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★ На тържеството произнесе реч ДРАГОМИР МИЛО 
ЕВИЧ, председател на Републиканската конференция 
на ССРН ★ ПРИВЕТИ ДО ДРУГАРЯ ТИТО

Пред около 1 500 бригади
ри, младежи и девойки, гра 
ждани и трудещи се на 10 
юни на площад „Освобож 
дение" в гр. Ниш тържест
вено бяха открити тазгодиш 
ните младежки трудови ак
ции в Социалистическа ре 
публика Сърбия. Провъзгла 
сдвайки акциите за откри
ти, председателят на Репуб 
ликанската 
на ССРН подчерта, че мла
дежките трудови акции от 
давна вече са школа «а ис 
тинския живот, в които се 
изграждат всестранни и сво 
бодни социалистически лич 
пости.

ски самоуправителен живот, 
в която се изграждат всее 
транни социалистически ли 
чности.

Особено значение в твор 
чеството на младите на тру 
довите акции представлява 
и чествуването на 60-годиш 
нината от създаването на 
партията,. СКОЮ и револю
ционните синдикати 
тъкна Милоевич и добави:

— От създаването на 
СКОЮ преди 60 години до 
днес, най-напредничавата 

младеж в нашата страна ми 
на по славния и революЦио 
нен път, неразривно свър
зан с революционната бор
ба на Комунистическата пар 
тия» относно Съюза на юго
славските комунисти. Наша 
та младост отвинати беше 
втъкана здраво във всички 
процеси на победната Наро 
доосвободителна борба и со 
циалистическата револю

ция. Т,я представляваше не- 
пресъхващ извор на сила, 
храброст и самопожертво- 
вание. Тя беше вдъхновение 
за всички наши победи и 
строител на по-щастливо бъ 
деще.

Драгомир Милоевич като 
говори за днешното младо 
поколение, подчерта; че то 
е активен и последователен 
борец във фронта на всич

ки организирани социалис
тически сили в осъществя
ването на политиката на 
Съюза на комунистите и 
другаря Тито. То продължа
ва светлите традиции на 
доброволните трудови ак
ции от периода на Народо 
освободителната борба и 
следвоенното възобновява
не и изграждане на нашата 
страна.

Работейки на трудовите 
акции младите освен прино 
са към развитието на стра
ната, укрепват и братство
то и единството, патриоти 
зма, другарството, съвмес 
тния живот и солидарност
та, което се засвидетелству 
ва и неотдавна при ката
строфалното земетресение в 
братска Черна гора. Младе
жките трудови акции раз 
виват и задълбочават и вси 
чките други качества на на
шето самоуправително со 
циалистическо общество — 
каза между другото Драго
мир Милоевич.

От тържеството беше из
пратена приветствена теле 
грама до др. Тито, в което 
младите бригадири обеща
ват, че сбратимени и сплоте 
ни ударнически ще изпъл
нят всички задачи, които 
ги очакват.
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Тази година на строежи
те на Морава, Делиблато, 
Ибар — Лепенац, автомати 
стралата, в Ниш, Крагуе- 
вац, Белград, Подриня, Ка 
диняча, Власина и Фрушка 
гора в акциите ще участву 
ват над 20 000 младежи и 
девойки от всички краища 
на страната.

Говорейки пред бригади 
рите Драгомир Милоевич 
между другото изтъкна, че 
младите в обществеио-ико 
иомическото развитие «а 
страната, а над всичко, че 
успешно се развиват и прет 
воряват в школа на нетни-

шт
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Факсимиле на първия брой
НА ПЕТНАДЕСЕТИ ЮНИ 1959 гад., значи точно

въпроси на българската народност. След изметен ин 
тервал, бе п в. »»
Югославия » в които се я я тгтво« всъщност пред- 
Свобода", пе"^Жс н?ио полага 

Я изискванията на времето и степен-ставляваше 
концепция, споредта иа общественото развитие.

°—ня Г?“ НбД“™ между «РУ-

н. н.
се вижда от у-

водната
гото се казва: -111(1ТОЛ както и останалите

ната и духовна култура... То която би регистри-
и една трибуна иа ®ъ«гаР за’ постигане на нови.
рала успехите и давала му „а ОСПОва и бла-
Блгодарение на нарасналата мар ,ю СЮК и нашето 
годарение на правилната националните малцинства
държавно ръководство Къ"' ли, ' 1Ш „Братство”... Ве- 
тази нужда се реализира в итическИ| обществени,
стоикът... ше третира Р « „ културни и други »ь;
стопански, комунални, "*** „ствохо и нашата страна, 
проси из живота на малц *ств ^ БратсТво още от 

Както се вижда, амб««"* „а обществено- поли- 
самото начало е да бъЯ Ррн^ живот на българската 
тическия, стопанския. У У социалистическото ни Р 
народност, КОЯТО ще братска общност на ра
звнтие в рамките на СФГ и‘ ХоВа значи Да афир-
вноправни народи и да осведомява за по-
мира положителните „осочва хубавите примери
ложителните резултати, 11 които ще послужат ка 
в изпълняването ия Я Д като обмен на опит. Обаче 
насърчение на «РУ™™ ”ТЯ „ практиката на отделни у 
ва не значи, че слабости»е к ;^.а стр.) Д. Милоевич говори на митинга в Ниш



Предстои среща Мииич 

НубадинсниЗАСЕДАНИЕТО В КОЛОМБО 

УСПЕШНО ПРИКЛЮЧИ*

КП иа България Пенчо 
Кубадимски. Можете ли да 
по-гвъРДИте това и иещо по 
вече да кажете за тази сре 
ща?

Представителят «а Съю 
секретариат на вън

На редовната прескоифе- 
Съюзния секрета 

външните работи, 
на 7 юни т.г. в

ща
бата си, а не слуга «а чуж 
ди интереси.

В документа са 
още някои предложения 

и идеи за укрепване дей- 
ствуването и акциоиното 
единство на необвързването> 
отделно, когато се касае за 
изиамираието на най'Добро 
то „средство", което би осу 

миролюбив

ренция в 
риат иа 
състояла се
Белград, представителят на 
Секретариата отговори 
повече

ЕЛЕМЕНТИ на неизвест ската конференция

=!*=■.ГЛ Г ЯПД
ЬЛпредложение неже Тези декларации от

ЮГОИЗТОЧНА АЗИЯ,' то- 1961 година до днес, като 
ппосч т за представи* материална сила много са 

телството на Кампучия. Кон допринесли за разширяване 
зензусът който бе поетиг- „просторите нй иеобвърза- 
“а'ви и заключител. ността' .тоест за отслабване
ни! документ следа от араб простора, които е ограни- 
““? *„,„гКпаНе на дневен чен с блокове, убедително 
ред да се постави наказани демантпрайки, че мирът не 
ето на Египет заради еепа- може да се, пази с ъравно- 
ративния мир с Израел, с веенето на страха и пред- 
констатация, че пред засе- лагаики кодекса на миро- 
данието се намирало „пред- любиво съжителство и съ- 
ложенне за временно сус- трудничество. За привлека- 
пендиране" на Египет от не телиостта на тази идея в 
обвързаното движение, но Коломбо посвидетелствуваха 
членовете на Бюрото в кон пет страни: Иран, Пакистан, 
султациите си приели заклю Суринам, Гренада и Боли- 
чение, че това „е извън ком вия-
петенциите им”. На това заседание бе пое

Делегацията на Демокра таван въпросът как по-на;- 
тическа Кампучия седяла в татък да се води политика 
залата, въздъРжайки се от та ,на необвързването. Става 
участвуване в дебатата. На дума за мястото и ролята 
края, понеже Виетнам оста на Координационното бюро 
шал упорит в изискването към останалата част от дви 
представителството на Демо жението, въпроса за кон- 
кратическа Кампучия Да зенсуса и останалото, с 
се замени с новия режим, ЗДна дума за пътищата на 
е приета „Формулата от Ма по-нататъшната демократи- 
пута”. Това значи, че Демо зация на обществото, 
кратическа Кампучия има Очевидно е, че Бюрото 
свое място, но доброволно има повече задължения и 
се въздържа от участвуване отговорности. Обединяване- 
в работата, а консултациите то около необвързаната по 

се литика подразбира 
волно обединяване 
ренни страни и оттук рабо 
тата във връзка 

на рането като

през
включе

ни на
зния
шиите работи посланикът 
Мирко 
ния отговор:

— Членът иа Председател 
ството на ЦК на СЮК Ми 

Мииич и членът

зададенивъпроси, 
от домашни и чуждестранни 
журналисти. Един от въпро 

във вързка с югослав 
с ко-бъ л г а рс киге

Калезич даде след
ест

сите
опошеч ия

етявло, или по 
път разрешавало стълкнове- 

между необвързани

ест гласи: налош
Политбюро на ЦК иа КП 
иа България Пенчо Куба- 
дински ще се срещнат през 
втората половина на този 
месец в Белград.

— Чуждестранни агенции 
съобщават, че иа 12 к>ии в 
Белград ще се срещнат чле 
«ът на Председателството 
на ЦК на СЮК Милош Ми 
пич и членът на Политбюро

нията
те страни, с установяването 
па .иаякой нов вид кодекс
или повеля иа необвързано 
стта.

СВЕТЪТ ПРЕЗ СЕДМИЦАТА

Президентът Тито прие Малер
волна. От всичко 180 мили 
она 
право 
пейския 
ваха
те главни страни — в За 
падна Германия, Франция 
и Великобритания само 52 
на сто граждани гласува 
ли за Европейския парла 
мент, докато 48 на сто иг 
норирали тези избори. Спр 
ямо прогнозите в Брисел 
четирма политици 
деманс, Брант,
Тори имат шанс някой 
от тях да стане пръв пред 
седател на Европейския 
парламент.

проект за „многостранна 
програма гго разоръжава
нето. Проектът представя 
ява първия системен про 

. ект .на световната органи
зация-
Две важни преокупации

Съгласността на Кремъл 
да установи политически ди 
алог с Пекин и предстоя
щото пътуване на Бреж- 
нев във Виена за да под 
пише „САЛТ — 2” с Кар- 
тъР
бития, които бяха 
търа
седмицата в главния 
на СССР.
Солидарност на Андския 
пакт

Боливия, Колумбия, Ек
вадор, Перу и Венецуела 
предложиха на Костарика 
многостранна помощ за от 
брана на нейната сувере
нност, която е засегната от 
заканванията на диктатора 
Сомос.
Избори за Европейския 
парламент

С отзива на гласоподава
телите
в деветте страни от Евро
пейската общност не е до

Президентът па Републи 
ката Йосип Броз Тито, 
на 8 юни т.г. на Бриоии 
прие генералния дирек
тор на Световната здравна 
организация Д-р Халфдан 
Малер, който осведоми 
президента Тито за анга
жирането на тази специа 
лизираиа агенция на ОН в 
осъществяването на прог
рамата „На всички здраве 
до 2 000 та година". 
Готовност за по-широко съ
трудничество

граждани, които имат 
да гласуват, за Евро

парламент гласу 
109 милиона. В три

Тан- 
Коломбо ипредставляват две съ 

в цен 
на вниманието през 

град
В разговорите на делега- 

на ССРНЮ, възглацията
вявана от Тодо Куртович, 
председател 
конференция 
етическия 
на посещение в

на Съюзната 
на Социали- 

съюз, която бе 
Народна 

република Унгария, и Па 
триотичния народен фронт 
положително бдха оценени 
най-масови

добро 
на суве

продължават и случая 
предостави на еамита в Ха
вана.

Онова, което може би за 
служава да се изтъкне 
първо място, това е изоста 
ване на всеки „завой" в де
финирането основите на не 
обвързаната политика и мя
стото й в сложните взаимно 
зависими отношения в дне 
шния свят. В заключителна 
та декларация още 
път ясно е изтъкнато, 
необвързването е самосто
ятелен и независим фактор 
в международните отноше 
ния. С други думи повтор 
но е проектирана картина 
та на един свят на свобо
дата-, който несъмнено пред 
ставлява човешки идеал.

Истина е, че това се пов 
таря в документите на не
обвързаните Още от Белград

Югославско - чехословашки
те икономически отноше- 
ни я

координи 
организиране 

на договори^ а не договаря 
не от името на други; е до
толкова по-деликатна. Първите разговори за и- 

кономически връзки на 
Югославия и Чехословакия 
в следващия петгодишен 
период са твърде охрабря 
ващи. Преценява се, че 
годишната стойност на ико 
номическите

общественопо 
литически организации, ка 
кто и междуВ Коломбо е потвърден 

още един принцип на необ
вързването — принципът/ че 
никой няма право да се до- 

един говаря за сметка на трет, 
че което в близкоизточния въ 

зел съвсем ясно показва, 
че палестинският народ е

двете страни
Заключение на Комисията 
на ОН по разоръжаване

След Четири седмици, 
колко продължи дебатата 
по разоръжаване, светът 
чрез концензуса получи

връзки меж 
ду двете страни ще достиг 

в този период милиард 
и половина долара.

нито една партия
неединствен господар на съД

РОДОЛЮБ ЧОЛАКОВИЧ: „РАЗКАЗВАНЕ ЗА ЕДНО ПОКОЛЕНИЕ ска зрелост и способност да 
Ръководи ЮКП.

Освен това Димитров от
давна смяташе, че ръково
денето на партията от чуж 
бина «осишшш мация на партията в поли- 

тическйте процеси в Югосла 
вия.

Тито

гайки това становище като 
за свой интернационален 
дълъг. По-късно Тито фор- 

получи от Коминтер- 
на мандат за формиране на 
Ръководство на ЮКП, и то
ва благодарение 
ето на Димитров, 
нова на своите политически 
становища, дейност, 
цепция за 
развитие 
юкп.

