война ше представлява 
трайна особеност на мегкд^гародимт 
отношения, а заплахата от ядрен кон 
фликт между яЛ1’сните сили постоян
но надвиснали над човечеството опас 
ност, — необвръзаннте страни откри
ха пред народите нови перспективи 
за защита на тяхната свобода и неза 
висимост и прокараха пътища към на

напре-

ПРИМЕР НА 

УПОРИТОСТ
на чо 

онези об-ИЗВЕСТНО е, че пътищата
вешкин прогрес прокарват __
шественн движения и класи, конто 
“рят за променяне на света със сред 
ства н но начин, конто отговарят на 
обективните потреби, нзнеквшшяга 
на възможностите на историческото 
движение. Веднаж Маркс «‘П“™*““;, 
че всяка епоха, поставяйки на дневен 
ред задачите, конто трябва да разре
ши, същевременно намира и сили, спо 
собни да изпълнят тези задачи. 1 
се отнася и до великите исторически 
личности. Това са онези силни и нада 
репи индивидуи, които най дълбоко са 
проникнали в смисъла на обективните 
обществени закономерности 
ческите промени на 
то откриват същевременно пътиЩата 

ще въоръжат 
класите н

Той е наш враг.гшса уверени.
Но аз бих желал да имам 
една дузина Титовци в Гер 

геро мания, хора които ще бъ
дат водачи и които би има 
ли такава решителност и 
така здрави нерви, никога 
да не се предават, въпре- 

ле ки това, че са блокирани". 
, Четири хиляди ^ радени 

на Неретва бяха спасени.
наистина бе пора

зен. Четниците претърдя-, 
ха най-тежкото пораже
ние: , военно, политическо и 
морално.

Битката «а Сутйеска се 
счита за най-решаващата 
битка в нашата освободи-, 

на телиа война. Това беше

„Аз ви уверявам —
Тито на 31 януари 

Москва —другаря 
1У43 година до
че .този наш- чудесен 
ичеи народ в Босна, Лика, 
Кордун, Далмация напъл
но заслужава максимална 

При нас започна

ова

на международното
не искаха да се ангажи 

рат в студената война, те стесниха по 
литическите й и географски размери, 
оставайки настрани ог военнополитиче-

сили.

маляване 
жение. Като помощ.

петнист тиф, а нямаме 
карства, нашият народ уми 
ра от глад, но ме роптае.
Този гладен народ дава на Врагът 
пашите бойци последния 
залък хляб, а сам гладува, 
дава последните чорапи и 
обуща, а самият върви 
гол и бос...”

Започнаха най-страшни 
на германска-

истори-
своето време, ка

ските групировки на великите 
Те показаха, че лагерното групиране 
не представлява пито универсален, ни 

закон на съвремието 
на св

и средствата, с които 
обществените движения и 
ще бъдат способни в преломните ис 
торически моменти да застанат наче 
ло на организираното движение на 
народните маси в борбата им за 
вешки прогрес.

Йосип Ьроз Тито е именно такава 
историческа личност, многостранна и 
богата, каквато многостранно и бога 
та е югославската социалистическа ре
волюция, неудържима в хода си.

комунист-революционер Ти- 
и личност на све-

ато неминуем
защищавайки правото си 
на акцията в международните отноше 
пия доказаха, че такова становище на 
необвързаните на практика е възмож 
но, политически необходимо и че 
представлява значителен положителен 
фактор, който влияе върху развитие 
то на международните отношения по 
посока на демократизация, равиопра-

обода
чо-

те офанзиви 
та войска с помощта

окупаторски 
известни в наша

та история като легендар-
битки на НОБ — на Не- ски, 

ретва и Сутйеска.
Трябваше да се 

шат свърхчовешки усилия, 
за да се спаси ударната преди това се случваше, . 
сила на революцията — НОВ и след тези кризи се 
нейните пет дивизии. Все засилваше, и така само
пак нямаше никакъв плен, след няколко месеци дой- 
нито пленници, — писа за де до историческото Второ 
битката ма Неретва глав- заседание на АВНОЮ на 
нокомандующите герман- 29 ноември в Яйце. На този 
ски части генерал Фон Лер. ден, в старата столица на 
Нито един партизанин не босненските крале, бе съз 
е ранен, дори и загинал не дадена нова държавна об- 
се намери, въпреки че съ* щност Федеративна демок- 
дейки по нашите кървави ратска Югославия,
загуби и партизаните е „Нашата борба трябва
трябвало да имат загуби в Да получи окончателно ор- 
по-голямо число. „Една го ганизиран характер в съв- 
дина по-късно, спомняйки ременния смисъл
се за IV и V офанзива, дяс ДРУгаРят Тито на II заседа- 
иата ръка на Хитлер — ние на АВНОЮ, — така че 
Химлер, е говорил пред ндкой държавен орган мо
висшите германски офице же да даде нареждане, за
ри: „Желая Да ви посоча задължение на хората да 
един пример на упоритост служат тази армия, там 
на маршал Тито. Трябва където стигнем, където ос 
да кажем, че той е стар .вободим територии, 
комунист, този хер Йосип Това беше третата годи- 
Броз е здрав човек. За съ- на от войната за освобож

дение на страната.
Титовата упоритост , и

директно стълкновение на 
12 000 бойци от НОВ със 
120 000 неприятелски вой- 

въоръжейи до зъби. 
В тази битка бе ранен и 
върховния комендант.

И както обикновено и

останалите
войски

IIIIКато вие и сътрудничество;
Интернационалист по потекло и 

между първите, разбира се, че — през 
епохата на социалистическите 
юции и антиколониалните 
лни движения, до 
един неравноправно развит, но единен 
свят, у който се увеличава степена на 
взаимозависимост и съдбовната свър
заност на частите му — правото 
всеки народ и страна на свобода, не
зависимост, сигурност на свободен из 
бор на обществения строй, трябва да 
стане основна норма на поведение на 
всички членки на международната об 
щност и на малките и на

то е същевременно 
товната история, непоколебим и стра
стен борец за мир, братство и един
ство, за един нов, по-хуманен евдт на 
бъДещето. Понеже най-висшите цели 
на социалистическото движение — 
освобождението на работника и трай
ния мир между хората и народите са 
съотносителни.

Интернационалист по потекло и 
класова принадлежност, по комунисти 
ческата си определеност и революци
онния актпвизъм Тито е строител и 
неуморим защитник на нашата неза
висимост, творец не само на нашата 
външна политика, но и един от архи 
тектите на политиката на активното 
съящтелствуване и необвързване, ко
ято — както той каза през 1964 годи
на на Каирската конференция —„пре 
растна в реална, прогресивна платфор
ма на развитието на международната 
общност". Днес сме свидетели, че не 
само икономически и политически 
дискриминираната част на човечество 
то, но и всички други прогресивни све 
товни сили разбират значението на 
тази платфомра, в която Тито и соци
алистическа Югославия 
йсетгодишни политически, 
чески и дипломатически

извър-

револ- 
освободите

които се стига в

на

силните
държави.

„Когато тръгнахме по независимия 
път" — каза другарят Тито пред Де
ветия конгрес на СЮК 
динявайки се към групациите 
ните в двата противостоящи 
и когато се противопоставяхме 
литиката на разделение на света, и 
отхвърлихме всичко онова, което тя 
носи със себе си — ние избрахме тру 
ден път. Но

каза
„неприсъе- 

на стра 
лагера, 
на по

все пак имахме сили да
тръгнем по този път и да устоим 
това, проповедавайки и провеждайки 
една програма за мир, и съжителству 
ване, която днес в света широко е 
позната и призната, и благодарение 
на която ние бяхме в състояние да

в
вградиха два

държавни- жаление, той е наш враг. 
Той навярно заслужава 
титлата маршал. Но когато 

увеличаваме го хванем, ще го смажем 
на мястото. Бъдете в това

усилия-
По времето. империализ

мът, хегемонизмът и политическата за 
висимост от силните и неоколониализ

когато дълговидност,- за която му 
признаваха и неприятели
те, победи и този път.

даваме и постоянно да 
приноса си към тази обща цел.”

РОДОЛЮБ ЧОЛАКОВИЧ: РАЗКАЗВАНЕ ЗА ЕДНО ПОКОЛЕНИЕ ца, а с това и на партията. 
Но най-голямата опасност(2) лежи в това, че на комуни 
стите, които излизат на 
свобода Цетко дава дирек 
тиви за работа, които са 
противни на партийната ли 
ния. С това той разбива 
единството й и открива 
възможност за възобновя
ване на фракционните бор 
би и за

По-нататък в книгата на 
Чолакович се говори за сек 
тантската активност на 
емигранските .кръгове в Па 
риж, чиито ренегатски ди 
рективи в страната 
жда Петко Милетич, 
тар на затворническата пар 
тийна организация в Срем 
ска Митровица. Становище 
то на партията било тъм
ниците да бъдат школа на 
революционерите,

Милетич

то трябваше отново 
води борба за създаване 
поносими условия за тъм
ничен

да се разчита. може да има теж
на ки последствия- 

...През есента на 1937 го 
дина, въз основа на докла 
дите от страната, Тито в Па 
риж образува комисия, ко 
ято трябва да
действителното 
в партийната

живот.
В това той 

с Моша Пияде
се стълкнови 

и с още ня
кои стари комунисти, 
то не се съгласяваха 
кава авантюристическа 
литика.

...На такова 
стояние в

НА ВЪЛГА^- 
6МАГА НАРОДНОСТ В

от Югославия

прове-
секре кои- УтвъРДИ

състояниес та- създаване на пара 
леден ръководящ център в 
ЮКП.

С големи усилия и енер
гична и умела акция Тито 
отклонява опасността от 
фракционерското и ултрале 
вичарско действуване на 
Петко Милетич и 
жениците му. Повереник на 
партийния комитет в затво 
ра в Сремска Митровица 
става Моша Пияде и поло 
жението почва да се попра 
вд. Тито 
бата 
ва в 
те...

по организация 
сремскомитровашкия зат

вор. Докато комисията 
работеше,

в
нездраво съ- 

сремскомитрова- 
„т Докато шкия колектив на осъдени

ствува така И Не Дей Ц к“™с™ Реагира ЦК
Петко Милетич считаше, иа воХГя?/0 

е такава политика е опор мата на обттп-т г Ф°Р
тюнистическа. Говореше, че препоръки Тлва? Ти™ И 
на класови^ враг не трябва бгаайюг в етранат! ™Р6 
Да се дава мито нито един 1936 година 4,03
момент и често подтиквате сектантек^Г ' 0СТР° осъдиI
делиите, наистина не дява ге измет ™ мерки, ако не
~ ноа сГшоВ°тРаГ“ в^Г по^13 

д=т>
%% поВн^отШе Д° репр0са КИя к°митет, че ™зиН‘”еС" 
ГкГ=, » мирад0 голям*

не в „рути тъмници, къде които парти^ сер^шо*

още
пристигна извее 

тието от Моша Пияде. Пи
сано е в болницата в Бел 
град, където бе 
операция...

ТОДОР ВЕЛЧЕВ
Изпъл. ДЛЪЖ. 

Главен и отговорен доведен наредактор
МИЛЕ НИКОЛОВ привър-

Спомням
ппвч,една ноемвРийска нощ повика на заседание Жуйо 
ВИЧ и мене и ни каза, че 
е получил доклад от Моша 
за състоянието в Сремска 
Митровица, с което Рсе пот 
върждаваха всички негови
ПеткТГс предви>кДанияИ 
Г,„ ° е създал своя фрак-
ска' ™ЯТ° лини» е сектант ска, авантюристка* с 
щожителни 
ши натиск 
които

си какшкгкищ редштеа
■отдай иииолоТ Тито

4А4М, Редакция 52-7*1 
Годишен абонамент 100, 

а полугодишен 80

на
и продължава бор 

да се отиде и действу 
страната, сред маси-

6500-603-9529
СДИ — Ниш ... В март 1938 година Ти 

то ..направи решителна кра 
чка. Без да пита Коминтер 
на, той разпуска дотогаваш 

непопълнено ръковод 
в Париж и заминава 

в страната. Това била нео 
биюновена постъпка в прак 
тиката

М п - Я,т уни-
методи той вър
Върху ^

съгласни

ното
ствоМ 8 хората, 

- с не 
това нанася гол 

партийния ко 
в Сремска Митрови

поли не са 
всичкого:на-

яма щета на
на комунистическилеткив
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Комунист Вр. Иво
Год. ХХХУП 

1 юни
1879

Белград

Президентът Тито и прези 
I дентът .Чадди в . разговор 
след пристигането на прези 

.. дента ; Тито , на международ 
вата аерогара в Алжяр.

Снимка: Н. Делич

По ясно очертаната насока
политиката на необвързва- 
нето.

надлежим, да се увеличи не 
говата способност, сила и 
влияние.. Имаме и много от 
делни, поограничени зада
чи и цели, които произтичат
от географско-политическо-

нашите

бряване на международната 
обстановка — като условие 
за сигурна независимост и 
самостоятелно развитие на 
необвързаните и на всички 
останали миролюбиви стра-

Титови инициативи. Макар 
че тези -редове пишем по 
повод официалното посеще
ние на президента Тито в 
приятелските средиземно

морски страни — Алжир, 
Либия и Малта — 
предвид много по-широкият 
контекст на настоящия по 
литически момент в света и 
цялостта на насочената ан 

югославска 
политика. В цен

•-Инициативите яа прези 
дентаТито ' на-междунаро
ден план, раздвижвани и 
изграждани чрез многоброй 
ни срещи тг разговори с най 
-изтъкнати държавници -и 
политици- в повоенните десе 
тилетия, чрез 
ангажиране в 
и афирмацията на незави 
симата позиция1 и конструк 
тивната ’външна политика 
на необвързана социалисти
ческа Югославия, чрез мно 
гократни усилия за опазва 
не на*-мира, за равноправно 
международно сътрудничес 
тво и демократизация на 
международните отношения 
въббще,г винаги се отлича
ват с ясно определената си 
насока^и' цели. В 'Тях яск° 
се- виждат усилията към за 
здравяване 'И -разширяване 
на- приятелските отношения 
и »■* всестран ното 
годно сътрудничество ме 
жду нашата страна и други 
те народи и държави; да се 
създадат нови опорни точ
ки - на съвместните усилия 
на небовързаните и другите 
миролюбиви страни в изгра
ждането на ло-добъР и спра 
ведлив свят; да се'тласне 
или • издигне решаването на 
сложните 'И, не така рядко, 
опасни и тежки междунаро 
дни лроОблеми; да - се про
карат пътища и създадат ус 
ловия с потискане на дестру 
ютивните, реакционни сили 
И политиката от позициите 
на силата/ е радетелски уси 
лия за мир, сътрудничество 
и обществен прогрес, за по- 
добро утре иа човечеството.

Пред очите на нашата и 
международната обществе
ност в- момента се •осъществ
ява и развива една от тези

—- В ПОСТОЯННИЯ си 
устрем — обединяваха 
по-широк кръг привържени 
ци. Силата на движението 
и жизнеността иа необвъР* 

политика се оанова
тъкмо въРхУ това' че политиката

все

то положение на

се^заздрави сигурността и 
укрепи мирът в Среджзем- 
номорието, на чиито брего
ве се срещат множество све 
товни интереси и случават 
дълбоки обществени сътре
сения и преобразования, по 
ради което тази област твър 
де дълго е «естабшша и 
опасно неспокойна. Разбира 

инте-

имаме •ни.заната пъРво място давсестранно
тълкуването

ват
движението и 
със своята активна, 
структивна и самостоятелна 
роля в международните от 
ношения, с упоритито си за 

за универсално въз
приемане и прилагане 
новите принципи за отноше 
нията между народите и 
техните държави, които 

ма всички дават

С такива идеи и станови- 
в основите након та, вградени 

Титовата външна политика, 
ногославски представители от 
най-висш ранг, през послед- 

месеци навред по све-
гажираност на 
та външна 
търа на нашето интересова 
ние са волята и решимост
та гна нашата страна, зака
лени в много изкушения иа 
миналото, с всестранни 
съсредоточени усилия, кои
то се очакват от нея, да да
де принос към трезвите нас 
тоявания и искания да се 
спрат крайно опасните тен
денции и процеси в света, 

смекчат конфликтите 
и- конфронтациитс на вели
ките сили и големите воен
нополитически групации, да 
се охрабрят техните и всич 
ки други преговори и миро
любиви усилия, да се подоб 
ри общата атмосфера и съз 
даде по-голяма степен иа 
доверие в света, да отслаб
нат натисците и се осъдят 

авантюристки

лагане ните _ . лтт
та намират многоброини ед 

така както 
от тях във все по- 

число отиват в дру 
в нашата страна 

разговори и договори, реше- 
застъият за отбра- 
собствешгге си

на
номишленици,
мнозина 
голямо 
ги и

и
и още по-тесниге

;; нужди, преди всич 
смисъл за по-ефикадао,

па мепринципи 
правото иа свобода, живот 
и напредък, изразяват най- 
дълбоките интереси и пот
ребности на огромно число 
независими страни, поник
нали в огбия иа освободи
телната борба, аптиколоии- 

и аитиимпериалисти
Необ

реси и 
ко в
богато и още по-плодохвор- 

двустранно сътрудниче 
отво, което е единственият 
възможен път на същин- 

еманципация на нашите 
нови

ни. да се ината на 
интересите на целия свят, 
а съзнателни че момее да се 
у опее в това само с укрепва 
не единството на движение- 

^ ; линията на отбра 
нататъшна афирмация 

автентичен, сле- 
сво-

но

да се ска
страни от различните 
облици на чумеда доминация 
и хегемония- Но, в настоя- 

заключителен етап на

взаимноиз-
то върху 
на и
на неговия
дователио, вънблоков, 
бодолшбив и миролюбив

алиата 
ческата 
вързаните страни в свое вре 

политическото си И об

революция-

шия,политическата подготовка за 
Хавана,

ме с
щесгвеио развитие не от
хвърлиха надминатите 
ци иа чумедото подчинение, 
за да в днешните условия 
нри съревнование на блоко 
вете и надпреварата за до
митания да възприемат пре 
тенциите на различни вели 
ки и малки силш-щи, сдруже 
пи или самостоятелни в теме 
пението си на света или по
отделим народи да наломеат 
нови облици на подчинение. 
Сега е час, значи, да се 
уясият позициите, да се заз 
драпят редовете иа движе 
иието на необвързаиостта, 
гга, с всичките си потеициа 
ли и огромния си морално- 
политически престиж да мо
мее силно да влиде за иодо-

обли Конференцията в 
чшото пролог ще се състои 
тези дни в Коломбо, къдсто 
от 6 до 9 юни се 
министрите на външните ра
боти на необвързаните стра 
ни .да съЗДат по-ясни пъти 
ща към новата среща и ус 
ловия за реафирмация на 
автентичните принципи на 
насочеността на движение- 

презн

идентитет.

В тази светлина наблюда
ваме посещенията на прези 
дента Тито в Алжир, Либия 
и Малта, необвързаните сре 
диземноморски страни, с ко 
ито ни свързват революци
онни традиции или бойно 
приятелство, сродна истори
ческа съдба и политическа 
ориеитировка, 
лидарност и всестранно рав 
ноправно сътрудничество, 

не могат да имат по-ииакъв 
изход от укрепването на 
съвместните ни усилия в ду 
ха иа демократичните отио 
шепия, характеризиращи 

двюкешюто към което при

свикват
рисковните 
актове, да се избистрят во
дите и намали възможност
та за ловене в мътно, 
широко да се Съблюдадт жи 
знените общи интереси 
всички народи и всички дъР 
жави, които желаят и искат 
да живеят на спокойствие, 
сътрудничество и напредък.

Такива цели не инспири
рат само югославската вън 
шно-политическа мисъл 
дело. Те с десетилетия вече 
представляват опази маши 
тна сила, с която идеите и

по

па
то, разговорите иа 
дента Тито с президентите 
Чадлн, Гадафи и с премиера 
Мннтоф съдържат в себе 

всичко, по-дъпбо-
ката димензня, която 
придава по-1иирок смисъл 
и, без съмнение голямо ме 
медуиародно

взаимна со

ен, преди им
и

значение.



2 Комунист

....ШИЕШ ТЪРСЕНЕ НА НОНИРЕШ МММИЩ
РЕШЕНИЯ ВЪВ ВСЕНИРНИЕТО ЩчШ

ВР”Г°»Г комунистите политическо оспорване на 
новището съблюдава самоуправлението, равно-

включва правието на народите и на
родностите и другите съще 
ствени 1сомпоненти на наше 
то социалистическо разви- 

Това го изтъкваме за

Говорейки за значението от разглеждане ™ актуалните^ на кому
но-политическото оспособяване и "^“шото на ЦК на СКС, в
пистите Шпиро Галович, секретар идейната работа не схва
началото изтъкна, че развитието ъ то СъСтавна част на общесщаме като отделен вид на школуване, но като ^станна^ сдед 0смия
твената практика и акция. Затова е необ>юд , есхв ване На конгрес
конгрес на СКС, да се осветлят някои ®ъпроси за о ъЩ ЯI борба. От
ните становища и актуалните задачи на комунистите в идеи а 
изложението му публикуваме няколко важни акцента.

е критическото 
не, което винаги 
и съзнанието за това какво 
и как трябва да се работи.

Големият прилив' на мла 
СК не можем да тие.

щото и сега от време на 
време се явяват тезиси за 
така наречения разрез и 
конфликт между политиче
ския и културния живот. 
С тези тезиси всъщност се 
иска да се осигури иолити 
чески имунитет за идейно 
неприемливи становища.

Издателската дейност във 
всички области на общест 
вените науки отбелязва си 
лно развитие и това както 
преводаческата, така и об
ърнатата към делата на до
машни автори. Особено е 
голямо увеличението в изда 
ването на марксистката ли 
тература. Печатани са Ле
ниновите събрани дела, из 
лезнаха от печат две трети 
от общото 45 томове събра 
ни произведения на Мар
кс и Енгелс, в ход е из 
даването на Титовите събра 
ни трудове и по-широки из 
бор от делата на Едвард 
Кардел. Зрелостта и разноо 
бразието на нашата изда
телска дейност се вижда

ди хора в
обясним другояче, но 
то критическа ориентиров 

на Съюза на

ка

ка и смелост
комунистите, която е оез 

на слабостите в
очевидна ха 

СК. От СК

принципна реторика, 
практическото решава- 
също твърде много ру 

импровизация. Оью 
на комунистите не сх 

като

пост, 
а в

труд в цялата му същност, 
изграждането на обществе
на основа за пълно разви 

на делегатската систе 
живата и непрекъсната 

на комунистите в

РАБОТА С ПРА-ИДЕЙНА
КТИКА от-оглед

делни среди, 
рактеристика 
те очакват по-нататък, да ра 
зоива техния творчески, кри 

дух в изграждане
самоуправителните

На ггези надеж-

нена комуниститеСъюзъТ ,
трябва още повече да афир 

тежнението към по 
и самообразование, 

стойно-

тина и нагие зът
ваща ангажираността

на фрази. Аига
ма,мира 

знания
повече да изтъква 
стта на индивидуалните уси 
лия и самоусъвършенст- 
ването, трудовите резулта
ти и творчески инициати
ви. Това е един от същест
вените условия на по-ната 
тъшното издигане на идей 
но-политическото образова 
ние в общата борба на СК 
за по-нататъишо развитие 
на самоуправителните об
ществени отношения- И ко 
гато критически осветлява 
ме някои слабости в на
шата работа в тази и дру 
ги сфери трябва да имаме 
предвид, че единствено 
права критика е тази, коя 
то идва от самата работа, 
— че една работа или без

акция
ССРН и множеството други 
— на конгресите утвърдени 

не могат да се

повтаряне 
жираиостта виждаме в твор 
ческото прилагане на 
гресиите становища, 
титуцията, Закона за сдру- 
жения труд. Тези докумен 
ти не са директива на пар 

монопол на

тически
патокои-

Консзадачи
осъществяват без 
и самоотвержена 
та комунистите и издигане 
на тяхната 
собственото им идейно и 
общо образование.

Тази. връзка между идей 
ната работа и обществена
та практика и акция вече 
съглеждат добре много на
ши организации, които в 
осъществяването на програ 
мата по идейна работа тъР 
сят и постигат нещо по 
вече от „просветителското” 
обработване на дадена те 
ма, настояват в подготовка 
та критически да осветлят 
собствените условия и прак 
тика, реалните отношения 
да съгледат в хоризонта на 
идейните и теоритически по 
ставки на марксизма. За та 
кава работа нарастват все 
повече и наши сили, кадри 
с теоретически знания, кои 
то на дело показват гъвка 
востта на марксическата ми 
съл в допир с действително 
стта. Сред тях все повече 
има квалифицирани работ 
ници, и това говори за необ 
ходимостта още по-смело 
да се освобождаваме от 
вестното

отношения- 
Ди пие в СК отговаряме ус 
пешно, но до известна сте- 

и само формално. 11о 
по зна

широка
работа

лен 
силата 
пието
спективата която 
е нейна, 
и готовността си да се ан 
гажира, младата генерация 
може и трябва да даде най- 
широки приноси в изграж 
дането на социалистическо
то самоуправление.

Активното 
младите хора в организира 

работа

отговорност за която има, 
което носи, по пер 

най-вече 
по определението

тията като 
силата-; но обща идейна ос 
нова
вителио развитие, 
и тяхното прилагане не е 
пито може дабъде изпъл

на нашето самоупра 
Затова

няване на готови декрети в 
технически смисъл на ду 
мата. То търси творческо 
отношение в намирането на

участие наконкретни решения и акти 
вна роля на всеки трудов 
човек в практическата а- ната 
фирмация на тези решения, им 
От този творчески подход дат 
зависи с каква скорост на телността, да ,я 
шите самоуправителни ин от позицията на трудовите 
ституции ще развиват още хора, на курса на социали 
неосъществените възможно етическото самоуггравле- 
сти в демократичните им оп ние. И когато в младежки 
ределения- За Съюза на ко те и студентските редове 
мунистите е важно постоя от време на време среща- 
ино да подчертава същест- ме явлението на „леви фра 
вено новото, което трябва зи” трябва да си зададем 
да се развива — в ООСТ, въпроса няма ли в нейната 
в СИО, в местната общност, основа и част от неоргани 
делегатската скупщина, в зиран и сив обществен и 
стопанството, науката и кул културен живот на среди 
турата — и сам да допри- те в които се явява. Покрай 
нася тази съществено но другото, от голямо значе- 

практика и отношения 11116 е в организираните об- 
да се изграждат в цялата лици на политическата ра
си конкретност и пълно съ бота, в училищата и в уни 
Държание. Така ще допри верситетите да бъде вкто- 
насд критиката на различ- чен възможно по-широк 
1ште слабости по-скоро да кръг на младите занимава 
дава резултати. Върху тези щи се с наука, критика, пу 
слабости отправят внимание блицистика, изкуство, орга- 
то си както прогресивните низиране на културен и 
сили в обществото, така и спортен живот. По такв на 
1^сервативните и неприя- чин идейното влияние на 
телските — Първите за да СК делотворно ще се раз 
се преодолеят слабостите. прострянава в работата на 

другите за омаловажава
не на самоуправлението и 
вражеската си

политическа 
дава възможност да бъ 

по-близко до действи- 
съглеждатделне плодотворно и творче 

ски се критикуват само с 
труда, със собственото де
ло. Това е впрочем най-важ 
ният елемент в нашия от 
говор на въпроса как да се 
издигне качеството на идей 
ната работа.

и в това, че с основното из 
дание често излизат джоб 
ните, по-ефтини издания 
на някои заглавия, темати- 
чески сборници и под...

Необходимата вързка меж 
ду марксистки ориентира
ната научноследователска 
работа и издателската дей
ност изостава например при 
повторното издаване на от 
делни трудове на буржоаз
ните историци от края на 
XIX и началото на този век. 
Не се касае само за това че 
„Слово Любве” или някоя 
друга издателска организа
ция не трябва и не смее да 
препечатва произведения, 
които покрай определени 
стойности съдържат и круп 
ни недостатъци, преди всич 
ко когато се касае за стано 
вището от което се разгле 
ждат историческите съби
тия. Следователно, правият 
въпрос не е да ли тези де
ла да се направят достъп
ни на днешния читател. 
Действителният въпрос и 
наша действителна обще 
ствена потребност е нещо 
друго: настояването исто
рическото минало да ос
ветлим с марксически ме 
тод, изхождайки от епо
халните резултати на наша 
та социалистическа револ 
юция.

Редакторската политика в 
издателствата, също и в 
информирането, ако действи 
телно е на линията на СК 
не може да бъде неутрал- - 
на по отношение на целите 
и стойностите на нашето са 

общество, 
не се състои в 

това . да може всичко да се 
публикува. И не само зара 
Ди това, че никога не се пу 
бликува всичко, 
текс на свобода за 
се обявява една ориентация, 
един строг, изключителен 
избор.

Демократичните отноше
ния в съгласуването на ра 
зличните интереси са възмо 
жни само върху основата 
на добро разбиране близки 
те и дългосрочните цели, 
по-дълбокото проникване в 
действителните условия и 
възможности, които откри
ват перспективите на раз 
витието. Яловият догмати

из ваподценяване на 
първичните организации и 
способността на работници 
те и другите членове, на 
СК в тази работа 
ват и самостоятелно и отго 
ворно.

чески дух и заспалото съз 
нание изобщо не са в със 
тояние да намерят точката, 
в която различните и на 
пръв поглед пр отивополож 
ни интереси се допират, 
трайно и съгласувано свър
зват решенията на различ 
ните обществени проблеми 
и противоречия, които са 
нещо повече от 
и временен компромис.

Сдружаването на 
и средствата, 
на свободната 
труда и 
на Закона за

да стъп-

МНОГО ПРИНЦИПНА 
РЕТОРИКА

Идейното съзнание днес 
трябва да се потвърждава 
с такава работа, а не с пов 
таряне на общи становища, 
което не — младежките културни инсти 

туции, вестници, списания, 
културно-художествени дру 
жества, трибуни, клубове 
и спортни дружества. В 
самоуправителното социали 

яризациятас оглед дали опре етическо общество младеж 
делени слабости в общест

простя оставя следа в деЦ 
ствителните отношения Е- 
дин от актуалните идейни 
проблеми виждаме тъкмо 
в това, че на някои места 
в обществената акци„ има 
твърде много такава обобще

пропаганда.труда 
развитието 

размяна на 
осъществяването 

сдружения

Един от ооновните 
си на идейната борба

въпро- 
е пол

та все повече е в позиция 
всестранно да се ангажира.

Комунист ПРОТИВ 
РЕДАКТОРСКА ПОЛИТИКА
Становището наСК е да се 

развива теорията, марксист- 
критика и борбата на 

мнения. Не ни пречи, че свои 
публикуват 

автори, които 
поводи и в

НЕУТРАЛНАТА

катаПредсадатм и Издаталсм. 
■здания на вестник еъмт за 

„Комушкт“: трудове днес 
и отделни 
по различни 
различна степен са били в 
конфликт със Съюза 

И това

д-р Антон Вратуна.

3. •’КОМУ“СТ" моуправително 
СвободатаДиректор и главен ВИЯ ?коаи”у„^а"ЛС" °Рганиза-

Пе
и отговорен ре- 

5» Ми™™»;*™* “ -Комунист--,
на ко 

отразя 
стабилнос- 
общество. 

па комунисти- 
решително .ще се проти 

“ТаВИ сРещу всеки опит 
открито или прикрито

мунистите. 
ва зрелостта и 
тта на нашето 
Но Съюзът

аъР-«сиГсЛс«Р^Х'РМ1СМ‘- °™оснв
нр м лативи

« . съкратеш, иИзлаС^а бтЛгЯпЛ5аиСКи
гарсии, слоМШКаЛа“ъВнасж^л-Р«и.

на

СдоДРдав ^даиичГ^Мииайаю* Ком,, 
ковач, ново Маркович, Браннслав 

Мккошевич, 3 орица Станимиро ви ч и Ми 
ялтимс Вуксажоанч.

но под пре 
всичкитеун-

Йоае- руеннеки
Излиза в петък.
С ва Вавувяиката

е онпяТГ.- ? година, „Комунист"
» * тидз от и демад“ 0“в*»*де-ис.
’*—• - * «ма

да
ИЗПРАВКАот 22

В
та грешкГНза'ИкоотоОЙ ““ ”Комунист” е допусна 
за извинение автоРа и читателите молим
на 2 странник е тГ"бтм °Т Ж™°Рад Джорджевич 
трафразеологч„т7Ря6 да бъде: ТеоР«я

*■у

на кон



РЕЧ НА ЖИКА РА ДОИЛ ОБИЧ

МАНИФЕСТАЦИЯТА МАСОВО ПОБРАТИМЯВАНЕ
Приветствувайки

ниците на 
ски 
мни 
ния

участ- 
фестивала „Май 

срещи” и като си спо 
за решението рожде 
ден на другаря Тито 

Димитровград 
да се ознаменува с 
преглед 
останалите 
той
те срещи”
Срещи на 
ностите

нейнототията, израства 
и победи, своята свобо 
и независимост, трябва 

ше да плащаме с
храбри хора и револю 

с животите

ствените производители, а 
с това и историческия про 
нес на самоуправителна 
трансформация на нашето 
общество. Завинаги ще 
остане записано и това, че 
в този период, т.е. преди 
18 години, нашият Белград 
бе домакин на първата 
среща на шефовете на 
страните и правителствата 
на необвързаните страни, 
с което започна нов твър 
де важен период в разви 
тието на международните 
отношения.