Димитров беше 
то твърде трезв политик 
противник на всякакъв во- 
лунтаризъм и сектанство 
заради което не малко е
"р“аТИг в БКП и в Комин терна. Едвам след Лайпциг 
тоц засилва и то

в себе си реди
ца опасности за развитие
то на революционната бор 
ба. Когато се 
ЮКП, той още 
на тридесетите години съ 
ветваше

60 събереумееше да
около себе си хората, да 
влее йяра и самонадеяност, 
да ги вдигне на акция, но 
също така знаеше енергич 
но да се разплати с бъбрив 
ците, смутителите, 
революционерите, които 
онова време още се блъс
каха в партията й около

ЩАСТЛИВО бе обстоятел во^юциовдх/активно^и^ком 
бГпознГт ТГ°ръ°1ово^ вром-ираха нашето движе
спа&аК™4яЬГН1^

тив познаваше Тито, него- ше в Н/Г ™а
виге концепции Й качества нето политическо )
па ръководител ,и имаше ----
доверие в него. Ето защо,. е от значение заради 
той Може, колко толко, с та на Комйнтерна в агжтилггм-Ь-
ята, но -да Гбъде прието 6 V # и ?ом5™иоти

на новите услови* за афйр яваха на решенията й, ечи
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на довери 
и въз ос

югославските ръ- 
във Виена да 

оставят яловата работа да 
изпращат директиви и 
структори в страната. По- 
умно ще бъде 
ше ги

сюк ководители
квази.■ -> кон- 

по-нататъшното 
и активност на

инв
съветва- "

— десетина души от 
тях да отидат в страната и 
талг,

познат ка
на терена, да се опита 

да възобновят разбитата 
партия и развият нейната 
дейност. Не го послушаха, 
но продължиха с шаблони 
те. Сега пред тях беше чо
век, който настоявашене само ка

тз Яа а«™фашистката борба но и като 
тик, чйито

ръ
ководството да бъде в стра 
ната, защото единствено та

поли-
погледи и схва

щания за стратегията 
тиката иа ка то може да стане същин 

ски щаб на революционна
та борба. С

и так 
класовата борба 

нарастванетопо време «а
политическите

концепции и дейност, с то
ва какво мислеше за място 
то на ръководството на ед

на фашистката 
йдоха до 
та на 11 
терна. Затова в Титовите 
становища и дейност 
виждаше неговата

а опасност до 
израз в решения 
конгрес на Комин

на революционна партия, с 
останалите лични качества, 
Тито беше човек, който вли

той 
политиче

СТРАНИЦА 2 о.
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ЗАСЕДАНИЕ НА ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО
НА ЦК НА СЮК

ОБСЪЖДАНИ 

АИТУАЛНИ 

ИДЕЙЙО-ПОЛИТМ 

ЧЕСНИ ВЪПРОСИ
ШЕСТОТО С 

СЕ СЪСТОИ НА 28 
:л ДАТЕЛСТРОТО НА 

СИНДИКАТИ

Под председателството на 
Бранно Микулич на 12 юни 
в .Белград 
дание на Председателството 
на Централния 
СЮК. В заседанието участ

ЗАСЕДАНИЕ НА ЦК НА СЮК ЩЕ 
ЮНИ СЪВМЕСТНО С ПРЕДСЕ 
СЪВЕТА НА ЮГОСЛАВСКИТЕ

идейно-политическините
ь‘ъпроси, създаването, раз
пореждането и разпределе
нието на дохода и средства 
та з алични доходи. Уводно 
изложение изнесе секрета 
Рят на Председателството 
на ЦК на СЮК Душал Дра 
госавац.

ние на ЦК на СЮК да се 
проведе на 28 юни т.г. в.Бел 
град заедно с Председател 
ството на Съвета на Съюза 
на югосл<»вските синдика
ти. На заседанието ще се 
обсъждат актуалните идей 
но-политически въпроси за 
създаването, разпореждане 
то и разпределението на до 
хода и средствата за лич
ни доходи.

На заседанието бяха раз 
гледани и ндкои въпроси 
от областта на международ 
ното сътрудничество 
СЮК.

на
вуваха и най-висшите функ 
ционери на федерацията.

В ралиште на подготовка 
та за лични доходи. Уводно 
ние на ЦК на СЮК Предсе 
дателството разгледа актуал

се състоя засе форми-Председател ството 
ра съвет на Центъра на Пре 
дседателството на ЦК 
СЮК за обществени изслед

икомитет на Председателството реши 
следващото, шесто, заседа вания-

Стига е изчакване
строто предупреждение, което в докла

да на председателя на Съюзния изпълните- 
1 лен съвет Веселин Джуранович и в разви- 
| - скването за резултатите по осъществяване 
: на обществения план, се чу в Съюзната
| скупщина, посечи необходимостта от по — 

голяма мобилност и решимост за осъще
ствяване на стопанската стабилизация- Пре
дупреждението, преди всичко, бе упътено по 
адреса на онези органи и организации на 
всички равнища на самоуправителното и 
общественото решаване, при които се чув- 

1 ствува известно изчакване в търсенето на 
съответни мероприятия, решения и 
ри, с които биха се спирали отрицателните 
тенденции на текущата и дългосрочна ико
номическа политика. . ,

встите за инициатива на сдружения труд
отношение, като се почне от най-разНе от скоро се предупреждава за трите 

значими договори, конто не са сключени 
нито в третата година на осъществяване на 
Петгодишния план. Касае се за договорите 
за основите на Обществения план на Юго
славия по развитие на производството и 
преработката на нефта и газа, за разпреде
ление на правата на задължаване 
в чужбина !на републиките и ав

тономните области и за отделните меропри-

това
личните договори и споразумения до сдру- 

на труд и средства, като най-висши 
такива

жаване
облици на сътрудничество. За сега 
инициативи-има твърде малко, което за чле- 

СК би трябвало
и

иовете и организациите на 
да бъде сигнал да станат инициатори на по- 
голя-ма самоуправителна активност на сдру
жения труд, по-енергично и по-решително 
да се борят за осъществяване политиката 
на обществено-икономическото развитие и 
стабилизация и в тази борба да заздравяват 
и развиват самоуправителните отношения^ 
Върху основите па такава активност орга
низациите на сдружения труд по-лесно ще 
преодоляват препятствията по пътя към 
стабилизацията, по-лесно ще съглеждат как
во конкретно в системата и предписания
та трябва да се измени на шякои специфи
чни точки, та договорената политика да се 
реализира с възможно по-малко негативни 
явления-

! ,

ятия на икономическата политика за по
стигане па договореното развитие па стра
ната. С оглед па значението на тези догово- 

оправдало бе казано, че протакането — 
оглед на досега вложените усилия — 

да се оцени като субективна сла-

ри,догово-
без
трябва
бост. И някои предложения на системните 
закони също би трябвало по-скоро да сс
съгласуват.Причинигз за появага па стопанската не* 

И този път бе ка
че „трябва да се задъР-

стабилност са изследени. спорост и лсефнкас- 
цена. В това

Всяко изчакване, 
пост в икономиката има своя 
отношение съществуват огромни, още 
използвани достатъчно възможности в оспо- 
е бяване на сдружения 
осъществява своята роля

общественото вънроизводството. За 
творческата инициатива па самоуправително 

човек в тази рабо-

зана констатацията,
основния курс на активността ни 

по-мирна домашна ’ конюктура, която пред- 
ставлява най-значителният елемент на ико
номическата стабилност". Данните за пър
вите три месеца от тази голина илюстрати
вно показват, че в провеждането на такъв 

ма икономическата политика пе е и- 
.нало успехи. През този период финалното 
гърсене е било с 26 на сго по-голямо откол- 
котб през първите гри месеца на минала- 
та годин-а. Парите пР^од^ с 
нието през гтьрвиге ЧС1И1 ”
сто., са пр-юлеми отколкото ^еЗте
ха№догоГронитеЛрамки Увеличението на

вноса, така че яефнн^ът догопори и
лшю расте,, “«кои клю има №Т0.
системни решения за* °‘яге спазват вори и решения, които не се спазва

зажи не
Поставя се въпросът: дали организации

те па Съюза на комунистите в производстве
ните и другите трудови организации имат 
ясни становища и планове какво трябва да 
се направи в борбата за стопанска стабнл- 
зация. За съжаление, трябва да се констатира, 
че такива Становища и планове навсякъде 
не съществуват, че много организации и чле
нове па Съюза на комунистите са по страни 
от тази борба, че в тяхното поведение има 
много инерция, пасивност, изчакване. А вси
чките споменати тук и други задачи са от
делно апострофиранп на Второто заседание 
на ЦК на СЮК, с тях са запознати всички 
членове, а ръководствата задължени да раз
движат и водят широка идейно-политиче
ска акцид и силно да подтикват всички ини
циативи, които засилват борбата за стопан
ска стабилизация.

Тези задължения нй комунистите ^нес 
стават още пб:актуални п АначиМи, не само 
заради това, че процесът па негативните яв- 
ления в икономиката пееспрян, по защото 
се появиха допълнителни обективи» трудно-

(На 2ч>трт)'

труд успешно да 
във всички сфе

ри на

организиращия трудов
алтернатива. В основата ша много

курс
та няма
изчаквания, обаче, лежи увереността, че ре- 

трябва да се търсят от страни, в 
иисти-шеи идта

държавните, баикарските и другите 
туции, че рамките за инициативата на сдру- 

труд са твърде тесни за по-ефикас- 
дейстпуване. Тези схващания „храни" 

спростта в приемането на някои системни 
пешвиия и доголори, по, обективно погле- 
Л-, о на сдружения труд са открити шнро- 
д възможности по-организирано да води 
акцията та по-пъли° да овладее процеса на 
разширеното възпроизводство, за Да допри- 
Тим осъществяване па текущата ико- 
омическа политика, самоуправителното пре 

образование на банкарската система и кре
дитно-монетарната сфера, зякваисто па въз- 

р" зводствената способност ма стопанство
то ст гласуването на отношенията между вей 

облици на производството и потребле- 
ТвъРДе широки са възможно-

на населе- 
39 на

съ шия женид
но

на

ки

стопанисват юпестабилпо^ах^те рази^ква.
Но и

Причини за
има много, и иу нас

нии, в Скупщината тс
тези цякоДко причини 
съгледа как за успеха 
билизакията е необходоша 
мобшшбст и решителнос* па >нрзи, 
приемат и провеждат решенията.

бяха посочени, 
са достатъч,1и Да ое 

на политиката на ста- 
ПО-ГОЛЯМа 

коитоМНОГО чки 
нието и Т.Н.



2 Комунист
ИКОНОМИЧЕСКИ ПРОЦЕСИ

УНИВЕРСИТЕТ И СДРУЖЕНИЯТ ТРУДНИШКИЯТ Вместо
вносадо новото

ПОД-..на факултетите,
гю-иататъшното

качеството на ог 
Това ще бъде- 

от облиците на трай 
Уми

тата 
тиквай^л
издигане
бучението.

университет и 
върху краткосрочни до-

вноса на суровини, възнроизвод- 
и съоръжения ■•© родно, произ- 

една от основните цели на теку.
СР Сърбия^ Най-новите 

че през- изтеклите години, а също 
на настоящата година размя- 

според заплануваните размери

на НишкияСътрудничеството
труд още почива

Заместването на 
ствен материал, храна 
водство, представлява 
щня средносрочен 
анализи показват, 
така и в пъРвите месеци 
на не се осъЩествяВа

сдружения
говори

план на
ганизации — Университетът един 
в Ниш, своя доход 

Кмш е изключително чрез размяна 
миш е основа иа об

с общностите

Велимир Филипович сътрудничество на
верситета и 
труд.

сгича по
сдружения

Университетът в на труда „въз 
разовамието" 
на интересите. А това,

е само второ
то име на предишното бюД 

финансиране на ви 
образование. Вече и 

иа това сведение

преди двадесетти- 
години с изключителна 

та задача .да се ускори ра 
стопанството 

част на СР СъР 
задача той

основан
- ^чужбина. .Обаче - тъй 
в гази дейност между 

на сдруже 
съществува

сътрудничество 
трябва и може да бъде мло 
го „по-близко", дългосроч 

основите на

възможно сят от 
като :

Че тована Най-големите

11НГсГР€^яЯ^ - иГ,яа,"'трУДИ'не

еж ж *=
храна; . вместног. планиране? *-на една 

съществуват дубли 
мощности, а съще

по
не за сега,

звитието на 
в южната 
бия- Тази

ио и върху 
Закопа за сдружения труд, 
разбира се е становище и 
необходимост, 
друга алтернатива. За това 

допринесе и обсъжда- 
от съвещанието

жетно 
сшето 
основа
би можало да се заключи, 
че процесите иа самоуира

преобразование ще 
чрез повръзване и сдружа
ване иа труд и средства 
па Университета, по отно
шение на самоуправителнн

предходните го- 
успешно изпълнява- 

Няколко хиляди дип 
ломирани студенти на о- 
семте факултети на Ниш 
кия университет, главно 
без проблеми намираха 
работа в стопанството (и 
обществените дейности) в 
тази област и със своите 
знания и работа допринася 
ха тази част на република

ви това в
в производството

Все пък, тъкмо върху 
зи работи досега най-малко рани 
е направено. временно, «става още лщош

Например, цената иа вно празно -• пространство, .-кое 
сурова нафта е по- то се попълва* чреу .‘гвнос- 

по отношение на от чужбина.
около Покрай енергетиката и ма 

шиностровчето и в другите 
стопански отрасли възмож 
постите да се намали вноса

което нямадини
шс.

на
те- страна

вителното запето
Университета и сдружения 

състояло се неотда 
в Ниш.

труд,
впа снага

висока
миналагодишната с 
14 процента, а до края на 
годината се очаква да до- 

20 на сто. То

те процеси в стопанството 
очигледно изостават. Раз 
мислянего в тази насока 
поставя въпроса колко 
тази среда успешно се ра 
звива реформата на уни
верситета и колко тук се 
.надминава практиката и 
разбирането — с десетиле
тия обликованн и подържа 
ни чрез консервативните 
отношения и схващане — 
за обществената функция ителният и „Граджевинар” 
на висшето образование, не 
говата автономност и акаде
МИЗъМ.