чки
заздрави общото 
ко положение.

КОЛЕКТИВНОТО РЪКОВОД 
СТВО — ИДЕЯ с дълго 
СРОЧНО ЗНАЧЕНИЕ

равнища следва да се 
стопанс-

ния. за по-ускорено решава 
не на проблемите, от кои 
то зависи установяването 
на нов международен ико 
номически порядък. С мак 
симална решимост необ 
вързаните ще въстанат и 
в отбрана на единството 
на своето движение и не 
говите трайни изворни 
принципи. Опитите необ- 
вързаността да се върже 
за някой от блоковете, во 
Дят към неговото разедин 
яване, без оглед с какви 
аргументи тези опити се 
обосновават, и това не смее 
и не може да се позволи, 
това не е в интерес на ми 
ра, равноправното междуна 
родно сътрудничество, ни 
то на социализма в света. 
' Завръщайки се преди 
някой ден от пътуването си 
в Съветския съюз, друга 
рят Тито още веднаж по 
твърди, че за социалистиче 
ска Югославия политиката 
на необвързване е единстве 
ната изходна основа и

не
да

живота
нав редовно 

масов 
на културните и 

постижения 
че „Майски 

прераснаха в 
народа и народ 

от цялата републи

ционери, на
нашата младеж и жените, 
най-напред в борба срещу 
ненародните режими на би 
вша Още една задача, с която 

се занимаваме тези дни и 
която ще поглъща нашето 

предстоящите

изтъкна, Югославия, след то- 
неравноправна борба 

фашистките окупа 
и домашните преда- 
че в социалистическо 

то строителство срещу на 
независимост, па до 

от които

ва в 
срещу 
тори 
тели,

внимание в 
месеци безспорно е иници 
ативата

ка:
•на другаря Тито 

за колективна работа, 
говорност и 
мандат на председателству 
ващ. За това е доста Каза 
но и написано и още

„Така получихме 
фестация на масово побра 
тимя®ане и развитие на бра 
тството

мани- от-шата едногодишенри и от онези, 
единствено можеше 
чакваме помощ

и единството. Вие БЕЛЕЖИМ ПОСТОЯНЕН 
НАПРЕДЪК

да о- 
и подкредимитровградчанй, 

гащи
во на своите приятели от 
различни
Сърбия, можете да бъдете 
горди на тази манифеста
ция 
цели,

предла 
топло гостоприемст щепа. се говори. -От друга страна, беше 

това славен път, понеже 
народите и народностите 
на Югославия, начело със 
своята партия и Тито, ни
кога нито веднаж не се 
стъписаха пред каквато и 
да било трудност. Такъв 
пример историята на тази 
страна и партията още не 
е забележила. Но забеле
жи многобройнн победи, 
велики исторически дати 
и преломни моменти в бор 
бата срещу класовия враг 
и фашизма, в борбата сре
щу различни бедствия и 
изостаналост, както и в тър 
сенето на нови, за нашите 
условия оптимални реше
ния в изграждането на со
циалистическите обществе 
ни отношения- 
Говорейки за героичната по

беда на НОБ на югославските 
народи и народности, за слав 
ната победа и за първите 
следвоенни години Ж. Ра- 
дойлович подчерта:

..Ще остане записана и 
1948 година по славното Ти 
тово „НЕ” на Сталин, ко 
гато пак ни бе натрапена 
неравноправна борба, за 
да запазим своето право на 
свободен и собствен път 
на социалистическото раз 
витие. Да напомним и за 

, когато за пръв 
историята на работ 

движение запо 
предаването на фабри 
в ръцете на непосред

Изтъквайки всички поло 
жители и придобивки, кои 
то през този период сме 
постигнали, др Жика Радо 
йлович по-нататък изтък

краища на СР Досегашните разисква
ния върху тази тема пре 
дизвикаха голямо внама- 
мие в нашата обществена 
и политическа обществе
ност, па дори и в много 
чуждестранни кръгове. Спо 
ред всичко, касае се за о- 
ще един дълбок револю 
ционен

и -нейните благородни 
братството 

е било и 
ще бъде една от 

придобивки

понеже 
единствотои

винаги 
най-ценните 
на нашата социалистическа 
революция 
строителство.

и следвоенно и насърчителен 
акт в по-нататъшното укре 
пване на нашата самоупра 
вителна

рамки за отношения с вси 
чки страни, големи или 
малки. Твърде е важно, че 
в разговорите 
ге Тито и Брежнев, 
е подчертана решимостта 
за развитие на всестранно 
то и приятелско сътрудни 
чество на основите на прин 

съдържани в изве 
документи — ‘ Бел 

градската и Московска дек
ларации. Взаимното съгла 
сие, че разликите по отдел 
ни въпроси да не бъдат 
пречка за успешното раз 
витие на приятелското била 
терално сътрудничество на 
Югославия и СССР, ще има 
безспорно и по-широко зна 
чение. Понеже

ИЗВЪРВЯН Е СЛАВЕН 
ПЪТ социалистическа 

демокрация и делегатската 
система, 
ните и взаимните отноше 
ния между хората изоб
що в нашето общество с 
прилагането на тази 
циатива ще получат също 
нова подчертано хуманна 
димензия, димензия на по- 
голямо взаимно доверие 
и солидарност на хората, 
народите и народностите 
в нашата страна. Ще бъ 
де това ефикасна прегра 
да срещу бюрократично- 
етатистическите, технокра- 
тическите, лидерските и 
различните други явления 
и тенденции, които пречат 
на нашето съвкупно демо 
кратическо развитие, а по 
някога довеждат под въ
прос и политическата ста 
билност в някои среди. Вси 
чки тези предимства, раз 
бира се ще дойдат до дей 
ствителна изява с добре 
организирано и докрай ос
мислено ангажиране 
всички фактори в общес
твото начело със Съюза на 
комунистите. Нашият досе 
гашен опит в колективна

на другари 
отново

Междунационал-Освен това, че вчера и 
към

прегледи, посве 
на чествуването на 

ден на другаря 
Тито, с тазгодишната ваша 
манифестация ознаменува
те и 60-годишния юбилей 
от създаването на ЮКП, 
СКОЮ и революционните 
синдикати. И този юбилей 
е свързан с името и лично 
стта на другаря Тито, към

днес се приобщавате 
бройните
тени

ини ципите,
стните

рождения

Ж. Радойлович 
„Винаги схме се ръководи 

ли от практиката, че поли 
тическите задачи и самоуп 
равителното
на обществените отноше
ния да бъдат функция на 
създаване на оптимални въз 
можности за материален на 
предък на обществото, за 
постоянно развитие 
ния и обществен 
на трудовите хора, 
добри условия 
и труд
класа. И тук е нашият ба 
ланс внушителен, 
ти три десетилетия от при 
емането на Закона за ра 
ботническите съвети, само 
управлението стана закръ 
глеиа и цялостна политиче 
ска система :на социалис
тическа Югославия. Прак 
тиката на самоуправител 
•но решаване днес е начин 
па разсъждаваме, на наше
то битие и движение на
пред. С въвеждането па де 
легатската система се раз
платихме е остатъците на 
представителната демокра
ция.

неговото велико революни 
онно дело. Пак са това на
ши и Титови юбилеи. По 
различни поводи навред 
по страната ще правим 
и тази година обзори въР 
ху историческия път, дълъг 
шест десетилетия- Има как
во да кажем и покажем — 
и пред себе си, и пред це
лия свят. Беше това труден 
но славен път. Тру

ден по това, че на това 
наше югославско простран 

формирането на Пар

оформяване това е един 
ствено възможният подход 
ако между партньорите и- 
ма спорове, а искрено же 

конструктивно и прилаят
ятелско взаимно сътрудни
чество.на лич 

стандарт 
за по

Говорейки по-нататък за 
отношенията ни със съсе
дите, Ж. Радойлович изтък 
на: „Бих напомнил във връ 
зка с това, и за изявлени 
ето на другаря Тито в Ско 
пие, което се отнасяше за 
отношенията на Югославия 
и съседните страни. Изве
стно е, че с повечето съсе 
ди имаме добро и приятел 
ско сътрудничество, а че 
с Австрия и НР България 
това сътрудничество търпи 
поради известното неприз- 
наване на националните 
права на нашите малцинства 
в тези страни (в случая на 
България дори и на пълно 
отричане на съществува
нето на македонската 
ция). Цял свят протълкува 
изявлението на другаря Ти 
то като твърде реално и 
конструктивно т.е. че ние в 
Югославия съзнаваме дъл 
госрочността на известни 
проблеми с някои съседи, 
па и тези със съседна Бъл 
гария, че само развитието 
на взаимнополезното и рав 
новправно билатерално съ 
трудшшество, без каквито 
условия, може да създава 
възможности и за постепе-

времето 
път в 
ническото 
чна 
ките

на живот 
на работническата

За поч на
СТВО

1938 гоПрез пролетта на 
дина на път за Испания в 
Париж се отбива един сми 

на Коминтерна. Срещ 
но не по- 

Мисля, че то

опасен акт, ноте партйи, 
той го извършва с убежде 
нието,
ния
плетеният

та работа и решаване не 
е малък, което никак не 
означава, че в прилагането 
на инициативата иа дру
гаря Тито !Няма ДД бъдем 
изправени и пред известни 
нови положения, като при 
това новите опити могат 
да бъдат само причина за 
по-голяма решимост и по 
следователиост в прилага 
пето па колективното реша 
ване и едногодишния ман 
дат.

че това е единстве 
път да се разреши за 

въпрос с ръко 
ЮКП. Тито е 

че ако се чака дис

сар
нал се с Марич, 
търсил Тито. 
зи момент е повлиял

ръка да оти
водството а 1а наоценил, 
циллинирано значи да изла 

(тоест
организациите в страната) 
на опасност от нови групо 

фракционерски ежби.
решение 

узряваше няколко

Тито на своя 
де в страната. В редицага живата партия,

той осведомява Ко 
за политиката на

писма
минтерна 
разбиване и фракционерска 
та дейност на Марич, а 

неин емисар същия 
вика на разговор, 

Тито. В този 
момент трябва

нави и 
Мисля, 
в него
месеца, и че го донесе под 
тикнат не само от изчак
ването на Коминтерна 
и от чудното държание на 
КПФ към решенията на 

партия. Например: 
нашият ЦК приема

че това И в материалната област 
години наред беле 

стопански
вече
жим

сега 
Марич 
а заобикаля

Ръст, кой 
е между най-високите НЕОБВЪРЗВАНЕТО — ТРА 

ЙНО ОПРЕДЕЛЕНИЕ НА 
ЮГОСЛАВИЯ

тоно в света.решаващ 
да е 
тчките

Югославия днес е про 
мишлемо-аграрна страна с 
над 5 милиона заети. Наб 
лижаваме национален до 
ход от 2000 долара на гла 
ва от населението.

Спирайки се по-нататък 
върху икономическото ра 
звитие той изтъкна, че в 
момента борбата за иконо 
мическа стабилизация е 
най-важната задача на вси 
чки трудови организации, 
трудещи се и иа всички 
съзнателни обществени си 
ли. С * по-рациоиална орга 

на труда и по-е- 
стопаиисвале, до

че „апара 
минтерна

предусетил, « 
г" иа Ко 

мислят положението в ЮКП 
да решават с обикновено 

комбинации.

нашата 
когато
решението Лабуд Кусовац 
да се смени от лоста пред 

.на ЮКП в Коми 
помощ на републи- 
Испания и за то

Спирайки се въРхУ вън 
шиата пълитика на Югосла 
вия ДР- Жика Радойлович 
добави:

прилаганите 
Постъпката в такава обета 
ловка още повече го оби 
дила и загрижила, в нея 
гой вижда опасност за е- 
динството на партията, за 
нейното оздравяваме и по
нататъшно развитие. И

ставител 
тета за 
канска
ва писмено известил 
на КПФ, той пренебрегнал 
това и задържал Кусовец

„Предстоящата среща 
необвързаните в Хавата 
безспорно ще бъде ново и 

насърчение за по

па

решаване на въпроси, 
са от дългосрочноЦК нио

КОИТО
значение. Необходимо е та 
ка и в тази насока да се ра 
боти, а това значи за пълна

силно
нататъшната афирмация на
необвързваието 
стоятелен, 
независим фактор в меж 
ду народните отношения- О 
чакваме, 
да потърсим 
в приложението иа детанта 
и да се застъпим за ускоре 

демократ! 1зация 
международните

като само 
извънблоков иСъщо така 

Марич
на този пост. 
постъпва когато 
бива сменен от длъжно
стта ръководител иа рабо
тата с икономическата еми 
грация, 'направил си оглуш 
ки «а искането «а ЦК иа

тогава решава да постъпи 
своето революиио- 

съзнание, не трево
жейки се как в Комиитер 
,иа може да се оцени него-

афнрмация на принципите 
иа взаимно уважавате меж 
ду «ас, независимостта, су 
вереиитета и териториална
та цялост, ненамеса въ« 
вътрешните работи, макси
мална отвореност на грани 
ците и т.«.

според
1ШО че иаи-еиергичио 

уширесалностнизания 
фикасно 
хода, по-голяма и по-органипата постъпка. тапа

отиоше-(Следва) иа всилирата икономияЮКП.
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ВЕЛИЧЕСТВЕН ПОКАЗ НА 

БРАТСТВОТО И ЕДИНСТВОТО
та придобивка, за кояго 

Тито постоянноманифестация
на младостта същевременно 

ПОТВъРЯ€ДаваЛ4е ®Рат както

(От 1-ла стр.) другарят 
изтъква, че трябва да се за 
дълбочава.

Рисувайки образа на Хи 
че другарят 

Тито е «е само борец за
за международна со 

за човешки пра

на дело
ството и единството, 
и културното и национално 
равноправие на народите и 
народностите на СР Сърбия 
с другите народи в страна
та. В това се състои огро 

■) значение на десети- 
традиционни „Майски 

нашата младеж . 
се на постиже

прог
пес

традиционната 
на национални

ни и танци, която бе изпъл 
йена в два Дяла: на 26 и 
27 вечерта. Пред няколко 
хиляди граждани се пред 
ставиха танцовите състави 
ОТ града-побратим на ДИ 
митровград — *'

Жупски, представите- 
сръбска национал- 

унгарска

кри
рама то той каза,

мир,
лидарност, 
ва, за равноправие на всич 
ки народи

света. Той е градител на 
коегзистен-

мното и народности
Алексашдро- те посрещи на 

Спирайки
иията на българската 
родност в общността на 
братските югославски 
роди и народности 
изтъкна: „Днес в
та има

миролюбивата
ция и
тика,

вац 
ли на необвързаната поли 

вдъхновител и съЗДД 
много придобивки 

Имено поради

на-
Чантавир,мост,

народност, Уздин, румънска 
турска- 

иародност, 
сло- 

Боси-

тел на 
в страната, 
това
да се срещнат такива исто
рически 
е личността на другаря Ти

на-
та народност, 

та и албанска 
Призрен, 
вашка

., той 
община 

над 4000 заети, ко 
ще рече, че всеки че- 

жител на община- 
работа. Национал 

доход на глава от на- 
възлиза на 17 

в общес-

не така често могат
Ковачица,

Даринка Богданович народност, 
Димитровград, бъл 

народност.

личности какватоПред паметника на ето 
твърти 
та е иа

леград и 
гарска-у -БАБУШНИЦА то.

В гимнастическите упра 
жиения на учениците от 
основното училище и гим 
назид отново бе изказана 
огромната обич към люби 
мия вожд, бяха символич 
но изказани пожелания 
за 87 му рожден ден, спло 
теността около Съюза на 
комунистите начело, на кой 
то гой стои и чиято ре
волюционна мисъл оплож 
да постоянно нашето само 

социалистиче- 
развитие. Младостта 

път потвърди огро 
си обич към него и 

пожела и занапред да кра
чим към нови победи под 
неговата мъдра мисъл.

ДОСТОЙНО ЧЕСТВУВАНЕ
■■ — — — най-добрата общност

УШ-а кл.

ПИЯТ
селениетопът с голям ш-гге 

рее бяха проследени на 
ционалните 
танци,

И този
хиляди динара,

сектор са построе- 
част-

песни и 
самоби

игри,
отразяващи 

тността иа всяка 
пост. В пъстри народни но 

от само

твения
ни 400 кваргири, а в 
шия — 1346 къщи, 700 ду 

имат леки коли,
трактора, 10 ками 

телевизори.