С приемането на самоуп- 
равителните споразумения, 

в каквито вече имат Електро стигне и до
ва, естествено, 
че ще увеличи 
търговския депозит в 
панството иа

та по-ускорено да се осво 
бождава от изостаналостта 
п неразвитостта.

са налице, също като те 
заместени с родно 

Според оцен 
на мнозина стопански

още пове
външно бъдат

сто- производство. 
Сърбия- И ка

нния факултет и Електро 
ината промишленост, Маши 
нният и Машинната про-По-дълъг е спискът на 

производствените задачи и 
проблеми, които специали 
стите от Университета в 
Ниш успешно решаваха 
за Електронната, Машинна 
та и Тютюневата промиш 
леност в Ниш, РТБ, „Ти
гър” — Пирот, „Копаоник” 
в Куршумлия и много дру 
ги трудови организации. 
Множество облици на 
трудничество между Ниш 
киа университет и стопан 
ството се показаха и в съ
вместните изследоветелски 
работи, размяната на ка
дри-специалисти, 
ното

специалисти такива резерви 
съществуват още; ц в сел 
скостопанското. - производ
ство, в химическата и тек- 

Разби стилната промишленост и 
гака нататък. Това замест
ване би било от двойна 
полза. Първо чувствително 

то ще се намали външно-тър
говският дефицит, а съще 
временно ще останат пове 

големи допълнител че средства за внос на съо 
ни средства. -Ако. за тази- ръжения, възпроизводствен 
преориентировка* * на дома: материал и суровини, кои- 

е шни източници иа енергия то на стопанството на СР 
година или две се Сърбия са необходими, а

не може да ги обезпечи от 
днес това е реалност, собствените си мощности.

С новите мерки на ико-
цената на .суровата номическата....... политика, о-

нафта не показва знаци на -ще повече се дава стимул

Икономически покрай това, няма доста
тъчно. необходими ,меропри 
ятия * нафтата като гориво 
да се замести с въглища.

мишленост,
ят и няколко търговски 
организации в града, Стро

родно производство.
да спомене само някои ра се, тази замяна не е въз 

можна навсякъде, н о е си 
гурно, че съществуват мно 
го пунктове, на които 
ва заместване би било въз 

новава сътрудничеството ме можло,, а което не би изис 
жду факултетите и стопан квало

— са пътят как и върху кои 
основи трябва да се обос

Обаче, иа Университета 
Ниш 
чат

в
не могат да се отре 

началните резултати в 
реформата. Със 
те изменения и допълнения 
на Закона за

съ-

започнали-
Особено интересно*ството.

висшето обра в това 
разискванията и

сътрудничество 
новият подход в „заплаща 
пето на услугите” на факул 
тетите. Впрочем, все по-че

зова ние,
преди
говореше като за възмож 
ност,
защото е очевидно,. , че в 
света

съвмест- предложенията за измене- 
планиране на разви ние начина на финасира- 

тието и определянето на ;«е на факултетите, дефини 
учебните програми -и пла ...ране на режима на следване 
нове в образованието — да то на отделните факултети, 
споменем само* най-ярките подготовката за приемане на 
облици на сътрудничество. нови статути и други нор

матимни ?актове в духа на 
Нито в Университета ни критериите . тт реформата, 

то в трудовите * организа^ реформата все пък е тръг 
ции -не са доволни* от пое- нала.. 
тигнатото. Причината • за 
незадоволството 1 лежи, . пре • Новите 
ди всичко,1 * в множеството

сто се размисля за 
скането на стария начин

напу- .

на „доставяне на фактури” . етбилизиране; напротив, с
право се очаква тя и зана
пред да расте. Но и покрай 
това, още. няма. сведе

на .изграждането, на мощно 
сти, базиращи се .иа дома 
шни суровини, а дестиму 
лират се всички ония. кои 
ТО Върху вносни суровини 

изграждането на 
своите мощности. Също 

значително - по-... толкова . важна работа е 
договарянето и самоуправи 
тетното споразумяване на

огия или след извършена. Разбира се, този проблем, организациите на сдруже- 
— добра организация - със • заместването на . родно . . ния труд за съвместното

на производството. то производство не се из . влагане, в планирането, ра
черпва само в енергетика зпределението на работата
та. Подобно е положение и специализацията на произ
то и в машиностроенето. водството Тъкмо на
На неотдавнашното заседа- стоки,

:ние на трите съвета на Ску сят, .а съш-гствмвцт*»*вст»>см 
. пщината на СР Сърбия е .условия същите., да се про

оценено, че е в състояние , извеждат.. у нас^-.^ 
да произведе на стотици ма 
шини,

за извършена услуга на сто
панството и за преминаване 
към делба на дохода; полу 
чен след
местна- работа . по 
низация

ния, че някъде нещо е на
завършената съв правено вместо! скъпата—..базират-.

нафта да започнат ща се .модер
на производтвото, 

въвеждането на нова техно

статути на фа- 
и култетите предвиждат фор 
и миране на постоянни, ко-

използват 
евтините въглища...,неизползвани шансове

възможности за сътрудни-.-- 
чество, в бавното • прониква мисии от представители на 
не на науката в много тру 
дови. организации. ;Това се 
особено вижда в изостава
нето на свободната

тасдружени* труд и общест 
вените дейности, 
ябва

които тр 
да предложат нови . Такива форми 

ване,
но това са

размя----
на труда между Уни- пР°грами и планове за сле 

дване

на повърз- 
н а истина,, още няма,на ония

които днеей-сее внана факултетите. Коверситета, факултетите- и
становищата и 

и на стопан-
мисиите няма да 
шат

стопанството. завър- на факултетите 
„дава-работата си с ството. Точно вЗа това говори и фактът, че 

общността на
това. виж- 

своето • бъдещо сътру
не иа предложения", но и 
по-късно ще влияят на рабо-

дат; 
дничество.

трудовите ор които днес. се вна- Р. Й.

Комунист Стигаме изчакване
Председател , е» Издателскнасъвет 

■сичкк издание на вест вна 
д-р Антон Вратулв. .

На . Издателскна съвет не .Комунист" 
.за Сърви«- М»рня Тоцорович. ....

Директор -и главен н отговорен - ре
дактор на всичкн издания на ^Комунист": 
Велко Мнладповмч

(От 1-ва стр.) -

сти, каквито са неблагоприятните междуна— - 
родни обстоятелства, неизпълнението ’ на --' -

ч в

БКЛГРЛ3!?'0^’ СеКрет»Р*<*т 330-184, НОВИ 
булевард Ленин 6, телефон

за теч
„КОМУНИСТ“ !,Л

1
плана в селското стопанство — отделно 
производството на жито и катастрофалното 
земетресение в Черна 
нове и организации на С^юза на 
те, за всички самоуправителни 
то общество 
стига

Издава: Издателска трудова 
чия „Комушест*.

П«
организа

гора. За всички чле- - 
комунисти- 

сили в наше*'*- 
се налага единственият извод: ■ 

Гп...а изчакване там където го имаше, по- 
голяма мобилност, 
засилена

.. хъда^ГсрГбс^^ГцГн Г°.Г
1»), на словенски, македонски и албански 
ж • съкратени издавил на български 
гарски, словашки,
език.-:-

Редакция ва изданието .ва ^-Комунист"
-к СР Сърбия | Сам Къркавац (главен и

Ж««
Мнлошевнч, Зорица Стани миро ми ч 
лентийе Вукяааомч.

1ун
румънски и русицскм

по-голяма решителност', 
активност в борбата заИзлиза в 

С указ на
петък.
президента на Ренубяиката

е отл.^Г' 19в< г°дина, „Комуниет“ 
е отл.ч« с Орден народно оскобождение 

указ от 12 декември 1»У4 с Орден 
|Гвв!-:рЦ:: златен велен,:*

осъщест-
чичеект-. Договорената политика на иконо- 
ма с стабилизация. А за подобряване 
на СсЪвСо™Г^‘ВСеКИ тРябва■ да дог^ипесе . 
ии_: ™,??тно «ясто, в самоуправитея-

^.о5Ж--«адЖ СПОРеЯ СВОИте

вяване на
ОТ 22и Ми

редакциите Воина Аягу- ■^рктетво . вно<



ЦЕНТРАЛНОТО 
ДИКАТИТЕ В БОСИЛЕГРАД П° П°ВОД ЮБИЛЕИТЕ НА СЮК, СКОЮ И СИН юкп,

Българската народност 

работи в пълно
през 1940 г. средно

школци от нашия край учас 
твуват в акциите в Кошути 
як. НОБ оказа силноживее и 

равноправие
влия

ние и на хората от този 
край- В началото на 1942 г. 
се формират революционни 
младежки организации, 
през 1944 г. е оформен Бо- 
силеградският партизански 
отряд. Околийският коми
тет на ЮКП е учреден през 
1945 г. — посочи Григоров 
и продължи:

а

В Босилеград на 9 
се състоя тържествена 
демия по повод 60-годишни 
ната от основаването на 
ЮКП, СКОЮ, революодон- 
ните синдикати и прогресив 
ното движение на жените.

На тържеството, покрай 
членовете на общинската 
конференция на СК, ОК на 
ССМ и общинския синдика 
леи съвет участвуваха и 
Хр^™?ое Костич, секретар 
на МОК на СК Богдан Три- 
фунич, председател 'на 

МОС на СС на Южноморав 
ски регион и повече изтък 
нати Ръководители и дейци 
от местните и трудови об 
щности в общината.

юни
ака- ционните организации на 

и младежта — сплотено крачат в социалис 
тическия строеж и отблъс
кват всички похитители 
нашата (независимост, 
сплотени можаха да кажат 
историческото „НЕ" на Ста лин.

жените 
СКОЮ.

Още в Първите 
дата

наакции мла 
партия се показва 

ТО мощна политическа си 
ла. на изборите 1920 
мунистите имат мнозинство 
в много места. Работничес 
ките и народните 
зват все

Само — За българската народ
ност братството, единство 
то и пълното национално 
равноправие получиха свое 
то съдържание, смисъл и 
значение в социалистическа 
Югославия- Днес в пълно 
равноправие и солидарна по 
мощ на всички народи и на 
родности 
бележи
целокупния живот, 
комунистите и трудещите 
се в общината, съвместно 
с всички народи и народнос 
ти, решително се противо
поставят на всички видове 
подценяване на нашата 
волюЦия и териториални 
претенции към нашата стра

ка

г. ко-
— СЮК разработи 

тичните теоре-
осиови в борбата 

за развитие на обществени 
те отношения въз основа 
социалистическото •: 
равление и афирмира 
стните наши 
борбата

маси ока 
по-голяма подърж 

ка на партията в борбата 
срещу непоносимата бур
жоазна експлоатация и 
ционално неравноправие. 

геакцията иска да спре та 
зи активност ползвайки се 
с най-брутални начини. Със 
оакона за

на
самоуп

изве Гоне Григоров

братство и единство, твърдо 
решили така и да 
жат.

нашата община 
видни резултати в 

Затова

на- становища 
за мир, равноправ 

сътрудничество и 
отношения в 

станаха

п
но продъл-спра- 

ове- 
осмова 

необвър- изтъкна — Гри

ведлмви
та, които 
на политиката 
зването

БЪЛГАРСКАТА НАРОД 
НОСТ Е НАПЪЛНО РАВНО 
ПРАВНА

вата ЮКПТ™ 
арествува комунисти и под 
ло ги избива. Шестоянуар- 
ската диктатура нанася още 
по-тежки удари на партия 
та, кодто е обременена 
фракционни борби. Но 
ността не

на
горов.

Над 35 години СЮК 
шите народи редят 
до успех в социалистичес
кия строеж, залагат се за

ИСТОРИЧЕСКО
Доклад за шест

СЪБИТИЕ ре-— Още през 1938 г. прог 
които 

Босилеградско 
разширяват становищата на

и надесетиле- ресивните учители, 
работят в

успехтия дълъг и славен 
ционнен път на нашата пар 
тия изнесе Гоне Григоров 
секретар на ОК на СК в Бо 
силеград.

Подсещайки 
щите,

револю на.и с
К.Г. — В. Б.Дей"

затвор-
тъмници стават пар 

тиинн школи. И - 
народните маси не е

спира
97 ГОДИНИ ОТ РОЖДЕНИЕТОските НА ГЕОРГИ ДИМИТРОВ

връзката сприсъства- 
че тази година се 

точно 60 годи- 
създаването на ЮКП 

на конгреса на обединение 
то в Белград, на който са 
утвърдени принципите, вър 
ху които е обединено щго- 
славското революиионно 
работническо движение, дру 
гарят Григоров каза:

— Основаването на ЮКП 
1919

ГЕОРГИ ДИМИТРОВ - ГОЛЯМ ПРИЯТЕЛ 

НА ЮГОСЛАВСКИТЕ НАРОДИ
прекъс 

ната. 1 ригоров продължи:
— Идейното и 

ционно укрепване на парти 
ята между войните бе дъл
готраен и тежък процес. Ко 
мунистите, 
вързани към 
ния курс водеха успешна 
оорба за изнамиране на най- 
подходящи форми за рабо 
та в условията на нелегал
ност и политически пресле 
двания. В това решаваща 
роля имаше Йосип Броз Ти 
то, който над 40 
стои на нейното чело. За къ 
со време под Ръководство
то на др. Тито са възобнове 

партийните 
ции, избрани 
от прекадени кадри, отхвър 
лени всички фракционни и 
бюрократични тенденции — 
партията е „сред масите".

навършват 
ни от организа-

На днешния ден, преди 
97 години (на 18 юни 1882 
година) е роден видният 
деец на българското и меж 
дународно 
движение 
ров. Неговата дейност в 
редовете на работническо 
то движение остави трай 
ни следи и служи като при 
мер на много поколения 
комунисти и прогресивни 
хора от цял свят как тря 
бва да се бори за мир и 
свобода. Югославските пък 
народи го помнят между 
другото и като последова 
телен борец за укрепване 
на югославско-българските 

отношения и 
за приятелските 

отношения 
между балканските наро 
ди.

Георги Димитров е 
ден в с. Ковачевци, Перни 
шки окръг. Много млад, 
още през 1902 година, вли 
за в редовете на Българ
ската социалдемократичес 
ка партия. По време ма 
Първата световна война 
той се бори против българ 
ски* шовинизъм и мили 
таризъм. Известно е него
вото становище към сръб 
ските военнопленници, ко 
гато като народен прсдста 
вител и съветник в Софнй 
ска община се застд,пва 
за подобрение ла условията 
ма сръбските воеш-юплепнн 
ци в Б'/>лпария- Той посе 
шава лагерите на военно 
плениците и завързва личим 
приятелства. По този начин 

зав7,рща- 
ието си в Сърбия разнасят 
името на Георги Димитров 
във всички краища. Още 
тогава Димитров се проя 
вява като приятел на юго 
славските народи и с таки 
па чувства остава до края 
на живота см.

терор в България; по вре 
ме на Лайпцишкия про
цес когато работническата 
класа в Югославия се засть 
пва за освобождаването 
на Димитров от фашист
кия съд; по времето кога 
то Йосип Броз се бори 
за завръщането на Центра 
лния комитет в страната и 
след победата на Отечест 
вения фронт в България 
и времето когато Димит 
ров като министър-предсе 
дател на България се бо 
ри за добросъседски отно 
шения с Югославия.

Тясна дружба между Ти 
то и Димитров се завърза

А когато Тито иска ръко 
водството на ЮКП оконча 
телно да се връне в стра
ната, да се освободи от 
опекунството на Коминтер- 
на и от сляпото възприе 
мане и провеждане на ди 
рективите и на някъкъв 
си общовалиден 
тически център и парична 
та помощ. „В това отноше 
ние — казва Тито — нами 
рах разбирателство при 
Димитров”.

Събитията потвърдиха, че 
това бе важна крачка в 
консолидацията на ЮКП и 
идването на другаря Тито 
начело на партията.

останали при- 
революцион-

работническо 
Георги Димит-

г. е историческо Съби 
със съдбоносно зна

чение ... в борбата на народ 
ните маси в нашата страна 
против националното

тие
комунис

годиниугне
тяване и социалното екс
плоатиране. Така е започ
нал периодът, в който бла 
годарение на 
ната акция на ЮКП — 
СЮК

ни организа- 
Ръководствареволюиион-

са настанали обще 
ствени промени от епохал 
но значение.

приятелски 
въобще 
добросъседски

РАБОТАТА В НЕЛЕГАЛ 
НОСТ И КОНСОЛИДАЦИЯ 
НА ПАРТИЯТА
Веднага след конгреса на 

обединението е основана и 
прогресивната организация 
на работниците - югославски 
те синдикати. Програмата 
на ЮКП приемат и револю*

ПАТРИОТИ — СТАВАЙТЕ 
ПА БОРБА

Под нахлуванията на фа- 
шисткист окупатор 1941 г. 
буржоазна Югославия се 
разпадна за една седмица. 
Само ЮКП имаше определе 
на програма за национално 
и социално освобождение, 
само тя бе в състояние да 
събере прогресивните си 
ли и ги поведе в борба за 
свобода. И въстанието — 
пламна. Към края па 1942 
год. вече са осъществени го 
леми победи, създаден бс 
АВНОЮ — всенародното тя 
ло на НОБ. Титовитс парти 
запи редят победи, създа
ват все гто-големи свободни 
територии, в които за пръв 
НЪТ 
власт.
на АВНОЮ 
дапето «на нова Югославия, 
свободна родина на равно
правни народи и народнос-

5 • * > ^ . «а*- \ • •
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По време на Втората све 
товна война връзките ме 
жду Тито и Димитров про 
дължиха и се задълбочиха. 
Двамата велики революпио 
нери се бореха за изпълне 
ние

ро-

на задачите, поставе 
ни на VII конгрес на Ко 

Москва през 
година. След войната 

и Димитров се сре 
шнаха отново в Москва. 
Тито дойде сега при Дими 

като ръководител на 
Народоосвобо 

партизанско дви-

миптерна в 
1935 
Титова доверие в Димитров. И 

той, без оглед на кулоарски 
те интриги в Коминтерна се 
решава. Историята потвър
ди колко беше проницате
лен когато донасяше

тров
най-силното 
дително 
женпе в Европа.това

решение.
* Писах обширно за този 

период от развитието 
Партията, затова в нашата 
историография често се ка 
зва как през 1937 година 
„другарят Тито е застанал 
начело на лартията", а не 
се насеща каква драма е би 
ло това. В един разговор с 
журналистите за това вре
ме, Тито каза: „Това ис бе 
ше нито просто пито лес
но". Въз основа на това, ко 
ето съм запомнил като уча 
стик и ползвайки запазени патриоти
те партиррт документи, крайна победа и създадоха 
исках от своя страна да до- основите за развитие на со- 
принеса за дешифрование гдиалиСтическа Югославия — 
на това негово лаконическо ПОдчерта Григоров, 
изречение. Същевременно, 
желаех без претенции 
иегорик, да осветля 
моменти на тази драма, в НО 
която кипяха разуларени 
страсти, проверени характе 
ри и най-после, падаха мръ 
тви глави, точно като при 
Шекспир.

— Мисля, че никой 
е бил

нена по-щастлив от Дими 
тров .когато по време 
войната, през 1944 година, 
за пръв път заминах в Мо 
еква н се срещнах с него. 
Той вече знаше 
направено

на
действува народната 

Второто заседание 
означава раж-

Г. Димитров

в Москва между 1935 и 1938 
година, когато Коминтер- 
нът разисква за положение 
то в ЮКП.

за всичко, 
колко 
каква

от нас, 
напред сме отишли, 
армия
партия имаме. Е, да — 

тогава Димитров — из 
Пълни обещанието си, клет 
вата,

пленниците след

сме създали, каквати.
— Историческа с ролята 

ЮКП и другаря Тито, че 
храброст

казана
с изключителна 
и пожертвование на всички 

доведоха НОБ до
— Имах възможност от 

близко да следя работата 
на Димитров и да се убе 
дя в неговия голям авто 
ритет в световното комуни 
етическо движение, 
повечето заседання на лин 
дср-секретаритс н различни 
те комисии аз се запознах 
с обстоятелствата, особе 
но с комунистическите- пар 
тии на балканските страни 
— казва Тито за Димит
ров по това време.

както той я «арече, 
си припомня Тито за сре 

игата му с Димитров през 
1944 година.

Няколко периода от жп 
вота на великия революпи 
онер са свързани с Юго
славия и борбата па юго 
славските народи и ЮКП. 
Това е периодът, когато Ди 
митров след разгрома на 

въстание

Неговите завети и 
за добросъседство 
ба между 
и българския 
винаги
бъдат пътеводител и за в 
бъдеще.

На иден 
II ДруЖ-

югославскитеи СОЦИАЛИЗМА — РЕШИ 
ТЕЛНО И САМОСТОЯТЕЛНИ

народ тук 
ще се тачат и ще

някои

Ти-Гпсп освобождението
' поведоха иа

Възобновя 
стра-

Септсмврийското
в 'Югославия, където 

от белия

то и партията 
шите народи

на разорената
Народите и

към идва 
търси убежище Б. Н.ване партията

па.
(Край) СТРАНИЦА 3
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ОБЩЕСТВЕНА ХРОНИКАБАБУШНИЦАПЪРВИЧНИТЕИЗ ДЕЙНОСТТА НА 
ОРГАНИЗАЦИЯБОСИЛЕГРАД:

ПАРТИЙНИ 30 НОВО ЧИНОВЕ а не ниРабота искатЩЕ БЕ ФОРМИРАТ НОВИ ПЪРВИЧНИ 

ПАРТИЙНИ ОРГАНИЗАЦИИ
се работи■АСИ поведениетогг може дв се окачестви Така може дл г в Димитровград.

на 178 души, тт>РсеШ" Сточар", която не-Тези дни в редовете на
&^Коб^иаИпос.п,п„

30 (нови членове.
център

в Ба
труд 

в тру
цип на сдружения 
да бъдат оформени 7

общности 15 и в 
общности 34 пъР

първичните 
в Бо

Членовете в 
партийни организации

община вече 
проектопредло-
реорганизация

ци на
„одучи^амо двама. за "^такива.

настаняване на работа да я

ха още 
В образователния 
„Бук Караджич” бяха при 

25 ученици и 5 препо 
По такъв начин

та вдовите 
местните 
вични партийни органнза-

силсградска 
обсъждат 
жението за 
на партийните организации 
в комуната, 
ннята

Клона по 
Съвсем не!
„„ци кСоТитода оберат "ягодите, които са дозоришц 
а по кьсно сигурно ще има и друга сезонна рабо 
та за тях.

ети
неквалифицирани работдагвапгели. 

в цонтърл се създаде една 
от най'4нелепите партийни 

Бабушница,

ции.
съгласно реше 

на Единадесетия кон 
на СЮК, Осмия кон

По отношение на досегаш 
устройство броят на 

партийни ор-
оргашизации в 
'наброяваща към 70 души.

На тържеството, което бе 
устроено по случай 

приемането на нови 
ве на Съюза на комунисти 
те в Образователния

мотогрес
грес на СК и статутното ре 

на ОК на СК Боси
не са лоши: 20 

ягоди. Значи
първичните 
ганизации в комуната сега 

увеличи с 16 органи
условията

пииаоа за всеки набран килограм 
еди„Ртрудолюбив берач може дневно да изкара 
и 200—250 динара. -

Ягодите на „Сточар” не ще останат необра- 
„и. Намерено е и друго решение — ет**оп%?И 
даде младежка трудова бригада, а щ

„Цилеостапаб°ое^чеЪоткрит въпроса: дали зачис
лените в Клона, търсещи работа, наистина са без 
работни?!

При положение, че откажат 
им работа, всички ^ъРсеШи работа гуоят право 
на материални добавъчни, както и в срок от една 

ведомостите на Клона по

При това — и
шениз
леград. ще се 

зации.
ше члено

проектопредложе- 
изготвено от комисия 

за развитие и кадрова 
СК в Босиле 

определя да се офор 
първични

Това 
ние. Обсъжданията ще посо 

чат целесъобразността иа 
предложеното преустройст
во, след което трябва да 
се създадат всички пред 
поставки и възможности 
за повишена активност иа 
всички членове на СК в ко 
муната.

цен
тър „Вук Караджич”, при 
съствуваха и Слободаш Ми 
тич председател иа Общин 
ската конференция на Съю 
за на социалистическата мла 
деж и Никодие Велкович, 
председател иа Общинската 
конференция иа Съюза на 
бойните в Бабушиишка об

та
политика на
град,
МяГ
организации във 
ООСТ, трудови общности 
и местни общности, в ко 
ито има повече от пет чле 
на на СК .

партийни
всички

предложената

година се отлъчват от 
настаняване на работа.Съгласно това се предла 

организа-
щима.

В. Б. М. А.га в основните Общественият договор по на
станяване на работа в Нишки регион.

Случаят със „Сточар” дава сериозен повод 
за обсъждане на списъка на зачислените в Клона 
по настаняване на работа в Димитровград.

Случаят със „Сточар” дава сериозен повод 
на зачислените в Клона

Така повелява
„ТАЗГОДИШНОТО БРИГАДИРСКО ЛЯТОЗАПОЧНА

НАШАВВТЗ ТРУДОВО ЛЕТУВАВЕ НА СВЕТА
за обсъждане на списъка 
по настаняване на работа в Димитровград.

Всред 1.100 души, зачислени в Клона, 700 са 
без квалификации. Именно те и отказват да се 
хванат на работа в „Сточар” и изобщо трудно се 
залавят за селскостопанска работа.

Дали’ при такива случаи те изобщо могат 
като незаети?

Подготвителните работи 
за асфалтиране на пътища, 

акции започна на изграждането на редица 
значителни комунални обек 

60 ти и уреждането на спорт
ни терени, парк-паметни-

ще работи на „Ав 
79" при Умчари. По

Тазгодишният 
доброволните 
трудови
11'юни и ще мине под знак 
на великия 
години от основаването на

школци 
топът
стояината бригада „Пера 
Мачкатовац” от Сурдулица 
с 55 бригадири ще участву 

акцията ..Подринье- 
Колубара” във Валево, а 
третата смяна на „Белград 
79” ще работи бригада от 
Бабушница. Бригадата ще 
бъде съставена от 55 пио 
нери, средношколци, студен 
ти, млади работници и

сезон на 
младежки

юбилей
ва в

да се третират
Трябва да се схване ясно, че оня които

Търси работа, той и не избира. Ще се
*

наистина
залови с първата, която му се предложи.

Избиращите работа, значи не са незаети.
Те само се водят въ» ведомостите на Клона 

по настаняване на работна ръка и чакат в про 
мишлените обекти да се открие нов цех и тогава 
да гледат ако могат по някакъв начин да влез
нат там.

Без квалификации, разбира се, това трудно

селскостопански произволи 
тели. В Димитровград са 
вече оформени две брига 
ди, които ще събират таз 
годишната реколта в Сми- 
ловци и Висок.

става, но те си чакат.
Може ли и на такива „незаети” да се съз 

дава работа, а те от работа бягат? М. А.
К. Г.

ХРОНИКА ва и въпросът: защо всич
ки хора в местната общност 
не изпълняват 
те си? Съветите на тези ме 
стни общности неса могли 
да разрешат тези труднос
ти в рамките на своите 
зможности.

Проблемите ле се решават там 
нъдето им е мястото

ДЪЛЖНОСТИ-

въ
В ТЕЧЕНИЕ Естествено, слу 

чаят се намери и пред де
легатите на Съвета на мес 
тните общности.