на и
на паралелка

За успехи по залесяване- 
училище До

бринка Богданович” получи 
и републиканска награда, 
а синдикалната организа- 

Завода за подобре 
и об 

Сърбия

Тазгодишното чествуване 
«а Деня на младостта и ро народ-

имаши
още 58 
она, 2000 
3500 радиоприемници и т.н. 
През изтеклата 1978 год. ка
питаловложенията в стопан
ството са достигнали над 53

оановно придружени
национални инстру 
танцовите състави 

групи разкри
ха цялото богатство на

си мелос и с това 
укрепиха

син,
битнн
меити,

то — ^5 май 
Гоз^Г^аП«

«аК дължимо- 
то значение и признание 
на делото на др. Тито в 

. този период.

над
и певчески

ция към 
ние на възпитанието 

в СР

на
родния
още по-здраво 
братството и единството ме 
жду
те в СР Сърбия-

Прозвучаха 
хиляди
ския „чардаш",
„полка”, албанската 
та”, българската „ръчени
ца”, турския „чочек”, игрив 
румънски танц... Едно без
крайно хоро, същински на 
низ на най-скъпоценното от 
народния бит, съхранено в 
душевността на всяка наро 
дност, в националното му 
самобитно битие.

Парадът премина по ули 
ците на Димитровград, а 
в него портрета на дру
гаря Тито, емблема на 
„Майските срещи", знаме 
на физкултурници в разно 
цветни фланелки, участни 
ци в гимнастическите уп 
ражнения от основно у- 
чилище „Моша Пияде” и 
гимназията „Йосип Броз 
Тито”, децата от детската 
градина „8 септември”. 

Обособени като подраз- 
преминаха специа

разованието 
подари на подведомствено
то училище в Дървена ябу 
ка библиотека на стойност 
от десет хиляди динара.

След това в залата на ко
оперативния дом беше 
пълнена
•но-художествена 
в която участвува и култур 
но-художественото 
ство „Младост” от Бабуш-

управителпо 
ско
и този 
мната

милиона динара, а настоя 
щата година ще достигнат 
536 милиона динара.

Всичко това е плод на 
братската взаимопомощ с 
останалите народи и народ 
ности, проява иа братство 
то и единството, най-ценна-

ПРАЗНИК В СТРЕЛЪЦ
народа и народности

и плениха 
посетители унгар- 

словашка 
до-

Село Стрелъц, което през
о-Г^еинГСс^об 
щности в Бабушнишка 
щина, и празника на мла 
достта посрещна с големи 
трудови победи.

В присъствието 
таря «а Общинския 
тет на СКС Миодраг Пан; 
чич и председателя на ио 
шинската конференция на 
Съюза на бойците в Бабуш 
нишка община Никодие 
Велкович и множество ДРУ 
ги гости и населението 

Басурица и

из-
подбрана култур- 

програма,об Ст. Н.
друже-

ница.
ВЪВ ВЕЛИКО БОНИНЦИ— 
В ЗНАК НА ПОБЕДАТА НА 
МИМИЦА ПАВЛОВИЧ

Велико Бенинци тези дни 
беше в центъра на внима
нието на нашата обществе
ност. Осмокласничката Ми 
мица Павлович, която се 
класира на първо място в 
шампионата „Тито — револ 
юция— МИР” в Кумровец 
пристигна тъкмо за празни
ка. Тя беше посрещната с 
възторг от всички. В деня 
на младостта, тя освен че 
прие много награди и чес
титки, беше водителка на 
програмата, посветена на 
Деня на младостта, 60-годи 
шнината от СЮК и _СКОЮ. 
В ЗВОНЦН — СКРОМНО и 

ВЕСЕЛО

«а секре 
коми-

от
ДР-СтрелъЧ» 

села в района. председа
телят на Съвета по детска 

Бабушница Станизащита в 
слав Панич предаде на упо 
треба нов училищен интер 
нат. В знак на дълбока при 
знателност към НОБ и ре
волюцията в този край в 

на основно учили-двора
ще „Добринка Богданович 
беше открит паметник на 
геройски загиналата парти
занка от село Дървена ябу 
ка. На 17 май 1944 година 
Добринка Богданович била 
заловена от българофашис 
тките злодеи и подложена 
иа невиждани мъчения, но 
не предала нито един свой 
другар партизанин или ятак. 
Храбрата секретарка на 
СКОЮ в Дървена ябука би

деление
лизпраните 
низации на Радио 
Извидниците,

и спортни орга 
клуба, 

футболния 
клуб „Асен Балкански”, ба 
скетболистите на „Свобода”, 
спортните стрелци от Алек 
сандровац Жупски, 
текс” Ниш и 
Димитровград.

Особено

Тържеството в Звонци в 
присъствието на председа
теля на ОСВ Джордже Си- 
мич откри секретарят 
партийната 
на Съюза на комунистите 
Йордан Миланов като нак
ратко се спря върху значе 
нието на празника на мла
достта, който тази година 
съвпада с чествуването на 
60-годишнината 
нето на ЮКП и СКОЮ и

„Ни- 
„Граничар”на

организация
топло бяха при 

ветствувани частите на те 
риториалната отбрана 
цивилната защита, Черве
ния кръст, както и труде
щите се от „Тигър-Димит 
ровград , конфекция „Свобо 
да , мебелната 
„Циле”
приятие „Градня”, 
работвателното 
тие.

ила изгорена жива от стра
на на фашистките пълчи- 
ща.

На тържеството по 
чай празника на младост-

слу- от създава-
фабрика 

пред 
кожооб- 

т; „ предприя- 
тя ,^раТСТВО ’ земеделска та кооперация „Сточао”

тържеството 
СЛАВ

та директорът на основно 
училище „Добринка Бог
данович” Богдан Цветкович 
връчи и много признания 
и отличия на учениците и 
преподавателите от това 
училище. На Оливера Кос- 
тадинович от VIII клас бе 
ше връчена скромна награ 
да по случай успешното 
й участвуваме в шампиона 
та „Тито — 

р”. Също

строителнотореволюционните синдикати. 
Миланов изтъкна, че под 
ръководството на другаря Ти 
то и населението от българ 
ската народност в Бабушни 
шка община върви рамо до 
рамо с
братски народи и народнос 
ти в изграждането на 
ализма. След това 
кият окрестър изпълни ня
колко революционни песни 
и танци, а

останалите наши
спортния център

ЗЛАТКОВИЧ 
ЩюС 33 ДеЛ°ТО И' Р™ 
“ИЯслГНкааДтГаРЯ
ствува 
ски.

соци 
ученичес

революция 
признание 

лучи и секцията на млади 
те историци за успех пости 
гнат в изучаването на 60-го 
дишнината от СЮК и 

СКОЮ.,

ми по
драматичният 

състав под ръководство на 
преподавателките Татяна 

Петрович и Дара Кръстева 
изпълниха рецитал под наз
вание „Тито — Парти ст __
НОБ”.

привет- 
републикан

и общин
гости,

регионални
ски Ръководители, 

приветствието си Г Згто
ткович между д^ото^

Вкакто и за пости
жения в други области. В 
този ден беше провъзгласе за:

М. Андонов „Сбрани днес на тази ве- Части на гражданска за щита
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БОСИЛЕГРАД

МАСОВО И КАЧЕСТВЕНО
Масово

=. “ 
ческите юбилеи на ЮКП — СЮК СКОю 
ЮЧионните синдикати ’
към делото на

и Иван Иванов. Признания 
получиха и основното 
лище „29 ноември” от Г.~Лк> 
бата и преподавателят Ра- 
дисав Дончев, 
училище „Велко Влахович” 
от Бистър и преподавател
ят Ванче Николаев, 
това горнолисинското 
лище „Васил Левски”, 
ноладбатското

но
учи-

истори- 
и револ- 
отданост

основното
и безграничната

ДРУгаря Тито
В двудневните след

учиманифестации взеха учас 
ши се И Г„ "ИОНери' млаяежи. войници, труде-
тие над 1000

дол
„X. Ботев”, 

ФК „Младост” от Босиле
град, поделението на ЮНА, 
първичните организации на 
ССМ от Босилеград и Рай- 
чиловци, основното

На 25 май, по хубав и то 
лъл слънчев ден, започна 
традиционният 
участниците в

наменуване Деня на младо 
стта ОК на СС ССМ в Боси 
леград присъди дипломи на: 
Образователния център „И- 
ваи
културно

парад
.. програмата,
ь портрети на другаря Ти
то, знамена и 
ти и под такта

подве
домствено училище от Кара 
маница. Дипломи за органи 
зиране и постигнати резул
тати получиха Симеон Тд-

на

Караиванов” за физ-транспарен- 
на духова

та музика от Райчиловци 
по украсените 
шал Тито”

упражнение и

улици „Мар 
и „Георги Ди

митров до градския стади 
ои с песни и лозунги мина 
ха пъстрите колони на мла 
достта, приветствува1ш от 
хиляди граждани, надошли 
и от иай-отдалечните села 
под Църноок и Бесна коби

В Деня на младостта първичната брганиза 
ЦИя на СКС в Образователния център „Иван Ка
раиванов” 11 средношколци —- младежи и девой
ки прие в редовете на партията. Същия ден във 
всички основни училища в Съюза на младежта 
бяха приети 170 
членски билети.

пионери като им бяха връчени

фолклорни 
на преподавателите Добрила 
Любенович и Борка Лаза- 
рава, а също така и основ
ното училище „Г. Димит
ров” в Босилеград и препо
давателите Круна Иванова

изпълнения и „Фис” от Райчи-доров
ловци, Драган Христов 

и Анания Христов от Д. Лю 
бата, Джевад Рамич от 
ЮНА, Звонко Младенов, 
Славчо Стоименов и Бла
жа Воинович от Босилеград.

ла.
(-лед краткия митинг, 

който за делото на дру- 
Гсфя Тито и значението на 
Деня на младостта говори 
председателят на ОК 
Съюза на

на

наВесел танц на унгарската народност от Чантавир социалистическа- 
Асенов, 

физкултурните 
упражнения, изпълнени

ята на фолклорните групи 
представянето на гимнасти
ците, изпълнения на наро- 
дни песни, стихотворения 
за борбата и Тито и лартия

та младеж Иван 
започнаха

В неделя, на 3 юни 1979 година по първа 
програма на ТВ Белград от 9 до 9.45 часа ще бъ
де излъчена специална емнсия на ТВ журнала 
на български език, посветена на Майските 
щи сре-

на народностите на Сърбия, които се състоя
ха на 26 и 27 май в Димитровград. та.

От Под такта на музиката ре 
деха се масови физкултурни 
упражнения на 
от основните училища в Бо 
силеград. Горна Лщбата, 
на средношколците от обра 
зователния цонтър- Облече 
ни в бели униформи с цве
тя и знаменца, 
те и девойките, пионерите 
и малките, които наскоро 
ще тръпнат на училище ос- 

иезабравимо впеча- 
многочислените

разновидната двудневна програма на та- 
на братството и 

ма
зи традиционна манифестация 
единството по този повод е избран края на 
нифестацията на стадиона в Димитровград.

Режисьор на тази специална емисия е Дра- 
гош Стоянович, редактор 
реализацията участват
и Информативната програма на телевизия 
град.

учениците

Димитър Йотов а в 
екипа на ТВ журнала 

Бел- младежи-
Гимнастнческо упражне!ше на учениците от о.ц. „И. Ка
раиванов”

тавиха 
тление на 
зрители.

— Никога не е било така
организирано и масово — 
коментираха с право люби 
телите на спорта, фолкло
ра, народните умотворе
ния и изобщо на естетика
та.

С масовостта и хармони
ята на спортните си упраж 
иения въодушевиха средно 
школцигс и учениците от 
основното училище в Бо
силеград, а с фолклора си 

Щ2ЙЙ8 и А* Любата. Заслужават 
уъШЗШ похвала и учениците от I 

до IV клас от село Кара- 
мвинца, които с предпода 
вателя си Милко Алексад1- 
дров изпълниха няколко 
хорови партизански песни. 
Ксмапджията Петър Зарей, 
ковач, изпя старинна народ 
на песе!I за Крали Марко...

В навечерието на празника 
по главната улица на гра
да граничарите и ученици
те от Босилеград и Д. Люба 
та и пионерите от основно 
то училище в Босилеград 
орган шзираха физкултурен 
крос, надбягване на колоез
дачи, факелно шествие и ___
лагерен огън. След това на 
стана общо народно увеселе д '4 
ние. Най-добри резултати 
по колоездене постигнаха 
учениците от Босилеград, а 
по тичане другарите им от 
Долна Любата.

ПРИЗНАНИЯ 
За усърдна работа и пое 

тижения в тазгодишното оз

М. Александров с учешщите Иван Асенов говори на ми
Фолклорната група от Алексаидроиац Ж у пек и

4 Ч'“*Iшттж
Изпълнение на танцовия състав на 

от Ковач и ца

словашка народност Успешна изява на тшщои състав
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регионалната стопанска ка
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ДЕЛОВИЯ КОМИ

V ЧЧЧ< ВАКТИВНОСТИ 
МАРА В НИШПРЪВ«,с йЖЯЯЬйощя»™ Търговията да бъде 

продължение
ствеиия процес

Ново качество в работата на прозвод-ждамето на новото помие- 
строителство под Ц-ъР 

надвишаване на 
преградна

въвИнак понастоящем 
Власинските електронен-

интензивно се рабо на трава
понататъшната съществуващата^^

Към края на миналата го 
Вла- НОдина работниците на

синските електроцентрали трали 
в Сурдулица избраха за ти въРхУ 
председател на деловия к° трансформация 
митет икономиста Миодраг ва върху основите 
Ристич, който инак на три 
пъти в течение на 
от две десетилетия на рабо 
та в този колектив е изпъл 

генера- 
Власинските

стена нана колекти-
на Зако изтъкнатокакто е

на заседанието, е в динами 
на развитието, която 

е по-бавна от

лемът,На последното си заседа 
покрай другите въп 

значителни за стопан- 
развитие на региона, 

съвет на 
стопанска ка 

НИШ обсъди въ-про 
спосо

повече ние, 
роси 
ского
Изпълнителният

ката
в търговията

в индустрията и 
въобще.

сто-тази 
панствотонявал длъжността 

леи директор, 
електроцентрали в Сурдули 

община първи започ- 
практически да про

веждат инициативата на 
другаря Тито за колектив
но ръководство, а на рав 

Обединението

Регионалната 
мара в
са за а кумулативната 
бност на трудовите органи 
зации в търговията и осъще 
ствява.ието «а задачите от 
средиосрочния план за раз- 

тази област.

който бе 
на заседанието,

В материала, 
обсъждан 
а също така и в разисквани 
ята бе подчертано, че пове 
че от причините за така
ва обстановка са в сама
та търговска система, но 
има и обективни. Търгови 
ята е обременена с големи 
облагания, които в някои 
раздели възлизат и до 50 
на сто от осъществения до 
ход. От друга страна, сто 
написването в тази област 
се характеризирало в усло 
вия на постоянно увелича
ване на разноските, което 
значително намалява сред 
с 1 вага за акумулация-

шка
наха

нището на 
електростопански 
ятия в Сърбия са втори.

Заинтересувахме се каква 
е разликата между длъжно 

директор и 
председател 

комитет.

витието впредпри-
Членовете на Изпълнител 

на Регионалнасъвет
стопанска камара еди 

прецениха, че а-
лия
тастта генерален поду ш МО 
кумулацията в търговските 

организации в Ни
насегашния 

Деловия 
всичко бяхме

Преди 
осведомени, 

че Деловият комитет се съ 
стои от 4 членове — Ръко- 

орга

трудови 
шки регион не е достатъ
чна за осъществяване на 
развойните програми в та 
зи област,предвидяни 
средносрочния план за пе 
риода 1976-1980 година. Ба 
лансите показват, че раз
ширеното възпроизводство 
в този отрасъл расте с по- 
бавен темп, отколкото в

водители на отделни 
низационни единици, докато 
петият член е председателят.
_ И преди се договарях

на коле- 
Ристич—

Миодраг Ристич със

Не е необходимо 
но да се 
ще означава 
во количество вода се пре
върне в мегавати, с оглед 
на верижното й ползване, 
а не 
едно
ВЪЗМОЖНОСТ и
дане на четвърта фаза на 

Власинските електроцен
трали, относно реверсибил 
на водоцеитрала в долина 
та на река Върла. Но и 
това не са крайните въз
можности на Власинската 
система електроцентрали в 
обезпечаването на големи 
резерви вода и енергия, па 
и електроенергия в критич
ните моменти за електропо 
треблението в системата на 
СР Сърбия.