В някои местни

на минатала 
и настоящата година във 
всички местни общности в 
Босилеградска община не 
са успяли изцяло да решат 
жизнените комунално-бито 
ви проблеми. Причината, 
която е действувала върху 
целокупната съдържател
ност в работата, и която е 
затруднявала проблемите, 
повече е от субективен ха 
рактер. Именно, в поотдел- 
ии местни общности, мес 
тното самооблагане, което 
бе въведено не е докрай ре 
ализирано. С неосъществява 
не на същото старите про 
блени продължават, 
бе и заключението 
давна

построяване на водопрово
ди и пр. Всички тези ак
ции са успявали или успя 
ват благодарение на мест
ното самооблагане, което 
реализират гражданите 
своите месггни общности, 
защото в самооблагането 
намират подтик, който все 
странно видоизменя наши
те села. По тоя начин мно 
го проблеми са премахна 
ти, а в плановете на таки 
ва местни общности се 
превзимат нови акции. •

От друга пък страна, в 
Босилеградска община 
и местни общности в

ЮКП, СКОК) и революцио 
нните синдикати. Хиляди 
младежи и девойки от вси 
чки краища на нашата 
страна отново пристигна
ха на многобройните сгро 
ителни площадки да пода 
Рят на родината нови водо 
проводи, спортни терени, 
паркове, километри асфал 
тирани пътища, редица ко 
мунални и други обекти.

Веселите бригадирски пе 
и ударите на търноко 

пите и лопатите отново 
ехтят на всички страни — 
започна „най-хубавото 
дово летуване.” Започна о- 

самоот- 
труд,

трудочасове и ку 
метри изкопана 

земя, лято на другарство, 
братство и единство.

През 
тадирско 
зни младежки 
ции във всички републики 
и двете покрайнини в три 
смени ще участвуват по
вече от 45000 бригадири и 
бригадирки в над 900 тру 
дови бригади.

ци и речни токове са тру 
довите задачи на усърдни
те бригадири на трудовите 
акции „Мариово”, авто-път 
Куманово-Титов Велес” 
„Стрежево” в Македония, 
„Посочйе”, „Козянско” й 
„Суха Крайна” в Словения. 
„Сава”, Остръв на младо
стта”, „Ясеновац”, „Сисак”, 
„Рийека" и „Чаковец” в Хър 
ватско. Подобни

общнос 
ти самооблагането бе въве 
дено и за граждани, които 
са тук родени, а живеят и 
работят в други места. Та
кива

в
и

__ пропуски на местна
та общност само обременя 
ват работата. Някои не 
ствуваха в самооблагането 
казвайки, че по-дълго вре
ме от годината са на сезон 
на работа. Някои пък нами 
рат и други неоправдаеми 
изговори.

Ако трябва

уча

са и за
дачите на другарите им. ко 
ито ще работят в Сараево, 
Босански брод, Козара *и 
Зворник в Босна и Херцегови 
на, Гердап, Ниш, . Крагуе- 
вац, „Морава”, автопътя 
„Братство. единство”, на 
Пещер, Кадиняча и Власи- 
на, в Белград и Подринье- 
Колубара в Сърбия. Значи 
телни инфраструктурни о 
бекти ще построят

има
кои

сни
Това то хората неса -успяли 

край Да съгледат последи
ците от непроведеното док 
рай местно самооблагане. В 
местните

до да се проведе 
няк°я акция и реши някой 
комунално-битов проблем в 
селото ,не трябва да 
орегнем

на неот 
състоялия се Съвет 

на местните общности в 
Общинската скупщина в Бо 
силеград.

В Босилеградска община 
всяко село представлява и 
местна общност. По-голямо 
число от тях са 
завидни резултати 
ствяването на — 
обществени

тру-
прене-

местната общност, 
а да търсим помощ от об 
ществото. Колкото и да сме 
богати, финансовите 
жности на обществто 
толкова голехми за да може 
всичко да държи на свой 
те плещи. Поне за тези ко
мунално-битови проблеми, 
които може местната общ
ност сама да реши, не тряб 
ва да очакваме помощ. Са 

по този начин местна 
та общност ще оправдае 
своето място в самоуправи 
телната ни система.

общности: Брест 
Буцалево,

ще едно лято на 
вержен младежки 
милиони 
бически

ница,
щица, Барие, Назърица, До 
ганица, Райчиловци, Груин- 
ци и Белут гражданите не 
са изцяло събрали парично 
то самооблагане, за 
миналата година се 
ха на сборовете си. И в‘ ня 
Дой среди самооблагането 
не е напълно намерило 
ето място. С това се явя 
ва и проблехмът: как да се 
превземе някоя от акциите, 
когато финансовите 
ства не Задоволяват 
те? От друга

Църно-

и бри
„г ^ тРУД°вите ак
Ции „Ибар-Лепенац" на Ко 
сово и „Палич”, „Партизан 

„ г „Делиблатски 
песък във Войводина.

И .младежта 
ската

възмо
несагадирите

показали
в осъще 

различни 
планове, какви 

изграждане на 
котокова мрежа, 
ране на всекидневното 
дбяване, поправка

коетонастъпващото бри 
лято на 32 Съю 

трудови ак

ски път изясни
то са: нис- 

организи 
сна

от българ
___ в Югос
лавия дейно ще участвува 
в бригадите. Трудовата бри 
гада от Босилеград 

вена

свонародност
и изгра мождане на махленски 

тища и мостове 
предимно от средно-не на училищни

пъ-съста- сред- 
нужди 

страна се явя

урежда-
дворове,

В. Б.
СТРАНИЦА 4
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Ш ДЕЙНОСТТА НА ОК НА ССРН В БОСИЛЕГРАД

Повече да се ползува 

майчиният език
КОМЕНТАР

Неизпълнена задачаКак се 
оналното 
българската 
Босилеградска 
тема за обсъждане^на

осъществява наци 
равноправие 

народност 
община бе

недостатъчно развитите кра 
ища какъвто е Босилеград 

компетентните орга 
низации и органи в СР От,п 

Ид трябва да превзимат 
по-конкретни мерки 
лизация 
брение. 
реализация е 
изтъкна! Тадич 

Наистина

на
в

КАТАСТРОФАЛНИЯТ
то на 15 април тази

В десетина местни общности, как- 
то се отчете и на заседанието на Пред 
седателството на Общинската конфе
ренция на ССРН в Бабушница, задача 
та е изпълнена в частност.

Да бъдем наясно: и на самото за
седание на Председателството беше из 
тъюнато, че не се касае за отказване 
да се Помогне на пострадалото насе
ление. В никакъв случай- Касае се оба-. 
че за нещо друго — за отслабване на 
чувството на отговорност у някои хо
ра, доброволно се натоварили с отгово
рни задължения-

Хубаво е, че се прие заключе
ние в скоро време да се направи ана
лиз как се изпълняват поетите задъл
жения- Защото хората, 
ва на актива са направили това доб
роволно. А ако е така — би трябвало 
да дадат и отчет: как работят.

За Бабушнишка община,, 
селение досега винаги беше в първите 
редици във всички 
този относителен успех е минус.

За този минус — най-малко са ви
новни хората от местните общности.
В някои местни общности 
ю предложения самоинициативно да 
се организира акция, след като са би
ли показани зрелищата, настъпили 
след участта, която сполетя Черногор
ското крайбрежие.

Най-добре ще е ония, които не чув 
ствуват, че могат да се справят със за
дачите с които са се натоварили, от
кровено и явно да) кажат, за да бъдат 
заместени с хора, желаещи да работят 
и да оправдават даденото доверие. По 
такъв начин, зарад бездействието на 
отделни лица, не ще търпи общото 
дело.

трус, кой-
про

тиреното зседание на Пред 
седателството на ОК 
ССРН, състояло

година
от Социалистическа 

република Черна гора и предизвика ня 
колко ютотин човешки жертви и 
ми материални щети трогна хората от 
всички краища на страната. В първите 
дни след

разтърси
почти две третиза реа 

на нужното подо 
Всъщност

в течение

на
се през ми 

в Босиле
голетазиналата седмица 

град. В работата 
нието на заседа 

участвуваха предсе 
на Съвета за

земетресението масово 
хората от Лужница, като 

възможностите си, бе-

сетук съществу 
условия за 

икономическо ра 
Природните блага, 

съществуват 'в Бсь 
община, пре- 

рудните, все о- 
не са използвани. От 

страна достатъч 
укрепналите 

ции на сдружен 
развитите общини не 
ват

дателят 
дунационални

отзоваха и 
всеки според 
ше готов да помогне на пострадалото 
население.

По-късно, когато започна 
ди и организирана акция първо пос- 

Социалистическия съюз, а 
посредством Червения кръст та 

акция позаглъхна. Истина, в общи 
ната, както неотдавна беше съобщено 
на заоеданието на Председателството 
на Общинската конференция на Соци 

съюз, са събрани досега 
542.970,00 динара, 
циите на сдружения труд.

В 30 от 53

меж ват
по-бързо 
звитие. 
които 
силеградска 
ди всичко

и нужди иотношене- 
«ия на Републиканската 
конференция на ССРН Све 
та Тадич и председателят 
на Комисията по кадрови 
въпроси на РК на 
Марко Йовович.

Във встъпителното 
председателят на ОК на 
ССРН в Босилеград Борис 
Костадинов изтъкна, че в 
Босилеградска община бъл 
гарската

да се во-

ССРН ще
друга пък 
чно

редством
сетне
зислово

организа 
труд от

влезли в съста

полз
възможностите за

ншряване на своята дело 
ва активност и в Босиле 
градска община.

Много пъти в различни 
разисквания и разговори 
компетентните органи и 
Ръководители от различни 
републикански форуми и 
служби посочват слабос
тите, които произлизат от 
използването на майчиния 
език. Инициативите в та 
зи насока остават. За да 
се реализират и използ
ват правата, за които Кон
ституцията и придобивките 
от революцията дават въз
можност, а майчиният език 
от страна на населението 
постави на свое място в 
обществено - политическия 
живот в комуната, е нуж 
но конкретно осъществя 
ване.

главно от организа-народност успеш чието на
но осъществява 
ционално

своето на
местни общности, 2 052 

души са внесли 160 276,00 динара.
Като чуе тези данни, на първо вре 

ме човек ще си помисли, че ето лу- 
жничапш не са достатъчно солидарни, 
не искат да помогнат в неволя на дру 
гиго.

акции в региона,равноправие, съ 
Конституцията и 

политиката на Съюза на 
комунистите, 
са постигнати добри резул 

и обще 
живот.

гласно

Навсякъде
дори е има

тати в културния 
ствено-политически 
Най-добри резултати 
зването на

Но съвсем нещата не стоят така.
Напротив.
Касае се за лоша организация по 

събирането на самопожертвования за 
пострадалите от земетресението в Чер
на гора.

В 11 от 53 местни общности, задъл 
жените активисти при Политическия 
актив, при ОК на ССРН не изпълнили 
поетото задължение.

Едиствено поради тази причина в 
Ракита, Драгинац и още някои местни 
общности не е събран нпто динар!

в пол 
майчиния език 

областта 
образование, 
информатив 

и в редица 
Дей*

Ако се спрем въР 
ху икономическото разви 
тие тук още не са използ 
вани всички възможности 
за по-ускорено укрепване 
на материалната база.

са постигнати в
на основното 
обществените 
ни средства
други извънстопански 
ности.

М. АндоновВ настоящия период 
е необходимо много по-гол

В. Б.%я-мо внимание и непосред
ствена материална помощ. 
От страна на републикански 
те служби и институции тр 
ябва да се отделят финан 
сови средства за ускорено 
икономическо развитие на 
Босилеградска община, защо 
то нуждите и целите са 
много големи от онези, ко 
ито досега ползват и осъ- 

Коста

ТРИБУНА НА БЪЛГАРСКАТА НАРОДНОСТ
ществяват-изтъкна 
динов.

В разискванията бе гюсо 
чено, че майчиният език 
достатъчно не се ползва в 
административните служби 
и обществено-политически
те организации на общии 
ско равнище. Често се 
правят неолравдасми отстъ 
пки, които са и причини 
майчиният език да не се 
употребява така • както 
трябва да бъ де застъпен. 
Вследствие на това, още не 
задоволяват ни материал 
лите условия та скг/дцсст 
вяване на пълното 
пра вие в областта па упо 
требата на езика и 
мото на български език. Та 
зи необходимост отделно се 

средношкол-

иови обществени отношения на прогреса, които все по- м 
вече привличат вниманието и на прогресивните сили

(От 1-ва стр.)

бективни фактори ще останат изйън публичната обще- в чужбина.
ствена критика, кодто с^що трябва положително да „Братство последователно следеше усилията на
в/,здействува. Значи във вестника — като трибуна на обществено-политическите сили, трудовите колективи, 
народността — да намерят изява усилията по иътя па в производството и обществените дейности, в местните 
социалистическо самоуправително развитие на всички общности и общностите на интересите как се осъщест- 
сектори* на страниците да намеряг мясго всички про- вява социалистическото самоуправление, как се пре- 
гпесивии мнения, идеи, указания — общо взето тнор- връщат в живот приетите решения- По този начин 
че ската мисЧ.л па българската народност върху нолитн- то изпълняваше и изпълнява ролята на деен 
ческата линиа па Съюза на югославските комунисти, борец за провеждане на поставените задачи от СЮК

поглед върху страниците и другаря Тито. 
изминалите двадесет годи-

ОСНОШ1 ГОЙ С ПОТВ>ьР- пълнява
Като се хвърли бегъл 

„Братство" през Трябва да отбележим, че вестник „Братство” нз- 
културна мисия в живота на народна вестник «че в

може “а СПОЯ концепция. Това пот- поспа ни. През първите години, докато не съществу ||
дил « ос7““™" леи т на вестаика от първата годи- ваха сп. „Мост” и детският вестник „Другарче", 
върждава и Р Братство” да бъде във фоку- „Братство" беше място на творческа изява на младите 11
„а. въпроси. Д» изпълнява ролята па ос- литературни творци и културни деятели. В обятнята

1 „1,1,, средство на българската народ- на „Братство” се разви „Мост н книгоиздателската ден-
,.И1,оснеломива за събитията и нашата среда, в пост. Без съществуването на „Братство" това едва лн 
да осведомя |ШСТО„шНтс региони н за най- можеше да се постигне, да се създадат такива творче- 

пспубликата и федерацията. ски сили, каквито имаме днес.
Р ппалесст години се сбъднаха кру- И на полето на външната

През изтеклите обществено-полити- стон чевръсто на позициите, определени от
гени събития, както във ъ 1 а и „а международно то — политиката на необвързване, самостоятелност и шщ 
чсски живот на сграпа ■ . ръководен от далиовн- незавнеимет, ненамеса във вътрешните работи, терито- |||||, 

, Съюзът |,а кому ' „поканва пътя на раншна цялост и пр. В тежненията за добросъседски
дната Титова революционна » ^’отР „ нова страни- отношения, в случая със съседна България, „Братство" 
самостоятелно социалиемче 1 ДВИЖение и разви- е неотклонно на становището, че едно от основните ус-
„а в историята на работничес ото д ^ 3ако„а за Ловня е признаване и даване Пълно равноправие
тие- с приемането на новата коне ‘иоуправленне се македонското малцинство в Бългпрня и Цялостно прн- 
сдружеиия труд социа,’“С™ живота ни, стана общсст- знавапс на македонската нация.
внедри въ« всички пори -трепещият като производител Несъмнено пред „Братство" и занапред стоят сло-
вена система, в к°я™ 1 х факхор, а творците на ма- жии и отговорни задачи. Ръководейки се от прпнцнпн- 
и гражданин стана основе г^сподари ,1а Своя труд. те н политическата линия на СЮК, ръководен от Тнто, 
термалните и духовни начинания, които имат то ще се старае да ги изпълнява с пълно ангажиране
Това са крупни революн защото се създават и отговорност. Мнлс Прнсойскнисторическо и*

важна

равмо-
са на 
новнонис-
ност, 
поражданите 
важното вотнася ДО 

скии образователен цептъР 
в Босилеград, който не

обучението ^ Л.а

политика „Братство” 
СЮК и Ти-с в

състояние
провежда на май чип

досега не съше 
преведени учебни 

ци и наръчници.

език, поле
ТЪЙ г:<-1 О
ствуват на

всекидневната
трябва да се иа- 

1 език да
повече и

Във
практика 
стои майчиният
това ”баваМдаГбъДс грижа
на всички обшествеио-по
литичсски сили в обшила
та. Когато става въпрособществено-

развитие ла

дълбоко
4

по-ускоренсгго
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ПЪРВОТО ТРИМЕСЕЧИЕ

ПиГпирЙиГ шт и стопдниевднЕКПГИЛЕГРАД- ИЗ ДЕЙНОСТТА НА СТОПАНСКИТЕ 
ОРГАНИЗАЦИИВ ПЪРВОТО ТРИМЕСЕЧИЕ

Баланс, нойто окуражава, а и 
предупреждава _

сдружениясили в организациите на 
показатели за първото тримесечиеI Необходимо с да се раздвижат

да се преодолят незавидните
всички

труд, за
то положение, или лък фор 
мално се подкрепят от ехо 

дейни, а всъщ-
три-зирапи през първ°т° 

месечие.
Естествено, не бива и да 

тези резул-

Обша оценка, кодто мо- 
изкаже за стопа-на настоящата 

ООСТ повечеДве ООСТ в йърв°то тримесечие 
стопанисвали със загуби, а в пет папските 

пост не се предприемат кон 
кретни мерки те да станат 
жива действителност.

Не може да се отрече и

же да ос нисването на организациите
па сдружения труд през 
първото тримесечие в Сур 
дулишка община е доста 
•неблагоприятна: и по финан 
сови и по натурални показа 
тели не само, че не се въР 
ви под крак със запланува 
лото, по има значително по 
нижеиие по отношение 
осъществените резултати в 
сравнение ст,с същия пери 
од на миналата година.

Така например 
доход е по-малък 'за . 3,84, 
доходът за 34,4, а чистият 
доход за 44,4%. Изразход-

година 
заплетени лични доходи. се подценяват 

тати, защото те откриват и 
в стопанисване-наличието2900 дин. и е най-йизък 

цялата община.''
вна организации 

ле би-
Основните организации 

сдружения 
папските ,

то на доста 
иа сдружения труд: 
ва да се води краткосроч- 

от един до

обстоятелството, че редица 
обективни трудности небла
гоприятно влияят върху об 
шите
ли: постоянното покачване 
на цените ла възпроизводс- 
твените материали, на енер 
ГИд и суровини, а относи
телно невисокото им пови
шаване на готовата продук
ция. Все още доходът е от 
чуждей и зависи от доста 
фактори извън стопанство-

в сто-_ труд
дейности в Бориле 

градска община през пъР 
вото тримесечие на т.г. са 

сравнително добри 
делови резултати. Средно 
общият и чистият доход 
са увеличени, а дефицити 

намалени в сравнение 
от ми

Увеличени °Д на

отбележи,Трябва да се 
че Горската секция и този 

отчела добри резул-
па политика 
друг отчетен период.

Известно е, че сурдулиш 
стопа нис-

стопански показате
път с
тати, тъй като е успяла да 

обема на дейността 
увеличила общия 

37 на сто

отчели па
кого стопанство 
ва при все по-сложни и по- 
иеблагоприятни условия- Вси 
чки видове потребление, ка 
кто и облагания са над

възможности па

повиши 
си и е вдоход с над 
сравнение със същия пери 

миналата година. За
те общиятсъс същия период 
•палата година, 
са и средствата на чистия 

за разширяване на 
материалната база на сдру 
жения труд.

В отчетни д период дефи
нитът в стопанските орга стопански организации па- 
низации възлиза на 246 хи ?Р1шер 00СТ „Напредък с 

Сипивт е • 234 хиляди динара, ООСТ 
ъщ Я1 „Слога” със 114 хиляди ди- 

ООСТ „Изградил” с 
динара и Автотран-

тази ор реалните
организациите на 
тия труд. Експанзията 
кредитите и занапред не 
отслабва, но това от своя

сметка на това в 
ганизацид повече са запла
тени 216 хиляди динара за 
платени доходи. Подобно е 
положението

сдруже
' доход наваните средства са нарас

нали за 27,7%, а икономия 
лостта в стопанисването е 

24,7%.

то.
Изтъква се, че и средства 

та за лични доходи и общо 
потребление в организации
те на сдружения 
са в съзвучие с Ръста 
производителността на тру
да, както и общи* размер 
на увеличението на дохода.

Оттук се налага да напра 
вим едно заключение — при 
изготвянето на анализи за 
състоянието на стопанство
то, относно

И при други
страна води к^м неплате
жоспособност на организа
циите. Всичко това небла
гоприятно се отразява въР
ху възпроизводствената и 
конкурентска способност на 
стопанството.

Следва да се изтъкне, че 
по проблемите на стопани
сването и изобщо за про
блемите на организациите 
на сдружения труд, е разис 
квано от страна на Общин 
ската скупщина, ръковод
ствата на обществено-поли 
тическите организации, в 
самите организации на 
сдружения труд от самоуп 
равнтелните тела. Приемани 
са и съответни заключения, 
чието претворяване в живо 
та твърде бавно се осъще 
ствява. Следователно, или 
се касае за заключения, ко 
ито само принципно сочат 
главните направления за 
подобряване на стопанско

намаляла за цели 
Производителността е 
маляла за 34,5%.

Разбира се, че всички те 
зи показатели не трябва

взимат като последи 
нарушение,

на- труд неляди динара, 
забелязан при ООСТ за се
лскостопанска дейност II 
изкупуване „Напредък”, кои 
то тук достига 223 хиляди 
динара и при ООСТ за 
строителна дейност „Из
градня”, която нерентабил
но е стопанисвала и пока
зала дефицит от само 23 
хиляди динара. Общо де
фицитите в стопанската дей 
ност с 50 на сто са по-мал 
ки от миналогодишните. В

на
нара,
85000
спортната организация 
49000 динара.

да се
ца на някакво 
а повече като временно от 

на едно неблаго-

с

ражение 
приятно 
панството 
Именно, редица 
ции на сдружения труд не 
са могли да реализират сво 
ята продукция през

Стопанските организации 
доход от положение в сто

на общината, 
организа-

са осъществили 
12.667 хиляди динара и по 
голям е за 15,4 от минало- стопанисването

на организациите на сдру
жения труд, конкретно сле 
два да посочи до коя 
пен
тивни неблагоприятности, а 
до код последица на субе- 
тивни пропуски и слабости. 
При това необходимо е кон
кретно да се говори за вся 
ка организация, така че на 
истина анализите да Съот- 
ветствуват на 
положение в дадена

годишния. Средният личен 
доход по ръст в стопански 
те организации в първото 
тримесечие възлиза на 3.652 
динара, което в сравнение 
с миналогодишния от съ- 
щИя период е увеличен с 
8,8 на сто. Общо чистият 
доход в тримесечието е уве 
личен за 20,2 на сто от ми 
налогодишния в тоя период.

В. Б.

Първо
поради

сте-
то е резултат на обекто тримесечие, не 

това, че качеството на про 
дукцията ;е низко или 
изобщо нямат пазар. Всъщ

случая те са резултат на 
обективни причини. В стро 
ителната дейност дефици
тът е последствие от сезо 
нния фактор или намаля
ване на -------------
фонд, който е главен 
чник на доход в ООСТ „На 
предък”.

Останалите

че

ност касае се за недовър
шена продукция, чиято 
реализация вече е осъщес 
твена през настоящите ме 
сеци. Същото може да се 
каже и за организациите, 
които оказват рзлични ви
дове услуги, нематериали

животновъдния 
изто

конкретното 
орга

низация на сдружения тр\гд.
Ст. Н.

организации 
отчитат добри резултати. 
Ветеринарната станция е 
осъществила общ доход 
244 хиляди динара, който е 
само

ЮБИЛЕЯТ НА „ГРАДНЯ" развита 
ческа база за

материално-техни- 
по-нататъш- 

развитие на собствена-
за 3,8 на сто по-голям 

от миналогодишния; ООСТ 
„Услуга”
ям ръст на общия до
ход който сега възлиза на 
1643 хил.

Години на постоянен възнод но
отчита най-гол- та си организация. 

Плановете★ ТРИ ДЕСЕТИЛЕТИЯ БОГАТА И РАЗНООБРАЗНА за развитие 
на предприятието главно 
се базират на досегашните

СТРОИТЕЛНА ДЕЙНОСТ
Тази година строителното 

предприятие „Градня” чест 
796 вува забележителен юбилей: 

над три десетилетия 
ООСТ ство

строителна 
сегашното си име.

динара. В срав- 
миналогодишни я, 

когато той възлизаше 
хиляди, сегашният е 
два - 
„Слога

разованието, 14 031 жилищ
но-делови 

Освен 
риод

Другите показатели съ
що сочат за периода на 
-наистина интензивно разви
тие — общият доход напри

пение с сгради и прочие, 
това през този пе 

„Градня’ е построила

постижения, а 
шият средносрочен 
ще даде отговор в

предстоя- 
план 
коястроител 

и две десетилетия 
дейност под

п-ьти по-гол ям. 
отбелязва

ЯМ Общ доход С 20,8 на 
в сравнение с миналогодиш 
яия от същия период 
га възлиза на 18 191 
динара. Увеличаване 
хода в тази трудова 
зация е резултат на

още хиляди километра 
пътища, 300 моста, 89 кило 
метра водопроводи, 60 тра 
фопостове, 50 км далеко |
проводи, 37 низкоразпреде ^ 
лителна електрическа мре 
жа, улици в Димитровград §§|||| 
на стойност от 3850

по-гол-
сто

Основоположник на стро 
ителството в Димитровград 
ска община беше 
приятието
на”, в което в началото ра 
ботят няколко 
рудени
ни. След едно

За отбелязване е положи „Гребен планина
телната тримесечна равно менувано в „Градня”, строи
сметка на Автотранспорт- телно
иото предприятие, което вяло бурен
в края на миналата година период
приключи с най-голям дефи числящо се към
цит. Сега тази ООСТ беле строителни
жи увеличение на целокуп 
ни* СИ доход с 22,2 на сто.
Въпреки този факт то все 
още се среща с редица се
риозни проблеми, каквито 
нямат останалите автопре 
возници в Южна Сърбия.
Именно, главно лошите

и се 
хил. 

на до- 
органи

„ пови
шение на цените и обема 
на дейността.

пред- 
„Гребен плани-

милио ■ 
канализация т 

от 3315 милио 
иа динара и мостове 
Дължина от около 300 ме 
тра.

души, обо 
с мистрии и трио- 

десетилетие 
планина” е лреи-

на динара, 
иа стойност Щ

«■*на
- • ,, ,..

предприятие извър 
и интензивен 

«а развитие и днес
Освен 

„Градня” поддържа 
вива още пет 
ващи дейности: 
иисталаторска, 
латорска, 
спортна 
стояното 
постите

строителството 
и раз- 

съпътству 
електро 

водоинста

р ;0\

средните 
предприятия 

висока
«%«

със сръвнително 
мощна столарска, тран 

и браварска. По- 
допълване на дей 

през

механизация.
През 

сетгодишното 
ване

периода на дваде 
си съществу 

„Градня” е построила 
видове строи 

обекти. Между тях 
по-видно място заемат пос- 

иа трояването на 22 393 ква
дратни метра стопански 
ооекти, относно промишле 
ни халета, 16 054 кв. 
селскостопански 
4164

Камионите на „Градня”
насока и с какъв темп 
„Градня” ще върви по-ната 
тък.

юбилейния 
период е причина и за по 
постоянното нарастване 
бро* на заетите. За 
ние ще посочим, че 
1958

през 1958 година 
на 315

мер 
злизал е въ 

хиляди ди-най-различни 
телни нара, 

сравне 43,6 
през

а маналата 
милиона динара, пре- 

години средният 
личен доход «а зает е въз 
лизал на над 700 динара, 
докато тази година трябва 
да възлезе на около 
динара и т.н.