отдел- 
изтъква какво 

ако това но-
Ос-на за сдружения труд. 

вен самоуправителното 
разумение за създаване и 
разпределение на дохода и 
средствата за лични 
ди и общо потребление, уси 
лено се работи и върху но 
вата систематизация на ра
ботните места.

спо Субективните слабости в 
търговията чувствително на
маляват акумулативната и 
възпроизводствена способ
ност на този отрасъл. Пре 
ди всичко касае се за сла
бата организираност, раз 
покъсаността, липсата на 
здрава вързка с производ
ството, въз основа на За 
кона на сдружения труд, 
незадоволяващата кадрова 
структура и някои отживе 
ли времето си поведения 
в стопанисването.

ме на съвещания 
гиума — изтъкна

това договаряне има 
специфичност и те- 

Казано с
думи: повече

но сега 
друга 
жест. 
новени
се приемат препоръки, 
твърди заключения, 
следват отговорно и срочно 

изпълнят. Всъщност, 
постигнат договор

дохо-
производството, а това отри 
дателно влияе върху цело 
купното стопанско разви
тие. Изоставането е особе 
но забележително в капи 
таловложенията, които са 
оанова за раширено въ- 
производство. За изгражда
нето на необходими обекти, 
например, досега са вложе 
ни 169,6 милиона динара., 
което е само 14 на сто 01 
заплануваното в средносро 
чния план.

най-обик- само ползването й на 
място. Съществува 

за изграж-
не
но

които

Втора важна грижа 
колектива и колективното 
ръководство, относно Де
ловия комитет, е перспек
тивното развитие на Вла
синските електроцентрали: 
в коя насока ще се разви
ват, понеже системата на 
водоцентралите, които се 
включват в критическия мо 
мент е особено качествена и 
значителна за енергетиката 
на страната. Непосредстве
на планова задача е изгра

нада се 
всеки
на Деловия комитет пред
ставлява задача, която тряб 
ва да се изпълни в опреде
лен срок, без отлагане и 
отсрочване. Следователно, 
сравнявайки с някогашно
то състояние, това е качес 
твено нова разлика. Зана
пред, разбира се, ще разви 
ваме инициативата на дру 
гаря Тито, изказана на Ос 
мия конгрес на Югославски

Ускореното развитие на 
търговията — бе изтъкнато 
на заседанието — е от пряк 
интерес за цялото, стопан 
ско развитие на Нишки ре 
гион, а по-добрението на 
акумулативната 
на търговските организации 
е същественото условие за 
осъществяване на тази цел. 
В тази насока необходимо 
е сдружаване измежду тър 
говията 
върху
на за сдружения труд прин 
ципи за съвместно придоби 
ване и разпределяне на до
хода, съвместно поемане 
на риск и съвместни капи 
таловложения- Това изиск

Това обаче не значи, че 
търговията стагнира. И 
тук доходът постоянно се 
увеличава, а също така 
растат и фондовете. Проб-Сърболюб Микич мощностте синдикати.

Ш КОМЕНТАР

Как се стига до
и производството 

известните от Зако-С ПРИЕМАНЕТО на правилниците за раз
пределение и възнаграждаване според трудови 
резултати в организациите на сдружения труд и 
трудовите общности беше направена голяма крач 
ка напред към осъществяването на основните 
изисквания на Закона на сдружения труд. Но то
ва е само един успешно извървян и завършен 
етап. Работата в изграждането на мерила за 
разпределение не е доведена докрай и тя е в ход.

Почти еднакви трудови задачи различно се 
оценяват и това нарушава принципа на равнопра 
вие във възнаграждаването.

Добре е това, че в повечето организации
на сдружения труд, трудови и самоуправителни 
общности началният стадий 
нето е схванат наистина като начало на един ре
волюционен процес, който се нуждае от коренни 
изменения и допълнения- И там където се дей
ствува в такава насока, резултатите, ясно от ден 
на ден излизат налице.

във възнаграждава
да се мени ролята на 

да не бъде
ва
търговията 
посредник измежду потре 
бителите и производителите, 
а — продължение на произ-

В много самоуправителни споразумения във 
връзка със създаването на дохода и разпределение 
то на личните доходи, по обективни причини, не 
са най-адекватно приложени принципите за въз
награждаване според труда. Не се цени 
во труда на всеки отделен трудещ се.

Колко такъв начин на възнаграждаване мо
же да бъде стимул за повече и по-качествено про 
изводство, наистина въпрос за широко обсъждане

Другаде се прибягва към практиката 
„повишаване” цената на точките, като по такъв 
начин се повишават и без това на 
вилно съществуващите разлики.

Чест гост в много трудови организации е 
уравниловката, която както отдавна 
най-голямата спирачка на

Правилниците в такива организации пре
търпяват изменения и допълнения, които налага 
жизнената практика и при тях все повече тру 
Дът и резултатите от труда стават основни 
ла за възнаграждаване. Но 
ление и отрицателни примери. Някои про
фесионални служби, било в 
било

водствения процес за задово 
ствения процес за задовол 
ляване потребностите на 
трудовите хора и граждани 
те. Ще бъде необходимо 
търговската мрежа да се 
рационализира и специали 
зира и подобри квалифи 
кационното равнище на кад 
рите. За успех в акцията 
трябва да се премахнат и 
някои застарели навики: 
обременяване центрите на 
градове с многобройни 
складове, надпреварване в 
откриването на смесени ма 
газини и настояванията да 
се извличат еднократни и 
бързи доходи.

еднак-

мери-
има за съжале-

сдружения труд, 
Някои 

интересите,
на извън него, 

равителни общности 
опит за установяване 
ване, който не е 
тати

както и самоуп- 
правят

на начин на възнагражда 
продиктуван от трудови резул-

квалификации “под™* В ТрУдовата °Рганизация,

наместа непра-

е известно, е 
възнаграждаването спо 

ред труда и трудовите резултати. Също така не 
трябва да се мине тихомълком и към истината 
че множество самоуправителни споразумения са
слабостиВ 5ГДДеСе™Я ЧЗС И Че ог редицаслаоости. Ге също не могат да бъдат
правилно възнаграждаване.

Има случаи
”а Първо Място тРябва да се ангажират Съ- 

™ ъ1„ а Ричдикатите и Съюзът на комунистите ка 
то главни лостове в борбата за възнаграждаване 
ни отаошения.н ВЯедРяВането «а. самоуправител-

залог за

и на неадекватно измерванена труда.
М. А.

К. Г.
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жд»ИЧЕСТВОТОНИТЕ ОБЩНОСТИ нл “ЕЖДУ МЕСТНИТЕ 
НА ИНТЕРЕСИТЕ

АКТУАЛНО ОБЩНОСТИ И САМОУПРАВИТЕЛ

Без посредственици НА ЗАДОВОЛЯВАЩО РАВНИЩЕ
'А' В разрешаването 

моуправителните 
оказват цет1а

на много жизнени въпроси са 
°бЩНОСТИна интересите в общината 
щ на местната общност в Божица

В първичните организации в Нш™,, 
няколко месеца насам е в хоп ™ и Репюн от 
в унисон със Заключенията и РешиТтГ“?13
ЖСе3ТаИЯтаТЛ^ 2^ « «-Г^гр™

уставни^редаения^ ^организации^1”0

ко~,Д“ИсГруГГ3^ГеДнВа ^ Ре'
да станат ооце по-дейии ПтД ^РУД и ИЗВън иег°> 

нашето обществено развитие напред ДВИГатели 
Достатъчно светлина върху тези въпроси 

хвърли и неотдавна проведената Междуобщинска 
конференция «а Съюза ага комунистите в Ниш™ 
регион, на която бяха отчетени началните резущ 
тати в тази акция, както и колебанията 
все още тук таме съществуват 
белязани и съответни

вете на общинските общно 
сти- на интересите да произ 
тичат от потребностите и 
проблемите за разрешаване 
в местните общности.

В Божица изтъкват, че ме 
жду местната общност и 
самоуправителните общно 
сти на интересите са уста
новени добри връзки, кои
то дават и добри резулта
ти в различни области на

Местната общност в Божи 
ца, съвместно с Общинска 
та самоуправителна общ
ност на интересите по 
ска

общността на инпример, 
тересите по комунална дей 
ност обезпечава 50 на сто 
от средствата, а 
половина местната общност, 
очевидно е, че самоуправи 
телните общности на инте 
реситс играят все

дет
защита, отделят особе

ни грижи за детската 
та. В

втората
на защи

тази насока вече го- 
иаред е обезпечено 

отделно помещение за пре 
храна на учениците. Учени 
ческият стол е от особена 
полза за учениците—пътни

ко ито на ден измина
ват и до десетина километ

на дини по-важ-

ци,
които 

като бдха на- 
мероприятия за преодолява

ра.
нето им.

Местната общност 
Общността

чрезБеше изнесено например как в отделни сре 
ди се създават така наречените „неформални гру 
пи” (било да се касае за 
пък за нестопанските дейности). Първо започва 
да се създава практика от ден на ден по най-ва
жни въпроси от живота и бъдещето на 
организации да решава тесен кръг от хора, 0611 
кновено директорът, партийният секретар, пред
седателят на синдиката и пр. При такива обсто
ятелства се занемаряла основното: забравят се 
най-широките кръгове самоуправителн, единстве
но компетентни да решават за своята съдба. И 
колективи, в които такава практика „хване ко
рени” забавят хода на развитието си, стагнират.

Именно затова — както изтъкна и в увод
ната си реч изпълнителният секретар на Между- 
общинската конференция на СКС в Ниш Радо- 
йе Костич — бързо и енергично трябва да се 
върви къ-м създаване на дейни, малки, от по 50 
членове най-много, партийни организации, кои 
то да могат ефикасно да действуват и които да 
тласкат развитието на колективите напред. Ко
лективи, в които по такъв начин действува СК, 
и самоуправителните отношения са отишли зна
чително напред. Там пък, където все още съще
ствуват големи партийни организации и до 100 
членове и където секретариатите на такива ор
ганизации „изпълняват” решенията на разни ко-

отноше-

по детска 
щита, а съвместно с оонов 
ното училище в Божица и 
Общността по основно об
разование в Сурдулица, са 
организирали 
прехрана за всички деца, об 
хванати с основно образова 
ние.

Това полезно сътрудниче 
ство и ценна помощ на са 
моуправителните 
ти иа интересите през пос
ледните години обхваща и 
областта на
ка. Чрез финансова помощ 

учениците се обезпеча
ва летуване на море, а за 
напред е запланувано 
строителството на 
ще край Власинското

за-
сдружения труд или

тези обществена

Сградата на Местната общност в Божица
иа роля в разрешаването 
на редица жизнени въпроси 
на населението.

Безспорно в тази област 
не всички възможности са 
използвани докрай. Налага 
се по-голдма съгласуваност 
иа плановете на 
общности и общностите на 
интересите, относно плано-

дейност. Също така се под 
чертава необходимостта, са 
моуправителните Общности 
на иятресите не само да 
оказват материална подкре
па на определени начина
ния, но в дадени области да 
разкрива перспективните 

възможности на развитие.
Ст. Н.

общнос-

детска почив-
1 га

местните
и

летови- 
езе-

ро. БОСИЛЕГРАД

Местната общност също 
така напълно прие плана 
по развитие на Общинска
та самоуправителна 
■ност ма интересите по со 

защита. На терито 
рията на Божица и Топли 
дол дейността на тази

общност
е насочена към защита 
семейства

ЩЕ СЕ СТРОИ 

ДЕТСКА ГРАДИНКАобщ-

циалнаординационни тела, самоуправителните 
ния по-бавно се развиват и тези колективи изоб
що вървят по-бавно — посочи Костич.

В организациите на сдружения труд преди 
всичко вече е схваната азбучната истина, че без 
приспособяването и действуването на Съюза на 
комунистите към изискванията, без непрекъсна
то действуване във всички пори на живота, не 
може лесно да се надделява отживялата времето 
си практика на действуване по стар начин.

Както изтъкна и в заключителната си реч 
председателят на Междуобщинската конференция 
на Съюза на комунистите Саво Саватич, 
най-прякото включване на Съюза на комунисти
те в разрешаването на жизнените въпроси може 
да донесе и донася резултати.

А за такова действуване на Съюза на кому- 
необходимо постоянно усъвършемству- 

на работа, непрекъснато въоръжа 
упорит труд. Но този труд

Заетите на работа роди- 
тели в Босилеград отдавна 
вече имат трудности с 
глеждане на децата си 
училищна възраст. Пробле 
мът е още по-голдм, ако и 
двамата 
да отиват на работа, а в 
Къщи няма кой да се гри 
жи за децата.

организация е изготвила и 
проектоплана. С изграж
дането, според договорите, 
трябва да започне в нача
лото на юни, а обекът да 
бъде завършен в срок от 
три месеца.
Градинката ще има 320 ме 
тра квадратни използваема 
площ. В този обект, който 
ще бъде съвременно техни
чески обзаведен, ще мо
гат да пребивават 60 деца 
в три групи от три до 
шест годишна възраст.

За отбелязване е, че Ре
публиканската СИО за дет 
ска защита оказва голяма 
помощ за детската защита 
в Босилеградска община. 
Вече са запланувани сред 
ства за изграждане гоггер 
пати, училища. Но все още 
досега нищо не е започна 
то. Ако имаме предвид, че 
само успешно реализирани 
те планове в тази област 
могат да дадат принос в 
ознаменуване на Годината 
на детето — не трябва да 
се чака със строежа.

са
моуправителна от-на добез необходими 

те социални грижи, 
ди всичко се обезпечава ма 
термална помощ на майки 
с малолетни деца, 
родители,

Пре-
родители трябва

незаети 
семейства, в ко

нто има деца с 
психо-физическо

нарушено
развитие. Републиканската самоуп 

равителна общност на ин
тересите за детска защита 
от фондовете си за целта е 
отделила 1.754.115 динара. 
Покрай обезпечените фи
нансови средства завърше 
ни са и останалите подго
товки: обезпечено е място 
за изграждане (до хлебопе 
кариицата), проектоплан и 
изпълнител иа строежа.

Както ни осведоми Вл. 
Стоичков, секретар на Само 
управителната общност по 
пряка детска защита в Бо
силеград, изграждането ще 
бъде доверено на промиш
ления комбинат „Иваньи- 
ца" от Иваньица, по точно 
иа неговия ООСТ „Слога”. 
Всъщност тази трудова

само
Не по-малка е грижата и 

за децата, лишени от роди- 
грижи. Съвместно стелски

останалите органи, органи
зации и общности отделно 

се посвещава иаенистите
ване на метода 
ване с нови знания и 
дава и желаните резултати.

внимание 
помоща, която трябоа да се 

на остарели и нетру 
А такиваоказва

досгюсобни лица. 
лица иа територията иа мес 

общност в Божица иМ. А.
тиата
Топли дол има все повече, 
вследствие засилената

на младото и трудо
ми-

БИСТЪРМЕСТНИТЕ ОБЩНОСТИ: грация
способно 'население към пъ 
трешпостта ща страната.

През последните няколко 
години чрез Самоупрашггел* 

общност па интереси 
култура и дейността 

местната общност 
рошени основните културни 
потребности на Божица. По
строена е библиотека и за- 

за кино и други предста 
влепия. и ко*то всяка сед
мина веднаж 
кино от Сурдулица прожек- 

едип филм. Тук на-

новини от

Строи
дейност и мссг 

парични
пата 
тс за

комунална 
ната общ* гост с
вноски на заинтересованите 
домакинства. За по-бързо и 
у спешно приключаване иа 

бистърчани 
доброволен труд.

В местната общност на 
с. Бистър в ход е прокарва 
нето на махленски път, кои 

махалите

са В. Б.на

то ще свързва 
Търновци, Градище и Виро 

селото. учас- БАБУШНИЦАакцията 
•гват и свци с центъра иа 

Общинският 
колко дни

ла

Милови Виданович - председател 

на Скупщината на »Буяучнвот«
булдозер ня- 

вече работи на 
пътното трасе, а акцията 
Ръководи съветът ]|а мес 
гиата общност.