годинапъ
тища на територията 
общината, високите автогар 
ни услуги, които в триме
сечието възлизат 636

Впрочем една
говорителя на парада на 
неотдавна състоялия се фе 
стивал 
ностите

Ди десет реплика нагодина е имало 41 за 
е™, 1965 — 151 души, 1975 
— 255, миналата (1978) 
на — 316, а тази 
запланувано да 
що 345, или с триста души 
повече от годината, когато 
започна 
строителна 
,,Градня".'

ХИЛЯ
ДИ динара, както и невъзоб 
новения возен парк са гла 
вните

годи 
година е 

бъдат об-
метра 

обекти, 
кв. метра обекти на 

и управителни сг

на народа и народ 
най-добре илюстри 

ра това: „Лицето на нашия 
Димитровград — това е де 
лото

3700
трудности, които се яв

яват в работата му. Ето 
що тук и средният 
доход възлиза едвам

туризма
за ради, 3125 кв. метра здрав 

ни обекти. 9275 кв. метра 
обекти на културата и об

Тези данни красноречиво 
потвърждават, че „Градня” 
е изминала интензивен път 
на развитие и че

Да работи на строителите отличен като 
организация „Градня”.

е създала Ст. Н.СТРАНИЦА 6
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в ПОСЕЩЕНИЕ НА СЕЛО СЕНОКОС

ЕДИНСТВЕН ПРИМЕР 

НА СПЛОТЕНОСТ
НАМИРАМЕ СЕ в

на председателя на Мет-таа 
та общност на Сенокос То 
дор Александров, 
повече

от Каменица 
ще”, мястото 
миран 
шко

До „Извори- 
където е фор 

отряда. — казва То 
Мечкаров. Акоизвестен

МечкаровП^аХвдаТОШ*° 
получи названието Мечка 

прадядото на 
връщайки се от 

планина, се 
с една мечка 

изгубила

пред
изневери мо- 

надяваме, че за 
на въстани 

„ , . ^ъроия ще имаме 
асфалтиран п^г, в селото
„с111чки се грижат пътя

приятието на 
же да се 
7 юли — Деня 
еторови, когато 

Тошко,
Стара

в

орещ- 
е познат, 

борба- 
„мечкарови"

нал 
Мечката 
та. И

ЗА

Историята на пътя
е на една солидар

ност от Сенокос до Любля 
на и Сплит, където 
ят сенокошани.

оттогава за се-
станаха лотопо-известни.

Но не само този 
поколението на Мечкарови 
е бил храбър и силен. Тош

Дядо от живе 
До преди 

години тук беше трудно да 
се влезе с моторни коли. 
Хората обикновено

ко също така е проявявал 
храброст. И не само той,
но и останалите жители на 
Сенокос показват 
на сплотеност,

коли
те си оставяха в Камени 
на и продължаваха пеша 
за Сенокос.

— И един

пример 
който въо

душевява. По време на На- 
родноосводителното 
ние сенокошани 
бяха преданни на 
за освобождение 
та. Как иначе може да се 
обясни фактатът, че в непо 
средствената

Село Сенокос

през 1975 година Съюзът 
на бойните от Димитров
град построи възпоменате

от Загреб, Петър Ди 
от Белград, Дарка 

от Скопие, Илинка 
Димитрова от Гнилан

ровден решихме
да строим пътя. Събрах митров 
ме малко пари, открихме Чосич 

сметка и отправи 
писма до всички на

шенци в страната. Започна 
да пристига парична помощ 
от Лк>бляна. Сплит, Бел- Дадоха парична и морална 
град. Най-много изпратиха помощ на сенакошани да 

Димитровград строят пътя. Но трябва да 
се посочи примера на брат 

Васил и Васко Тодо 
живущи в Димитро 
Васил като

движе- 
като един 

идеята 
на страна

построи почивен дом за 
деца и определят места за 
вили, първоначално за бой 
ците от царибродски отр 
яд, а след това и за други 
заинтересовани лица. Дори 
рейсовата линия Димитров 
град-Сенокос може да про
дължи до „Изворще”, за- 
щото с асфалтирането на 
пътя
Димитровград и

текуща И др.
— казва Тошко Мечкаров. 

Трудно е да се
вихме

посочат
коитоимената на всички,

олизост 
е пребивавал парти 

нито един 
това не е казал на

на
селото
зански отряд, а 
човек
българските фашисти.

— Днес за нас е най-ва 
да довършим пътя

нашенци от 
н Пирот, 
ше и даваше 
нас I 
от Сплит,

но нас ни радва 
кураж, че с 

са и Джока Първанов 
Ледер Днмит

разстоянието между 
Сенокос 

значително ще се намали. 
Надяваме се, че желания

ята 
рови, 
вград.
стен ловец,

жното стра
а двамата о- 

бичащи природата заедно 
с още много други като 
Ига Панов, Асен Георги 
ев, Никола Саздов, Сима 
Александров, Синиша Геор
гиев дадоха голям принос 
за изграждането на пътя и 
въобще за сплотеността 
на сенокошани в тези ак 
ции.

Седим в двора на Тошко 
Мечкаров с Васко и Васил 
Тодорови, Ига Панов и ос

та на сенокошани ще се 
осъществят и ще намерят 
широка обществена под
крепа, така както коопера 
ция „Сточар”, Горското сто 
панство, строително пред 
приятие „Градня”, митница 
та, здравният дом и дру 
ги организации парично 
помогнаха акцията за из
граждане на пътя.

Трябва да се изтъкне и 
сътрудничеството *“ на мест
ните общности Каменица 
и Сенокос при изграждане 
то на пътя, като пример, 
как чрез взаимопомощ 

се подобрява комунално 
строителство.

Т. Мечкаров
таналмте и приказваме за 
акцията и за бъдещите на
чинания. Хората от Сенокос 
имат хубави идеи за съз 

рекре 
на „ИЗВО 

мястото където

лна чешма, а извидниците 
уредиха терена. С изграж 
даието на пътя до „Изво 
рнще" на Стара планина, 
край бистрата Воденична, 
река, една от притоците 

Височина

даване на спортно 
тивен център 
РИЩЕ", па Б. Николовможе да се

ПОПЪТНИ ЗАПИСИ

ОТ ПЛОЧА ДО ЛИСИНА— Тази година мина без Над селото пак бетонен 
мост, по който се минава 
за махала Разцепеннца. Па

коментират запролет
времето селяните по поречи 
ето на Ръжанска и Лисин- 

Зимата взе
даш ли че пак ще зайде.

— Яка памет имаш — 
шеговито му отговаря Бо
рис — мо е малко. Е 
плашиш с дъжд, ем ми каз 
ваш да седя. Лесни сте си 
вие — каза Борис и се упъ 
ти към скосената речна ли 
вада...

— Нашите ливади и жита макипетпо по един чувал 
трици. За другоселци няма. 
Тс могат колкото щат да 
купят царевица, царевична 
ярма или ечемик и брашно, 
но от „убавнте" трици за 
тях няма. И селямите дис 
циплипираио взимат по 
един чувал и чакат да прие 
тигнат повече камиони с 
тази стока.

един километър разстоя
ние — три нови хубави мо 
ста

унищожават коне от чети
ри села — оплаква сс Мла
дей Илиев от Долна Ръжа 

— Тази година в Ръжа- 
Плоча, Топли дол, При- 

иикой не пасе.
се спу

ска
първата част на пролетта, а 
краят й отне лятото... Тези 
дни времето бая се стопли. 
Слънцето пече до пладне, а 
после небето се навъси, за 
почва да гърми и 
дъжд, другаде градушка. Се 
ляните очакват богата 
ситба. Жетвата тук вече е 
оставена. Нямат сметка да

река.
гордост за лисинча- 

ни и пример за другите сем ме
на.

Но водата в центъра на 
Лиснна е проблем

на,
пор конете 
По десет—двадесет 
сиат като облак от планина 
та и направят големи щс-

номер
едно. Планира се изгражда 

на два водопровода. 
Един за основното учили
ще от близкия извор „Рач 
ка” и друг — много по-дъ- 
лъг и богат за селището 
от извори отвъд реката.

— Готвим

някъде
; I I/'

КО ТРИТЕ МОСТА И ВОДАТАти.
ЗАПОЧВА КОСИТБДТАМестната общност от Дол 

на Ръ>капа потърсила
общината в Боси-

В центъра на Лисина по 
нопостроои мост. Целият е 
от желязо н бетон. Преди 
тук се минаваше по стар 
дървен мост, а с коне и ка
миони паправо през реката. 
Проблемът сега е решем. 
Под моста още стои едно 
ниско тясно дървено мост
че. Защо ли е останало и 
кому служи.

— През тясното мостче 
отиваме в кърчмата при 
Драган н по новия се въР' 
щаме от там — майтапи се 
един младеж.

В Горна Лисина с моето 
ве — богата работа. Под 
селото е новопостроеният 
мост ма шосето към Боен 
леград. До него завършва 
хубавото Лнсинско езеро.

орат, а нивите засяват 
питоми високодобивпи 
ви или ги залесяват с игло 
листни дървета.

с но-
В Горна Лисина сезонът 

на коситбата това лято от
кри Борис Костов от Ари- 
занови. Дебелите откоси се 
пекат на слънцето, а коса
чът- страхува да не завали 
дъжд.
ла и не трябва да се чака, 
ще изгние — обяснява опи 
гният косач... Той 
в една сянка край пт>тя в 

съседите си, 
„село"

тре се да доведем
НО II Тук НЯКОИ

са ,,за", а други „против". 
Последните искат без 
тие да получат вода... как- 

някога

мощ от 
леград, да издаде нарежда- 

стопаиите Да водят ред 
за добитъка. Но отговор 
получили. Сега ръясанци се 

жалят до Лес

водата
не

КОНЕ БЕЗ ПАСТИРИ не учас
чакат

година,
пазят

пок-

Докато децата 
края на учебната 
майки, баби деди 
овцзте или говедата 
рай реката или ги 
по пространните пасища на 
планините. Трева има кол
ко щеш, понеже добитъкът 
е много намалял. Тази годи 
на конете никой не 
Те са пуснати в планината 
им не знаят къде са. От вре 

стопаните 
ме на време те слизат от 
планината на водопой и 
Унищожават редките посе
ви ечеми, ливади, градини.

то електрическия 
казва пенсионерът 

активист Александър 
лов. Водата трябва да 
доведе от два километра от 
далечения 
жието на Гложка планина.

С трите нови мостове, бъ 
дещите

готвят да се 
кован или Белград... Тревата е полегна- ток

Анге
ПО ЕДИН ЧУВАЛ ТРИЦИ

Плоча е пъ
сепочиваширят

Магазинът в ,
лен с царевица, ечемик, бра 
шио и трици. Домакините 
най-вече търсят пшенична 
ярма за добитъка. Но тази 
стока я няма в достатъчно 
количество. С камион до 
карали само 70 чувала, 
газииерът Стаииша
поа сс придъРжава към пРе 
Поръката "а ООСТ за тьр,™
ви* „Слога" — «а всяко до

извор в подно-
разговор със 
които се връщат от 
— центъра на Лисина.

— Хайде вие вървете, а 
аз да гледам сеното — каз 
ва Борис и тръгва към от 
косите. — Виждате ли об
лаците?

два водопровода, 
новите къщи конто се из
висяват край брега на езе 
рото,
път да стане приветливо ту
ристическо селище.

пасе.

Горна Лисина е атМа
Соти-и със седмици

— Море мами Боре, — 
съветва го комшия. Ст. Станковвиж
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тс5света * изкуствоир*:Ь КУ/ГГУЮа*
БОСИЛЕГРАД

ЗА ПОВИШАВАНЕ^НАЧЕСТВОТО НА ГвдмГКно образоваше
НА НАРОДНОСЗА ОБУЧЕНИЕТО ИА ЕЗИЦИТЕДВУДНЕВНОТО СЪВЕЩАНИЕОт

записване на 192 
в I клас. Всъщност в шест 
те паралелки, колкото ще 
съществуват, ще могат да 
се запишат всички ученици.

Според конкурса заггасва- 
пр.оведе до 25

ученици
След няколко дни учени

цитс от основните училища
завъРшат учебната 

Пред осмокласници- 
нови среди

необходимо е постояи- 
издига обучението 

па майчин, така и 
език.

на обуче- ми, 
но да серуднява процеса 

нието. В тази насока след 
обогатяват и фои-

лите-

го-Една от належащите за- 
инсти щедачи на просветните 

туции, обществено-полити
ческите организации и об- 

като Цяло е да 
предпоставки 

млади хо

както
на сърбохърватски 

Ме по-малко внимание бе 
въпросите 
стандарт:

дина.
те предстоят: 
и записване в средното 
сочено образование.

За свършените
петте основни учи 

в Босилеградска об- 
година няма 

за запис

ва да се
довете на прочитнат а 
ратура.

Необходимото 
на съвещанието 
но и на въпроса за просвет 
ло-педагогическата служба 

на българска

па
нето ще се

Евентуално, ако до та 
не се запише пред

и а тотделено 
за ученическия 
училищата, самоуправител 
иите общности на интереси 

образование

ществото 
се създадат 
занапред повече 
ра от народността да се за 

висшите учеб-

внимаиие 
бе посвете купи. 

зи дата
ос мок л а

спици в 
лища 
шипа и
да има проблем 
ва-не в първия етап на сред 

'Насочено образова- 
Според

число ученици,виденото 
конкурсът ще продължи от

В случай Да 
ученици, 

няма да бъ

те за основно 
и общността следва да от- 

повече средства за по

писват във
ни заведения» които подгот 

просве-
кадър. Само с програма, 

която дългосрочно ще реша 
О ва въпроса за преподавател 
г1 ския кадър в долните и го 
г>- рните класове на основно

то училище, може да доп
ринесе за коренно измене- 

ЗГ ние в тази важна област— 
^ се изтъква между другото 

изготвени

тазиза училищата 
та народност. Въпреки, че 
са посочени основните при- 

тази служба не 
работи,

20—28 август, 
се обадят повече 
което сигурно
де, покрай останалите ус 
ловия: ученикът да е завъР 
тил с успех основното учи 
лище и да не е по-стар от 
17 години. При записването 

се има и предвид
постигнат в ос

вят квалифициран деля
вмшаваме на жизненото ра 
внище на учениците, относ 
мо да им се дават безплат 
ни учебници, топло яДене' 
интернатио и полуиитернат 
но обучение.