подвижнотоот витално зиаче 
жителите от 

махали.
Пъгят е 

ние за 
минатите
се подобряват 
тите за по-развито 
огав-ьдство. Според вече про 
капаното трасе, пътят Ш° 
се из ^чи на Огледиик, бли 
зо до ПъРНООК. По този на 

той получава между- 
злачение, 

селата

спо- 
С него 

възможпос 
живот-

тика по 
истина е създадено приятно 
кътче не само за развитие 

културните дейности, но 
и за провеждане на по-им- 

обществеч ю-пол и- 
живот. А тази сгра

Миловаи Видалович от 
село Камбелевац, един от 
най-налредпнчавите 
жени производители в Ба 
бушнишка община, е нов 
председател на Скугп-гщшт 
та на сдружението произ
водители

Същевременно е взето ре 
шепне за разписваме на 
конкурс за преизбиране на 
цов директор на коопера
цията а досегашният дирек 
тор Лазар Костич е най 
меноваи за

назад то 
влизаше 

планове на 
общност, но по 
причини —

на средства 
беше г/ърва на първо 
— прокарването
можеше да се 
Сега и този проблем ое пр 
махнат и акцията поте
че. Средствата са обезпечи 
ли общинският фонд

Няколко години 
зи път редовно

па

сдру-тензивеи 
тичесюи
да съвместно строиха мест 
мата общност, 
общност и общността 
онсошю образование, както 
и с помощта иа „Хидро- 
градня” от Белград.

Прибавим ли към
електрификацията, на

в годишните 
местната
различни 
които липсата

културнатачии 
селско 
ще свързва 
,,ик и Зли дол с
регионалното шосе 
рад-Карамапица.

понеже 
Яреш- 

БистъР и 
Босилег

но изпълняващмя- при кооперация 
„Будучност” в Бабушница. 
Новият

длъжността директор на 
„Будучност” до провеждане 
то на конкурса.

му не 
осъшесгви‘ състав на скупщи 

наброява 43 души, а 
—11.

ната
управителният съвет

това, М. А.
К. Г. че за

за
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БОТЕВ" НА РЕПУБЛИКАНСКИ СЪС
САМОДЕЙНИЯ ТЕАТЪР „ХРИСТОИЗЯВА НАВЪВ ВТОРАТА ФАЗАКАНДИДАСТВУВАНЕТО

ЗАСЛУЖЕНИ ПРИЗНАНИЯЕдаа от три .специалност!
т.г. „Христо Бо 

Лрокупие с17 май
тев" гостува в 
пиесата „Камък за тход гла 
па" Обстоятелството, че про 

двайсетго- 
доверяват

С пиесата „Камък за под 
глава" ла републиканското 
състезание във Враня на 
май т.г. димитровградчани 
също се представиха дос
та успешно. Слободан Алек 
сич спечели наградата на 
публиката за ролята 
вак, а Никола Андонов на 
градата на критиката за Ус 
пешно изпълнена епизодна

на
На зоналния преглед па 

в Алек-самодейните театри 
синац, димитровградският 
самодеен театър „Христо 
Ботев" спечели двете първи 
места с „Татул" и с „Камък 
за под глава". В „Татул 
Слободан Николов бе отли 
чан за постановка,
Игов за сценография и Але 
ксандъР Златанов за арсис- 

изпълнеиие. В „Камък

Всички средни училища в
за записваиев трети клас, тоест 

насочено образование. следват конкурси 
тора фаза на средното

кулчани 
дишиа
първото представление
димитровградските

е красноречиво доказа- 
за високия автори 
самодейния театър. 

„Христо Ботев” сред театра

пауза
па

самодейбушница кандидатите могат 
следните 

тексти
ла НоизготвиВ плана, който 

Самоуправителната общност 
на интересите по насочено 
образование за записване на 
ученици във втора фаза на 
средното насочено образо 
вание в Нишки

учебната 1979/80 годи 
казва, че ученикът 

при кандидат-

да конкурират в 
отдели: каучуков,

, химическо-технологиче
правно-администрати- 

, естествено-технически и 
математическо - технически, 

рамките на тези отдели

циСретен телство 
тет нален

ски роля-тичио
за под глава” награда за

Слободан
вен порегион

стаиовка получи 
Алексич, Садик Хамидович 

Николи-
за девет специалности.

В образователно-възпита
организация на 
насочено обра- 

„Борис Кидрич” в 
кандидатите могат

през 
на, се 
има право 
стването в определено учи 
лище и за определена про 
фесия Да посочи една до 

специалности в рамки 
на една професия, за 

.желае да се подгот 
вя в определено училище. 
Следователно дадена е въз 
можност учениците, 
спрямо възможностите 
да се определят за опреде 

специалност,

за мъжка роля, а 
на Ганчева за женска роля- 

След зоналния 
самодейният театър участву 
ва и на републиканските съ 

които се състоя 
ха в Смедеревока паланка 
и Враня- И тук димитров
градските самодейци потвъР 
диха високото си реноме.

телиата
прегледсредното 

зование 
Пирот
да кандидастват в следните 
отдели:

три стезатгая,те икономическо-коме 
търговски, гостилкоято рциален,

ничарско-туристически,
в рамките 
могат

а
на тези отделисами,

да се определят за 
пет специалности.

Образователно - възпита- 
организация 

( насочено образо 
„Милентие Попович” 

Пирот (съвместно с тех 
ническото училище) ще и- 
ма следните отдели: кожар 

дървопреработвателен, 
строи-

каучуков, тексти
лен, машишинен, а в рам 
ките на тези отдели канди 
датстващите могат да се 
определят за 24 специално-

си, В Смедеревска 
на 15 май т.г. целият 
тив на „Татул” получи пох 
вала за артистично предста 
яие. Николина Ранчева по 
лучи наградата на публика 
та за ролята на свекърва 

Мариола. Александър 
Златанов получи награда 
и висока оценка за главна 
роля.

паланка
колека прилена

съчиняването на ранг-листа 
ще разпределя

нателиата
средното
вание

училището 
учениците спрямо посочени 
те специалности в заявле 

им. В Плана е да- 
и преглед на мрежа-

възпитателно-образо
организации и 

мощности за запи 
и изби-

в
„Камък за под главаСцена отнията 

ден
та на 
вателните 
техните
сване на ученици 
ране на определени отдели 
и специалности.

Така, например, в Образо
вателно-възпитателната ор
ганизация на средно

образование „Йосип 
Тито” в Димитров- 

учебната 1979/80 
година учениците, завърши 
ли първа фаза на средно 
то насочено образование, 
могат да кандидастват за 
следните отдели: каучу
ков, машинен, естествено- 
технически и правно-адми
нистративен, а в рамките 
на тези четири отдели и 
за осем специалности.

та
ски,
електротехнически, 
телен,

лните среди. Прибавим лисъщо конкуренция
та бе голяма: 
се театри от Враня, Пара- 

Белград... С една ду 
димитровградският са

към това, че «на няколко 
дни билетите просто са би 
ли разграбени, топлия и ра 
душен прием от публика
та, наистина самодейците 
от Димитровград има с ка 
кво да се похвалят:

състезаваха

За да получим реална 
представа в каква конкурен 
ция димитровградските са 
модейци са се състезавали 
ще изтъкнем, че тук са уча 
ствували театрите от Бел 
град, Вальево, Пожаревац, 
Смедеревска паланка, Дол 
ни Милановац и др.

чин, 
ма,
модеен театър „Христо Бо 
тев” показа, че притежавасти.

Образователно-възпи 
тателната организация за 
подготвяне «на кадри в мле 
карството, кандидаетващи- 
те могат да се определят 
за две специалности в рам 
ките на един отдел. Педа 
гогическата академия за 
детски учитли в Пирот във 
втора фаза на средното на 
сочено образование може 
да запише 90 ученика в 3 
паралелки.

В Ниш

В постановчициталантливи 
и изпълнители и че в та
къв състав може да раз
чита на още по-високи ус 
пехи.

Трябва да отбележим, че

насо
чено 
Броз 
град през

Очаква се наскоро в Ди
митровград да готсува теа
търът от Прокупие.

Ст. Н.

иа младмте-обагатяваие 

Майските срещи
Изложбата

на
В хола на Центъра за

култура в Димитровград в 
рамките на „Майските сре
щи” бе открита художест 
вена изложба на млади

кандидатите мо 
гат да се определят за 
различни специалности в 
13 средни училища.

не на учениците при обра 
зованието по други предме 
ти и да доразвие таланта, 
които те притежават.

Трябва да се отбележи и 
ролята на изобразителното 
изкуство и по-специално на 
тази изложба за естетиче
ското въздействие върху 
отделната личност и върху 
зрителите въобще. Затова 
ученическото 
преди всичко, 
се разглежда от възпитате 
лна гледна точка. Не тря 
бва да се дава подтик на 
отделен талант, но изкуство 
то да ползва като сред
ство за масово възпитание 
на подрастващото поколе
ние.

художници от гимназията, 
членове на Секцията за изо 
бразително изкуство. Из
ложбата, както каза Кирил 
Трайков при откриването 
и, потвърждава една тради
ция в развитието на изобра 
зителните изкуства в Дими 
тровградска община и до 
стойно обогатяване на про 
грамата на „Майските сре
щи”.

Това е едната страна, 
която говори за творчество 
то на младите художници 
от секцията при гимнази 
ята. Другата 
е по-важна.

В образователно- възпита 
телната организация 
средното насочено образова 
ние „Вук Караджич” в Ба

на

Д- Р-

ЗА ПОДОБРЕНИЕ НА РАДИО И ТВ ПРОГРАМА

МИЛИОН ТЕЛЕВИЗОРИ—ВЪВ ВСЕКИ ДОМ РАДИОАПАРАТ
творчество, 
трябва да

В ОК на ССРН в. Босиле В Босилеградска община 
с години вече наред съще
ствуват проблеми, 
обременяват видимостта на 
ТВ програмата и чуемостта 
на радиото. И покрай 
чки досегашни разговори 
и искания от страна на об 
щинските ръководства 
договорите в региона и ре 
публиката — резултат 
ма. Именно, все още много 
дни в годината в Бос

и в разговорите. Счита се, 
че има четири пъти повече. 
Подобно е положението

град през миналата сед
мица се проведоха разгово 
ри между представители 

обществено-политиче
ските организации, Общин 
ската

които и
за радиоапаратите.

ССРН на СР Сърбия и 
РТБ водят 
на акция под название „Ми 
лион телевизори — във 
всеки

на
страна, която 

когато се гововси една значителскупщина, местните 
общности и представите
ли на РТБ. Покрай остана 

разговорите участву 
и Влада Милошевич, 

заместник генерален 
ректор на РТБ. Целта на ра 
зговорите беше: как да се 
обезпечат

ри за млади художници е, 
какво разкриват творбите 
за обучението по изобрази 
.телно 

гогическата

и радиоапарат”. 
Целта на акцията е от ед 

страна да се регистри 
радио и ТВ апратите, 

за да се подобри материал 
положение на

домлите в 
ваше изкуство — за педа 

страна на ма 
нифестацията и творчество

ня- на Сигурно е, че главната за 
мисъл на тази изложба е 
да покаже как е организи
рано обучението по изобра 
зително изкуство, какво 

въздействие 
има върху учениците въо 
бще и как се работи за до 
развитие на таланта на 
младите художници.

Изложбата на младите от 
тази гледна точка напълно 
оправдава преднамереяие- 
то си. А с манифестиране на 
това творчество в една ма 
нифестация 
„Майските 
бата

ди- рат
илег- то.рад и в селата, в които и- 

ма ток няма ТВ програма. 
Също така и радиото не се 
чува добре. Така и ТВ жур 
налът и радио-емисията за 
българската народност хо 
рата не могат 
гледат 
мнозина

мото Учениците Георги Димит
ров, Миряна Денкова, Лю 
биша Петров, Любисав Ран 
чев, Милена и Петър Чи 
рич, които се представиха 
със своите картини е са

от богатото твор 
учениците от то 

ва училище, което говори 
за обучението 
телно

финансови сред 
за подобрение на чуе

мостта и видимостта на ра
дио-телевизионните

иово- 
ТВ центри, апостроените 

от друга пък — да се купу 
ват нови, 
чителен

ства
естетическотака че тоя зна 

медий да постигне 
информирането.

програ 
както и за тяхното поми

ролята вдобрение.
Според предишните опре 

деление в СР Сърбия, без 
покрайните, до 1980 
на трябваше да бъдат 
строени
центъра. Обаче след 
новите

редовно да 
Затова мо част 

чество наи слушат, 
отказаха апарати 

те, а ония, които купуват, 
не ги регистрират или отка 
зват
та си. Това е

За успех в акцията в Бо 
силеградска община е нуж 
но релейната станция 
Беона кобила да бъде на
пълно оспособена 

предаване 
а необходим е и 
онен препредавател за 
та, които «не могат да пол 
зват релето.

годи
напо- по изобрази 

изкуство, което про 
вежда преподавателят Ди 
митъР Илиев. Картините 
които зрителите видяха 
на изложбата, говорят 
една 
вателна

два телевизионна 
най-

договори, във все 
регион ще съществува 

и ТВ център. Това 
вище намери 
и в разговорите в Босилег 
рад.

да плащат абонамен заи причината, 
че в Босилеградска общи- 

Регистрирани само 
284 IВ апарата, най-мал
ко в СР Сърбия. Но факти 
чески положението не е 
такова, което бе изтъкнато

на програмата,
еки каквато

срещи” излож- 
на младите художни 

има огромно значение 
за културата на иашия град 
и народност.

Б. Н.

телевизи-
села-стано- заподдръжка системна и последо 

работа в областта 
на изобразителното 
тво, което

ци

изкус 
цели да помог-В. Б.
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надежкА стра и и цл
Известни малко 

в своя|град
метресението^Е^Чюрга ^о^МИ^°(>^^нованиеМГ1ое повод ^МАЙСКИТ^^РЕЩИ^

„При нас в Бар —
,,това е поръче- 
р, което на 

април само «яколко мину
ти след земетресението : 
Черна гора „хвана” Ранко 
Иванов,
Димитровград и веднага за 
това бе осведомен Предсе 
дателят на Общинското съб
рание Борис Бо 

Малко

всичко Ранко, Иванов, един от 
най-старите членове на Клу 
ба на радиолюбителите, кой 
то има стаж 12 години, твър 
де опитен в тази работа не 
е случайно, че на него се 
падна да се свърже на 14 
април с Бар и пр^в 
за земетресението в 
наша република.

— Първо чух, че отнякъ
де ни

който тревожно ни каза: 
„При нас в Бар всичко е 
разрушено... „След това има 
хме връзка и с Котор. След 
земетресението ние работех 
ме няколко дни без прекъс 
ване когато бе създадена 
така наречената работна 
мрежа за опасност... — раз 
каза ни другарят Ранко 
Иванов.

Клубът на радиолюбители

се руши... , 
нието от Ба 14

и

радиолюбител от
узнае
тази

рисов.
позната в своя 

град организацията на ра
диолюбителите е известна в

съобщават дали сме

света със своето име.
С това е ре 

гнстрирана в международ
ната радиолюбителска ор 
ганизация в света.

ВНУШИТЕЛЕН ПРЕГЛЕД 

НА МЛАДОСТТА
Тези дни посетихме Клу

ба тна радиолюбителите и 
с някои от членовете водех 

разговор. Организация 
та има около 30 члена, пре 
димно работници от димит
ровградските предприятия. 
Секретар на организацията 
е ЦЕНКО АЛЕКСОВ, а пред 
седател ИЛИЯ ПЕТРОВ. 
Ценко Алексов каза, че чле 
новете радиолюбители ак
тивно работят 
то по-добро запознаване с 
радиотехниката и чрез своя 
та организация и предим
ствата, която тя им дава 
се свързват с много младе 
жи и девойки от всички на 
роди и народности в страна 
та и по този начин упозна 
ват младите със своя град 
и община. Те активно рабо 
тят за заздравяване брат
ството и единството. Чрез сво 
ите контакти с чужбина съ 
п[О така запознават своите 
колеги със своя край и стра 
ната.

ме

Традиционно тържество 
училище „25-ти май” в Божица 
В Клисура среща на пионери, младежи 
и граничари ^ В Сурдулица в гимна- 

упражнения участвуваха 
над 2200 младежи и девойки ★ В съю
за на социалистическата младеж при
ет голям брой пионери

в основно

върху свое

етическите

Радиолюбителите от ДимитровградЧествуването Деня на мла 
достта и рождения ден на 
другаря Тито — 25 май, в 
Сурдулиш ка община тази 
година бе особено богато 
и разнообразно и премина 
под знака на ознаменуване 

на шесдесетгодишния 
Партията, 

революционните 
синдикати. Във районните 
центрове и града се прове
доха 
ното

игри на младежите и девой 
ките, представянето на еди 
ниците на цивилната защи 
та, пожарникарите и кара 
тистите. Същевременно бя
ха проведени спортни съ 
стезания по различни дис 
циплини. А в културно-за 
бавната част на програмата 
дружествата „Първи май” 
и „Ром” изпълниха съдържа 
телна програма под назва 
ние „Бранково коло” и „Ю 
гославия в песен и игри”.

Основно училище 
май” в Божица изпълни тра

те има връзки със СССР, 
България, Япония. Членът 
на Клуба Драгиша Тодоров, 
работник от „Тиъгр” и Влади 
мир Цветков работник от 
„Свобода” също така «и раз 
казаха за своята работа в 
Клуба на радиолюбителите. 
Драгиша се готви за изпит, 
докато Владимир е вече 4 
години оператор III класа.

почувствували земетресение. 
Мисля, че това беше от лю 
бителите на Матарушка ба
ня- След това с Райко Мър- 
шич направихме връзка. 
Аз съобщих, че при нас ня 
ма нищо. Сл 
жихме да правим контакти 
и от Бар се обади Славко,

то ед това продъл
юбилей 
СКОЮ и

на

БОСИЛЕГРАД
тържества. Централ- 

чествуване се състоя 
на градското футболно иг 
рище, където в следобедни

На гости при Тито — Често пъти имам връз
ка с Враня с девойката Ве 
сна. Никой път я не съм 
видял, но постоянно я слу
шам и водим различни раз 
говори с нея — казва Вла
димир.

Йовица Янич е ученик на 
гимназията от Пирот. Той

„25

Всяка година, по повод Деня 'на младо
стта и своя рожден ден, другарят Тито приема 
многобройни гости. От всички, първи са пионе
рите, които дохаждат от всички краища

те часове пред около десет 
хиляди граждани младите 
от средношколските обра 
зователни центрове, учени
ците от основните учили
ща организациите на сдру 
жения труд и ведомствата 
изпълниха 
гимнатически упражнения- 

Наситени с много симво 
лика, атрактивност, динами 
чност и жизнер адостност, 
всички гимнастически уп-

дипионна програма — реци 
тал и стихове, песгш и иг 
ри, спортни състезания- 
Винаги скъпи гости — гра 

от заставите „Пиничарите 
онир” и ,Дисац”, съвместно 
с учениците подготвиха степ 
вестник, под название „Шес

на страната ши.
В тазгодишния Поход на пионерите от Юго 

славия в Титовия роден край участвуваха 50 
пионери: по пет от всички социалистически ре 
публики и покрайнини и по пет от Белград и 
Загреб.

отдавна сътрудничи с ради 
о любител ите на Димитров
град. Заварихме го тук като 
гост по случай „Майските 
срещи”, а Драган Васев 
има връзки дори и с Япо-

традиционните
десет години от създаването 
на ЮКП-СЮК”. В Божица

За пионерите от основно училище „Георги 
Димитров” от Босилеград Похода на пионерите 
представляваше и радост и щастие. Петте пноне- 

НАДА БОГОСЛОВОВА, МИЛКА ДОНЧЕВА, 
ЯСМИНКА СТОИМЕНОВА, НЕБОЙША ГАШЕВИЧ 
И ВАЛЕРИ СТОИЛКОВ, предводеии от Владимир 
Михайлов учител в същото училище, тази година 
ма Похода бдха представители на пионерите от 
СР Сърбия-

Шестте дни, колкото пионерите бяха на

тържеството се превърна в 
истинско народно празнен 
ство на ученици, гранича 
ри, младежи и граждатш.

„Иво

ния.
Ето това е само една част 

от членовете на Клуба на 
радиолюбителите, които за
варихме този ден в Клуба. 
Същия ден по случай „Май 
сюгге срещи” те организи
раха съревнование. По този 
начин популяризират 
тържество на народите 
народностите 
град в страната и заздравя 
ват братството и единство 
между младите радиолюби
тели.

Резултатите ог тези твър
де полезни и интересни съ 
ревнуванпя ще бъдат съоб 
щени към края на този ме
сец.

ри:ражнения, в които участву 
ваха около 2200 младежи, 
девойки и пионери, се сля 
ха в едно искрено пожела 
ние за дълголетие и креп 
ко здраве на другаря Тито 
за негови^ 87-и рожден ден, 
лредаиност към делото му 
и революционния авангард 
на работническата класа — 
Партията.

Най-младите от детската 
та градина „Детска ра
дост” изпълниха гиммастич- 

„Привет

В основно училище 
Лола Рибар” в Клисура ©ь 

със съвместна богатащо
програма на ученици и гра 
ничари бе отпразнуван Де

па младостта и рожде 
ден на другаря Тито.

пя товатова тържествено пътуване, останаха им като 
най-светли и незабравими моменти. Малките Тн- 
тови любимци сега имат един пътепис много 
по-голям, от досегашните, изпълнен с любов и обич 

другар# Тито. Записани са в тях незабра- 
срощи с другарите, с представители на бой- 
с прекрасните краища, където минаха, 

В тях 1са записани и всеки- 
което зд първ път 

разпределение на времето.
Гордеят се сега пионерите от Босилеград. 

Разказват за всичко, което са шгдели на родите
лите си, другарите, ма учителите. В спомен са им 
останали значителни моменти, а всички са та
кива, че ме могат да се забравят. Те вече се обаж
дат па новите другари. Другарството е сега мно
го по-голямо. Възхитени от прекрасните срещи в 
Похода, от срещата с Тито те са решеии и по- 
шататък да бъдат винаги активи и прилежни пи
онери и да бъдат пример на останалите.

В. Б.

ния
Учениците от осми клас и 

се състезадза-
и

в Димитров-граничарите 
ха па тема „По развойния 

СЮК” и жизненото към 
ви ми 
ците,
срещата с Тито... 
дневните срещи с новото, с 
се срещат,

път па
и революционно дело 
другаря Тито”.

В спортните състезания 
футбол баскетбол и хап 

бал се състезаваха младежи, 
граничари и ученици.

Младите от Сурдулишка 
община участвуваха и 
величествените

упражнения на младеж

на

упражнение 
до Тито”. След това се пред 

учениците от ос- 
училище „Й. Й.

ното ло

ставиха
ловно
Змай" и средношколците от 
образователните 
„Йосил Броз 
ша Пи яде". ТвъРДе внуши 
телин бдха 
на средношколците 
звание „На Теб — за рожде 
ли# ден” с около 900 уча 
егници. Не по-малък

Малко познатите напа ОВОя
град радиолюбители на Ди 
митровград активно 
тят за разширяване на сво 
ята организация, която обо 
гатява техническите знания 
на младите п е от полза ат

центрове 
" и „Мо гиммастичеТито рабоски

та в Белград ма заключител 
ното тържество.

За празника ма младостта 
голям брой пионери тър
жествено бяха гхрие'ш в С7, 

социалистическа 
Ст. Н.

упражненията
под на

стралтта.инте
рес предизвикаха упражни 
иията и а уреди, щафетите

вети па 
та младеж. Б.Николов
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Мимица отличи Лужницаятвъзд"”“ "" .
ПРАЗНИКЪТ НА МЛАДОСТТА 

Е ПРАЗНИК И НА СПОРТА
ние към «ашия Пр 
тел и здравата решеност Д тел и ^опитиката на СЮК

страната въз
самоуправителни

отноше

и тазгодиишото^чествува

ДвнИя »0>’ителКТ™о мла “изграждат

Н“ .".ЙЗда ^“социалистически

Ьггм« ?:ес“здгновните училгда, вредно на ,
школците, войни оти„ манифестации
местните общности и И р в навечерието
ците от граничните заета тезата празник из ули
ви в Босилеградска, Димит младежкия н проведе

—ЗСН Е.тЗгйа-5
надпреварваме Долна Любата. Проведоха 

постиже- се и турнири по футбал на 
спортното поле и малки врата, волейбол, бас 

ния гЬизическа и морал кетбол и шахмат. В състеза 
“,ОЯ ГОтовн“т в запазвше- яието по футбол на мал- 

т постигнатите резул ки врата за младежи 
социалистическия участваха отборите на град 

ската младеж, образовате)! 
ден на „Майски „„„ център. ФК „Младост 

народа и и отбора ат крайграничния 
СР Сърбия гарнизон. Първото място и 

спечели армейският

Ми
Вели

не на своя Осмокласничката
Павлович от с.

класира на 
шампионата

— мир”.

мина
ко Бонинци се 
първо място в 
„Тито — революцияобщи 

25 май
с числени опо 

и със
на

ДОГО
в то 

честит

+ Предложение: 
дина и победителите 
ва съревнование да 
ят на президента рождения 
ден и Празника на младо 
стта

Сурдулишка 
примерна 
другарско 
изразиха своите

втати
строеж.

Първият, 
те срещи" 
народностите от 

Димитровград 
на спорта.

ния център „Парк’ се про 
вепоха финалните срещи в рите 
общинското съревнование училища и пионерския от 

™.™е общности, по бор на „Младост", които 
на Деня «а мла спечели първото място и 

Отборите на местни купата.
Отборите на 

младеж, образователния ден 
тър и ЮНА се състезаваха 
по волейбол, баскетбол и 

скачане шахмат. Средношколците 
спечелиха първото място 

и во на волейболния и шахма 
тов турнир, а в баскетбол 

по- ното състезание най-доб 
на ри бяха младежите от град 

спечелиха ската младежка организа

нованието? _
— Няколко месеца. Започнах 

октомври миналата година.
— Освен история и

на МИМИЦА ПАВЛОВИЧ - това име 
тези дни се носи от уста на уста в Дя
ла Лужница. Всички се гордеят с тру- 
полюбивата осмоклаоничка от Велико 
Бонинци. която спечели пъР^ място на 
съюзното съревнование в Кумровец , в 
шампионата „Тито—революция—мир .

Посетихме основно Учили“^ "“Лсе 
тогт" в-ьв в Бонинци, срещнахме се 
^ Мимица Павлович, с Р°Д™^ и 
Лиляага и Радивое Павлович с дирек 
тппа на училището Александър 
кович с още Н“йни преподаватели, съ 

И всички ликуваха от ра 
че именно Мимица е постигнала 

точка" по знания в това лю- 
наречено „Тито—

от
мина в купата 
В спорт отбор. В съответния турнир

отбо
в математика, 

коитознак ,/ги вървят",за пионери участваха
всички основни кои предмети още

обичаш от другите?
__ Обичам всички предмети еднак

математика, и биоло

на повече

во: и история, и 
гия...светено •

достта.
те общности, които се кла 

на реонните прегле 
Желюша, Смиловци и

градската И В МАЛКИТЕ, ЗАТЪНЕНИ СЕЛИЩА 
СЕ РАЖДАТ ШАМПИОНИсираха

ди в
Трънски Одоровци, се състе 
заваха в

В разговора се намеси директорът 
Велкович като добави:тичане,

от място, хвърляне на по 
бомба, хандбал

ученици... 
дост,
„връхна

беше «а тема от СКОЮ до ССОЮ (1919 
—1979).

отличничка от 
Тя има само петици по

Мимица е кръглалле и 
лейбол.

Най-добри резултати 
спортистите

първи клас. 
всички предмети.

Питаме Мимица Павлович има 
време и за друго освен за ученето?

_ Как да не? Обичам и спорта,
баскетбол, шахмата и др.

ако правилно

ли
стигнаха
Лукавица, които 
първите места в тичане на 
100 м, хвърляне «а полле 
и бомба и по хандбал. Във 
волейболните
най-добър беше отборът на 
Градини, а в скачане от мя

победи отборът на Трън образователния център 
ски Одоровци. Босилеград.

„Майските срещи” увели- Също така, масови и мно 
чиха и учениците от осно гочислени бяха 
вно училище „Моша Пия- те 
де” и младежите и девойки нетона 

„Й. Б.

ЦИЯ.
Спортната програма бе

ше богата и с масови гим

съвсемМимица Павлович говори
хубава дикция, чувству- 

имаДе за събеседник начетен
специално 
Има време за всичко, 
се разпредели...

— Кой

естествено, с 
ва се, че 
и надарен ученик.състезания настични упражнения, кои 

то изпълниха учениците 
от основните училища и

най-много ти помогна в 
съревнованието?ВЪЛНУВАЩИ МОМЕНТИ подготовката за

— Моите най-добри другари и дру 
състезаваха: Го 

Милоше-

всто
гарки, които сътц° се

Миленкович, Оливера 
Весна Стоянович и Лиляна Гроз-

в момента
спечелила първо ран 

вич,
данович. Помотаха ми също и родите 
лите и преподавателите ми.

Лиляна Павлович, майка на Мими 
ца и преподавателка по история, коя 
то я съпровождала и на съюзното съ 
ревнование в Кумровец изтъкна:

__ Радвам се, че Мимица постигна
такъв успех. Искрено да си призная 
очаквах да се класира високо, но да 

много СТане първенец, това не очаквах. Имах 
ме известни трудности при пътуване 
то, не бяхме навреме и добре осведо 
мени, но всичко се забрави сега... 

Радивое Павлович добави:
— Естествено, радва ме успеха на 

Мимица, но положихме наистина голе 
усилия- Връзките с Кумровец и 

изобщо с Белград не бяха добри, че 
се- много късно узнахме за станалото. Ус 

пехът на Мимица е успех на цялото 
ни училище и още едно доказател
ство, че и в малките среди се работи

— Как се чувствуваше, 
когато узна, че си 
място?

— Бях много щастлива. Едва, кога 
като победи-

спортните
състезания в чествува 

Деня на младос- то Съобщиха моето име 
телка, тогава, струва ми се, схванах 
напълно кокло хубаво и приятно е 
да победиш в едно такова съревнова- 

повече за ре-

те от гимназия 
Тито” с масови гимнастич- 
ни упражнения- Успелите 
упражнения „Да бъдем те
мел на града", „Игри под 
трибагреника” с мото „ние 
сме Титови, Тито е наш, 
учи и работи всичко да 
знаеш”, и „На другаря Ти 
то — с обич” символично 
изразиха дълбоката любов 
на подрастващото поколе-

тта и рождения ден на дру 
гаря ТИТО и в Бабушниш 
ка и Сурдулишка общини.

С масовото 
спортните 
с които

участие 
манифестации, 

бе ознаменуван 
празникът на младостта, мла 
дежите на дело потвърдиха 
голямите резултати във все 
странното възпитание и об 
разование на младата соци 
алистическа

в ние... да научиш нещо 
волюЦиоиното минало на нашата 
тия и СКОЮ.

В този миг си опомних за другари 
в Боотинци и ми беше

пар-

те си
приятно...

— А как сподели тази радост, ко
гато се завърна?

— Това наистина беше много ху
баво. Съучениците ми, както 
налите другари и другарки от наше 
то училище, които много ми помогна 
ха при подготовката за съревнование
то, ме посрещнаха радостно и те 
радваха на моя успех като на свой-

— Какви подаръци получи и от 
тях освен подаръците и признанията в 
Кумровец.

— Да. От училището получих по 
златен часовник, а от съучениците си 
— хубав абажур, изработен лично от 
тях, и много книги. Това за мене са 
незабравими моменти.

— Обичаш математика, а съревно- 
вала си се по история,

Да, вярно е, обичам математика
та, но също обичам и историята. Ис
ках да се съревновам и по двата 
предмета, но не беше възможно, защо 
то съревнованието на общинско рав
нище стана едновременно по двата 
предмета. Догодина ще участвувам в 
съревнованието по математика, 
година, която е юбилейна, 
по-хубаво да се съревновавам по исто 
рия. И считам, че развойният път на 
нашата партия и на нашата 
трябва по-добре да опознае 
млад човек?

— Колко време

личност у нас.
и оста-БОСИЛЕГРАД

СЪСТЕЗАНИЕ ПО ПЪРВА ПОМОЩ МИ

В рамките на тазгодиш
ния преглед на активнос
тите общинският съвет на 
Червения кръст на 19 май 
т.г. в Босилеград организи 
ра съревнование по дава
не на бърза помощ и защи 
та. В

първа помощ на „повреде
ни” и в познаването на изу 
чения по този предмет ма 
териал. И тази 
ревнованието се

сериозно.годинд съ- 
отличава

НАЙ-ХУБАВА СТРАНИЦА В СТОГО
ДИШНИЯ ЛЕТОПИС НА УЧИЛИЩЕ

ше с висок
дух и добри резултати. От
борите на босилеградското 
и бистърско основно 
ще се проявиха с високата 
си подготвеност,

състезателен
съревнованието учас 

твуваха отборите на Черве- 
ния кръст от 
училища в Босилеград и Би 
стър, а не се отзоваха (без 
оправдателна причина) 
новните училища от Долна 
и Горна Любата и Горна 
Лисина.

Общинският 
Червения кръст 
дина провежда 
ние, в което

ТО
Директорът на училището Алексан 

дъР Вел кович, на чиято маса ежеднев 
но пристигат телеграми и честитки, съ 
що с радост заяви:

— Успехът на Мимица 
не е случаен. — Тя и миналата и по
миналата година участвува в шампио
ната „Тито—революция—мир" и аз се 
надявах, че един ден ще постигне гол 
ям успех. И това се сбъдна. Още по- 
щастливи сме, защото това стана в 
юбилейната година и в годината, кога 
то чеСтвуваме 100 години от съществу 
ването на училището. Тази дата 
влезне в летописа на нашето 
Ще— — изтъкна между другото Велко- 
вич.

учили-основните
за ко^то 

признания и похвала заслу 
жават всички състезатели и 
техните преподаватели Крин 
ка РАНГЕЛОВА и Стоян МА 
КСИМОВ. Нелеп обаче е 
жестта на останалите основ 
ни училища.

На регионалното състеза
ние Босилеградска община 
ще представлява отбора на 

училище

ос-
Павлович

съвет на 
всяка го- 

съревнова- 
най-малките Тази 

счетох зачленове на тази 
организация показват своите 
знания, умения и способнос
ти в оказване на бърза по 
мощ. Учениците от

хуманна
основно
Димитров

„Георги 
от Босилеград, 

който за нюанс беше по-до 
бъР-

щемладеж 
всеки наш учили

основ-
състеза-ните училища се 

ваха в практическо даване се готви за сърев Матея АндоновК. Г.
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РЕЗУЛТАТ! ОГ КОНКУРСА НА
Журито, формирано от Репакн»„ 

та на списание „Мост” за преглежла' 
не на предложените творби за
състав: “детко^АНГШЮв“ в
тел. Стефан НИКОЛОВи ^нТвОГО- 
ЕВ присъди следните награди:

)}М8СТ« ЖЖГИНАТА от службата по..овПаЪ™А щНкАаГР„АтДА ”•? ГоРана Мила-
НАГР^Л ^йовТчеССп3ас0оНвЦ^ен™РАв

РРадеИГтРаВНОПраВН0 -еТисъад™ 7а 
бшнаСМилошева. ° РаЙ™~

ните пе?™Щ,?еНИе Се пРеДлагат народ- 

ЧАиГ ЗА ЗАПИСАНИ НАРОДНИ ОБИ

ИЗБИВАНЕТО ИИ БЕШЕ 

ЗАНАЯТ (1)I- ЗА СТИХОТВОРЕНИЕ:
РА^НАГР^ С ВТ°а

НАГРАДА — („Раздяла”), автор Сър- 
бияна Милошева. За поощрете се 
предлагат стихотворенията: „Спомни 
си , от Сърбидна Милошева, и „Нови 
ковГ3°Р И ” ОЗИ" °т Б™яна Цвет

пър- МИЛОРАД козич
|-| РЕЗ ТЕЗИ следвоенни години, когато це

лият народ се зае с възобновяването на 
разрушената и опустошена страна, изоста

нали отделни лица и групици от четнически бан
дити, не успели да избягат с окупатора, продъл
жаваха стария си занаят: да избиват невини 
хора. Това беше единственото нещо,което бяха 
научили през време на четиригодишната си вяр
ност на кралското „министерство на войските” 
на Дража Михайлович.

Групичка от десетина четници, всред които 
главни водачи бяха прословутите злодеи Мили- 
вое Станоевич, когото 
же Шмигич и Иован

р,Д^«нДГР4Ди',.~Ж„“
ша, за записания обичай „Гергьовден”.

Журито констатира, че тазгодиш- 
НИЯТ младежки конкурс показа по-доб 
ри резултати в областта на поезията и 
народното творчество. То зае стано
вище че занапред трябва повече да 
се работи върху обогатяването му и в 
останалите области: в прозата и запис 
ването на обичаи и легенди.

II. За разказ, г 
не присъди награди.

СН^П- ЗА ЗАПИСАНИ НАРОДНИ ПЕ

новела и есе журито

наричаха Пурко, Джорд- 
Живкович. Тази групица 

злодейства в районна на Про- 
кугше и Куршумлия. В злодейскид се гняв, ня
майки къде да се върнат, защото ръцете им бя
ха опръскани с кърви до раменете, не щадеха 
никого, често пъти дори ни своите близки и ония, 
които по-рано ги пазеха, хранеха и помагаха. 

Край
леха, оставяха бележки със „смъртни присъди, 
изпълнени в името на Негово величество краля” 
и с подписи „горски змейове”. Подписи на тях 
и не им бяха нужни: умело извадените гръкл
яни ярко говореха кой е извършил злодейство- 
то- Това бяха Пурко, Шмигич и „кръвожадният” 
Нова, както той сам наричаше себе

Редуваха се известия за престъпленията им. 
Да посочим

правеше големи

СРЕЩИ

НЕПРЕДВИДЕНО ЛЕТУВАШЕ В ИСПАНИЯ своите жертви, които най-често ко-

вторТ СШ!ЧЕЛ" ПЪРВА НАГРАДА

ПЕТЪР Еленков, шофьор 
на Здравната станция в Ди си.
митровград и съпругата му 
Ана 4това лято непредвиде само някои от тях:

...През април на 1946 година при село Про- 
| лом четниците от Пурковата и Шмигичевата гру

па заловили трима войници-отпускари и ги из- 
' били на място.

...През август на 1946

ще летуват в Испанияно
в световно известното ле
товище Палма ди Маярка. 
Това е награда на 
от Радио

Петър
Белград година извели от къ

щи селянина Милутин Ракич и съпругата му Ро
са от село Космача и ги избили 
щата им.

втора
програма след участието и 
победата в конкурса, който 
радио Белград

недалеч от къ-

.. .Същата нощ нападнали и железопътната 
гара в Барлово на линията Прокупие — Куршум
лия, а след това опожарили къщата на Стани- 

Балетич в село Рудар.
...Ограбили и съблекли гол Стеван Булаич 

от Прокупие.
I ...През ноември заклали Родолюб Радонич 

от Село Джаке а снаха му остригани до кожа. ~ 
...През декември същата 1946 година убили 

Йован Станимирович, секретар на месшия отбор в 
Барлово, а в Ново село убили Неделко Войнович,

организира
за своите слушатели.

— На 23 май тт. в момей
та когато изпратих колеги шате си възбуденоказва
ПЕТЪР ЕЛЕНКОВ заз
въня телефона в стаята. Аз 
се обадих и насреща чух Ана Еленкови

Интересно глас: „Тук радиолюбезен
Белград, искате ли да уча-
ствувате на един наш кон
курс...” Съгласих се. След след като нанесли тежък побой на цялото му 

семейство.непознатият ми пустова
...Убили учителя в село Рудар, селянин в 

село Джаке... ...
...Избиват, очевидно, за да се наслаждават, 

всекиго който им излезе насреща, докато скитат 
«Ощем по този труднопроходим край.

Налагаше се час по-скоро да се прекрати 
дейетвуването на тази злодейска група.

Многобройните въоръжени потери заловиха 
или ликвидираха няколко членове на тази група, 
но главните злосторници винаги избягваха, все 
до пролетта на 1947 година.

на музика като ми каза 
внимателно да слушам. Бе
ше това позната на мен ме

на Тереза Кесовия-лодия
След една минута съговор

ми постави няколконика
въпроса на които успешно 
отговорих. Трябваше да от

каква музика слуговорим
от кой ритъм има ишам,

въпроси въвнякоиоще
връзка

Същата вечер Радио Бел 
град бе съобщило и реше 
нието им Петър Еленков да

с мелодията.
В следващите няколко броя в. „Братство” 

щу публикува материали за борбата на органите 
на Службата по сигурността срещу разните ви
дове вражески действия в периода на съществу- 
ването си. Става дума за действителни събития. ||! 
и случки от Нишки регион.

летува в Испания-
ггова от РадиоСлед

пак се обадиха иБелград
лиме питаха ще летувам

в Испания или ще взема Тогава четннческият главатар Страхиня Йе- 
ремнч, комендант на „корпуса” успява „да избяга 
в Гърция". Преди заминаване, накратко ги запо
зна: „По нареждане на н.в. краля, заминавам от 
страната, оттам ще изпратя по вас Дотогава бъ
дете достойни представители «а войската и н. в. 
краля”. Назначавайки при това Шмигич на 
„комендант на корпуса”, а Пурко и Живкович за 
негови заместници.

В действителност, Йеремич искаше да спа
си главата си. Поканата на един от своите ятаци 
да го свърже с чуждестранно посолство, което да 
му обезпечи заминаване от страната, веднага прие.

Ог „Гърция", където намери „временно пре
биване”, се обаждаше на своите „коменданти” а 
на един от тях изпрати и фотография, на която 
беше се фотографирал в униформа на „офицер 
от английската войска. Тази снимка остави осо
бено впечатление, особено на Шмигич, Пурке, 
„кръвожадния „Йова” и „горските змейове”.

Когато след това му юе придружиха в зат
ворническата стая на ОЗНА, в която намериха 
Йеремич, за утеха можеха да я нарекат „гръцка 
стая".

от повместо това сума
Категорично8000 динара.

че ще летувам.отговорих,
Парите и така бързо се по
харчат, а летуването ми ще
остане в траен спомен 
казва категорично ПетъР-

Ана, кодто досега «е е пъ 
гувала в чужбина, с иедо
верие гледа на тази награ
да:

ко само 38 сантиметра и »' аржентинския
грама. Отгледано във фермага а ‘чистп семей- 
отгледвач на коне Хули Р на 14о години
ство се гордее с това, че в отгледа
занимаваме с коиев/.дство е У 
най-малката раса коне на света.

Аз не вярвам, че има 
такова щастие. Вярно 

е, чс нравим къща и пари 
ни трябват, ио и аз не съм 
за това да вземем парите, 

летуваме в Испания

ме

но да 
— казва Ана.

И докато в Димитровград 
се разпространява 
голямата награда на радио 
Белград 
ПегъР
щастливото семейство се гот 
ви за път.

вестта за

колко малък е този пони наи- 
когато се сравни с чанта или

Фото — Ташог

и летуването па 
и Ана в Испания,На снимката: 

добре се вижда, 
самолет.

В следващия брой:
КРАЛСКИТЕ КОМАНДОСИ НА 
КОПАОНИК

Б. И.
1^т
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почивкигодишни и на*една хубава усмивка

Та"ахеЯв местната общност, 
там председателя, но «е то 

И той е на почивка. Вмес 
заварвате свод съсед Перо, 

Няма го и делегата 
И той е

получавате 
пускате 

След то 
Търсите 
заварвате, 
то него

зарадОБИЧАМ лятото. не само
СЛЪ=Г=ГтГпоч=н: 

сДя”оегоПр“ и НО сега ще

ГОВОСваТ°еднаРда при месаря- 
Вместо да срещна стария познат ме 
В който ви дава кости и грубо му- 

месото Вв ръцете, там заварих лю

хе,

ГО замества.

почивк^.10 Н ег<Н1агаЯработа изпълнява
друГ работник. Чудно, няма ги глав
ните" а работата си върви.

Знаете ли, че един приятел ми*“* 
ча доверчиво, че много неща тръгна- 
ли тъкмо в момента когато започнали 
годишните почивки, защото дошли

"ОВЕто>Ри при нас първите редактори 
годишна почивка, а вестни-

на тази

тоз на

сар, 
шка
безен, нов — ^ Лазар мссаря _Мончана

вестиш
питате.

_ На годишна почивка е —
момче и ви дава със ус- 

и вие напуска

отго
варя младото 
мивка месото в ръЧетс 
те магазина много доволни.

След това отивате да видите в оо 
щината какво става с подадената мол 
ба. Чукате на вратата и влизате. Ьът- 
ре вместо очилатия Мастилков завар 
вате младо момче, вчера напуснало 
ученическата скамейка.

— Другаю Мастилков? —
__ О, той е на годишна почивка—

отговаря момчето.
— Значи, пак нищо с моята мол

ба? — питате отчаяно.
— Как? Вашата молба реших отза 

момчето и ви подава 
„елате утре',

отиват на 
кът излиза!

За някой Ден и редакторът 
рубрика отива на годишна почивка и 
читателите, благодарение на годишни
те почивки, ще имат възможност да 

неговите злободневни.
Не само за

си отпочинат от
Затова обичам лятото, 

рад слънцето и водата, но зарад 
дишните почивки, които ни носят ед
на малка изненада — ротация на Ръ
ководните другари.

питате.
го-

ама ре-Чнам пека йе веетивалат за млади 
ко дай и я чидем по Димитровград, най-млад сам 
Гнше ио И тека надиго се та у град. Бре 
толко човеци не съм видел, а по чаршиюту оди 
казармете до гарата се увранкало >на различиш 
йезици Улезо у Гациното пълно, улезо у долния 
^Балкан” пълно, отидо при Гогу да стш доиш 
му приятеле од Уздин и Ковачицу у мене и не 
погледуйе. Бре, реко, Манчо за тебе нема место 
у градУ Айде реко нема да се върчам одма у се
ло че отидем у Паркат да слушам кво че ка- 
жу човеци на митингът, че ме шггаю у село па 
требе нещо да кажем.

Б. ВОЛОКИНрана, отговаря 
решението. А вие вместо

о— Лъжеш се, скъпа, аз 
изобщо не съм заспал. __ Какво работиш

пенсионер?
— Същото като преди, о- 

баче 
почивка.

като

сега нямам годишнана филма ед- 
УДРя плесник на

Към края 
на жена оси,Родители питат сина 

върнал се току-що от учи 
лище:

съседа си.
— Но, моля ви се, аз не 

оправ
до Паркат, реко да сед- 

биру додека почну да 
Наседала дечища та

Свлеко се некико 
нем да изпийем йедну 
говоре, ама нема место. 
си 1шю каве и биру, а за мене иема место.

~ Най-после поче митингат. Бутам 
пред ама неможе да придем по-близу.

Двама пияни се возят в 
лека кола.

— Пристигнахме ли вече 
в града? — пита единият. 

— Изглежда, че да — каз 
— Все по-често 

пешо

съм я и докосвал — 
дава се той- 

— Точно за това!— Къде ти е свидетелство 
то?се я на*

о
— Дадох го на Фърко. ва другият, 

започнахме да газимнема — Защо сме дали сина си 
когато той

каже ми йедно детщце 
защо да идеш напред, има микровони и че слу
шаш одтука. Седи под сен;ьку и слуше,...

— Дедо, Иска да исплаши родите 
лите си.

ходци.
— Е тогава карай по-бъРда учи пияно 

въобще няма слух?
зо!

— Как да карам когато 
си на волана.— Затова защото той Ще 

свири, а не слуша.
Седо я и гледам човек тамо говори, мърдаю 

му уста, я нищо не чуйем. Извърте ушите с 
пръст — пак не чуйем. Уплаши се и отърча у 
амбулантуту при дежурния доктор.

— Дете, кажем на доктуратога, даве леко
ве от денъска нищо не чуйем, спасавай ме...

о

— Елена ти си първото 
момиче, което обичам...

— Боже мой!— Нямам 
кх смет. Отново начинаещ... АНЕКДОТИ

Докторат тури нещо на ушите си, погледна 
у йедно па у друго уше, удари, с нещо ко с ви- 
лицу по масуту.

— Чуйеш ли, дедо? — пита ме он.
— Чуйем бре дете у Паркат микровонити 

не чуйем, а тука при тебе чуйем?

—Абре , дедо — каже докторат — 
у Цариброд никой не чуйе микровоните.

— А ка може да чуйем 
Културният дом.

Йела у петак — каже ми доктурчето — 
че играю ТЪНКИ и ДЕБЕЛИ па че видиш ко че 
гърми од Белеш до Сателитат у Строшену чеш-

АЛЕКСАНДЪР Д-ЮМА никога не е писал 
писмо. Той така тълкува това:о

Песимист е човек, който 
винаги се оглежда и наля 
во и надясно, преди да пре 
сече

— Често пъти се опитвах да напиша писмо, 
но винаги това се завършаваше с написване 
разказ или статия. Тъй като ми добре плащат 
за моите творби, просто ми е невъзможно

на

даеднопосочна улица.
денъска изпращам това само на един читател.

туя технику на о о
— Казват, че неделя е 

твърде тъжен ден в Лондон.
— Това не е Вярно. В не 

Деля

НУШИЧ в един свой разказ дал следното 
обяснение за телеграфа:

— Представете си една голяма котка, 
която опашката е във Враня, главата в Белгрда, 
и когато я дръпнеш за опашката във Враня тя 
мяка в Белград.

— Добре, — питат го приятели — какво е 
това радио?

— Същата работа, само без котка.

лондончани се смеят 
на вицовете, които са чули 
в събота.

наму.

Не смея да си идем у село. Чека весници да 
излезну да видим кикво су говорили човеци та 
да кажем у село да ми се не смею... о

— Драги, ти пак говоре
ше на сън нещо за мен ло 
шо — казва съпругата.

НИЩО БЕЗ 

ВРЪЗКА
аяожил си >
3“ мг 7г&ремги момя ? "ъ- ргре^ рле-сто? 

7я=> ми
^ ям що рря

X т П
л п Цг

Г Гг
9

■)
I

тпгт