тен чини защо 
започне вече да 
струва ни се, че субективни 
ят проблем на самите учи
лища на българската «аро 
ност не бе акцентуван, въ 

тоя въпрос бя- 
реше-

ното
ние и възпитание.
Закона за средно насочено 
образование, 
пият център »»Пв. Караива
нов” в Босилеград, в съг
ласие със Самоуправител 
ната общност на интереси 
те за насочено образова
ние в Южноморавски ре
гион е обявил конкурс за

Образовател-

об-ще
щият успех, 
новното училище.

преки че по 
ха взети конкретни 
ния още преди няколко го 
дини. Следователно, ускоре- 

създаване и функцио
ниране на тази важна 
ституция може само да съ 
действува за 
качеството на образование
то в училищата на народ
ността ни.

На съвещанието бе изтък 
нато, че по искане на роди 
телите, сърбохърватският 
език, като немайчин, би 
трябвало да се изучава от 
трети до осми клас с увели 
чен брой часове, понеже 
мнозинството деца продъл 
жават образованието си в

На съвещанието бе разис 
квано и по създаване 
основни единици на самоуп 
равителните общности 
интересите към местните об 
щности — облик «а най-съ 
временна организация и га 
рантиращ пряко влияние на 
гражданите и демократиза
ция на образованието. Уво 
дно изложение по този въ
прос изнесе Ковилька Рома 
нич, член на Комисията за

на
в заключенията, 
на базата на плодотворни 
разисквания по 
на обучението на 

'^ч-на народностите.
Тази тема бе обект на

5 на В. Б.нотовъпросите 
езиците«0 ИН-

В ОБРАЗОВАТЕЛНИЯ ЦЕНТЪР В БОСИЛЕГРАДповишаване

УСПЕШНА ЕДНОГОДИШНА ДЕЙНОСТ 

НА ДРАМАТИЧНАТА СЕКЦИЯ
^ разискване на двудневно съ 
^ вещание, което неотдавна 
^ се състОд в Сурдулица, а в 

което участвуваха предста
вители на основните учили
ща на народностните учи
лища, общинските и репуб 
ликанската самоуправител- 
ни общности на интересите 
за основно образование, 
представители на обществе

политическата система към 
Председателството на ЦК 
на СКС. Семинаристите ед 
повременно бяха осведоме
ни и по някои актуални ме 
ждународнн отношения, за 
което говори членът на 
Председателството на Репу 
бликан ската конференция 
на ССРН в Сърбия — др.

Ст. Н.

тази комедия босилеградски 
средношколци се пред 

ставиха на тазгодишния пре 
глед на салгодейните драма 
тични

Извънкласовите 
ти в образователния цен- 
тъР
Босилеград успешно се ра 
звиват. Някои от дейности
те отчитат завидни резул 
тати не само в училището 
и в града, но често и из
вън общината. Под ръко 
водство на преподавателки, 
активностите се упражнява 
ха в секции, в чийто редо 
ве дейно работеха голям 
брой ученици. Активности 
те бяха забелязани покрай

дейнос
те

,,Ив. Караиванов” в

но-политическите организа
ции, представители на Репу средните училища не само 

по на териториите, на които 
живее българската народ 
ност, но и във вътрешност 
та на страната. С други ду

театри в Сурдулица.
общата оценка 

изпълнена
Според

комедията бе 
твърде качествено. Благо
дарение на голямото чув
ство и отговорност при под

бликанския институт 
усъвършенствуване на въз 
питанието и образованието. 
Освен За проблемите на 
училищата на българската 
народност бяха посочени 
и някои проблеми за учи 
лищата на албанската на
родност, както и за образо 
ванието на децата от етни

Смайо ЛюЦЗ-

КРЪСТОПЪТ готвяване на пиесата арти
сти бяха особено топло 
приети
Най-добрите артисти полу
чиха признания и награди.

известно време

от сурдуличани.начин и ритъм на живот 
и работа в непознатия град 
и сред непознати хора. Ня 
кои бързо преодоляват та 
зи обективна трудност на
мирайки нови другари и 
познати ангажирайки

обществено-политически 
организации и дружества 
към факултетите. Те посе 
щават изложби, кина, му 
зей и подобно и това ги 
насърчва сериозно да гле 
дат основната си работа 
— следването.

Други пък не могат та
ка бързо да се справят с 
усамотеността и един вид 
се затварят в себз си или 
в тесен кръг на приятели 
или познати, в който се 
движат до края 
ването. При 
иовка, те не

С идването от един малък
какъвто например е 

Димитровград
град,
Бооилеград, 
или Бабушница, в по-голямо 

като Белград,
ческата група роми. Предидругото и на всички значи

телиш дати и празници. драматичната секция
За училищата на българ

ската народност между 
другото бе посочено, че за
напред въпросът за учебни 
ците и съответните наръч
ници трябва своевременно 
да се решава, защото зат-

средище 
Скопие Ниш и други мла-

С€дият човек решил да про 
дължи средното си образо в
вание се среща с много 
нови

Хубаво е да се дойде да 
речем в Ниш и да се след 

право,

неща и трудности.

медицина, тех 
ника, математика и друго, 
Но, не е лесно да се бъде 
студент 
по неизвестния Път на нау 
ката и „бурния” студентски 
живот.

Когато

ваБАБУШНИЦА

Овпезиа срещг и успешно крачи
В Бабушница, в основно 

училище „Иво Лола Рибар”, 
тези дни се проведе интере 
сна пристигнат нови 

хиляди студенти запо 
тичането да се запи- 

факул- 
Да се прео

среща на директори те 
те на ооновните 
от Пиротска, 
градска,
Бабушнишка общини. Пред 
тях просветният 
Душан Найдаиович 
две теми: Потребите и 
можностите за

училища чва 
Димитров- 

Белопаланашка и
на школу 

такова обета 
са в състоя-

пат
тет.

на желания 
успешно 

долее конкуренцията на мн^ 
жеството

ние повече да 
своите 
ни*

разширят 
хоризонти и позна 

за обществено-полити 
ческия живот в новата сре

за културните истори 
паметници и ценно 

университетския град 
С една дума, мла 

дипло 
виеше

съветник 
изнесе 

въз 
ввеждане 

«а учениците в методите и 
облиците на самостоятелна
та работа и осъществяване 
то на плановете и пограми 
те по възпитателно-образова 
телната работа в училища-

кандидати. След 
записването първа грижа е 
обезпечаването на кварти
ра» храна. Квартира се на
мери. Ако не може в обще 
житие, обикновено при ня
кой земляк, познат или ро 
днина, които винаги се 
Раят да помогнат. С храна
та кой как може 
справи:
ските столове или 
те за обществено 
Други при 
сами.

Младите артисти на сцената

В тазгодишната дейност 
най-добри резултати в сво 
ята

Образователния център със 
същата комедия се пред
стави и на зрителите от Бо 
силеград. И този .зрителите 
бяха
работата,
Дяното.

да,
чески 
сти в работа показа драма- 

секция, която на
броява 15 членове. Под ръ 
ководство на

тичната
и проче. твърде доволни от 

усилията от виДият човек получава 
за завършено 

образование, 
лист, 
роко 
които

ста преподавателя 
по български език Пене Ди 
митров 
сти

ма
ще се 
в студент- 

столове-

става специа- 
но без онова по-ши 
образование и опит, 

предлага богатият 
в по-развитата 

Пропуснатото

талантливите арти 
повече пъти се

та. За начало, младите арти 
от босилеградския 

разователен център са напъ 
яно успели в работата си. 
Тези млади х°ра, които с 
въодушевление 
отговорността 
страняване на самодейно- 

изкуство, заслужават 
особено внимание и призна 
ние. И не само това. В бъ 
дещата дейност те имат 
нужда от помощ.

някои пред
ставиха пред зрителите 
на Босилеград и някои се- 

Особено голямо 
ние младите 
дизвикаха с комедията 
Две действия „Службогон 
ни от Ив. Вазов. Освен 
босилеградчани комедия 
та видяха зрителите на ня 

босилеградски села 
и любителите ,На театъра 
от Сурдулица. Всъщност с

СТИВ изчерпателните и плодо 
разисквания мнозина 

от директорите на основни 
те училища в общините 
на Горно Понишавие 
соха данни от своя опит. 
След това беше направена 
обиколка

хранене, 
хазаите, трети 

По двама-
стая, учат, готвят, перат.

И покрай тези, не мал
ко лесни проблеми, с ко 
ито се срещат младите 
студенти и студентки, идва 
°Ше един много 
ствен 
към

вити
живот ла.сре- 

по този 
трудно после може 

да се навакса. Ето 
бъдещите 
да имат и 
Още
следването.

внима 
артисти пре

да.трима в
начин превзимат 

за разпро-изне взащо, 
студенти трябва 
това топосещение на хи 

промишленост „Луж
предвид. 

От Първите ДНИ наческа
нища. съще-

приспособяване новата среда,
колко

Драган Михайлов 
студент

М.
НОВИЯ

В. Б.
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ЛШШДШВШ
ПЕТ ГОДИНИ НА 

ТИТОВИЯ ФОНД
седмица. Пътувахме 
със специален автобус 
на „Ниш-експрес". В 
редакцията ни 
главният

прие
- редактор на 

„Другарче" Милан ~ 
личков и журналистка 
та Русалка Ташкова. 
След

Ве

като водихме ра 
върху урежда

ШИТЕ РАБОТНИЦИ В ЧУЖБИНА

зговор
мето на вестника, 
сетихме и печатница 
"Вук Караджич" къде- 
то се печата „Брат
ство" и „Другарче”. Пе 
чатането на

по-

Измииаха пет години от 
децствуването на Титовия 
фонд за стипендиране 
млади работници и деца на 
работници в Югославия. 
От средствата, събрани чрез 
доброволно зачленяване до 
сега са отпуснати 12 990 
стипендии, от това 26 на сто 
на млади работници, 
сведения, наблюдавани 
делно, малко говорят,

има в предвид, 
че в предвоенна Югославия 
броят на студентите никога 
не е бил по-голям от 6 000, ста 
ва ясно, че приносът на Ти 
товид фонд

на, са изучавали обществе 
но-политическата система на 
Югославия.

Широката подкрепа 
Титови* фонд се вижда от 
обстоятелството, че сега в 
него членуват над един ми 
лион отделни лица или ко 
лективи, а в началото на 
децствуването му през 1974 
година бяха едвам 50 000. 
Много хора са зачленувани 
до края на трудовия си век, 
а има примери и на дожи 
вотно членуване. Голям ин 
терес за членуване същес
твува и всред нашите рабо 

временна работа 
в чужбина. И покрай това, 
че не е съществувала ни
каква организирана 
досега 
10 000.

Младите нажурналисти вестника 
предизвика голямо лю- 
бопитство у нас. Това 
никой от 
не бе видял. Лично на 
меи ми беше 
интересно как се фор 
мира една страница и 
как се печата.

Ние младите журна- 
Димитров- 

град много сме довол 
ни от

Гости на на
нас досегаНашата 

тическа 
то работи

журналис 
секция, коя- 

при основ- 
„Моша 

Димитров- 
има гол

планувала да 
редакцията на „Другар 
че в Ниш.

Най-сетне

посети много
Тезино училище

Пияде" това стана 
Ръководство на 

Оли
Петрова и Ста- 

нояг_Петров миналата

от-в подград, а която 
я.мо число млади жур 
налисти отдавна бе за

но
преподавателите 
вера

когато селисти от

екскурзията.
ОБЗОР

за подобрява- 
образователното и 

културното равнище 
ботническата

Има пи мазето не на тници наза отр>ам на ра 
класа на Юго 

славия е изключително голВ момента, 
ците 
ща в Нишки

когато учени- 
учили- 

регион кан- 
за записване

ляването с трудовата общ
ност . Затова постепенното 
намаляване на несъответ-

умствения
труд, ликви- 

на морална и об 
деградация на

труд. насле 
класовото общест- 

представлява един от

акция 
са зачленени надсредното образование и 

възпитание само съдейству 
ва за по-ефикасното и на
временно подготвяне на ка 
дри. А с това навременно 
се задоволяват всички кад 
рови потреби, както в сто 
панството, така и в извън- 
стопанските дейности в на 
шето общество, осуетяват 
явлението на суфицитни и 
дефицитни кадри и подоб

ям.от средните

ЧЛЕНСКА КНИЖКА ]уь 1дидатстуват 
във втора фаза на средно 

образование
ствиетр между 
и физическия 
диране 
ществена 
физическия
дено от

СТИПЕНДИАНТИТЕ ОПРАВ 
ДАХА ДОВЕРИЕТОИдеята за учредяване на 

такъв фонд се роди в Бор 
и Майданпек преди 7

а негов пръв член още 
преди учредяването му ста 
на другарят Тито, като вне 
се 2 милиона стари динара. 
Към краст на април другар 
ят Тито прие делегация на 
Титовия фонд, 
връчи членска книжка ]\[о Г, 
похвална грамота и 
значка. Поздравявайки 
сочеността фондът да пре- 
растне в постоянна инсти
туция.

то насочено 
и възпитание в различни 
среди се пренасят слухове, 

образователно- 
възпитателна система създа 
ва „интелектуални и работ 

професии и специ 
и че

Стипендиантите на Тито- 
вия фонд вложиха много 
усили* за да оправдаят до 
верието. Твърде малък е 
броят на онези, които са 
прекъснали образованието 
си, а повече от 90 на сто за 
вършват образованието си 
с отличен и многодобър ус 
пех. По този начин 
е и солидарността 
републиките и автономните 
области като 10 на сто от

години,че новата
во,
основните принципи, вър
ху конто се обосновава со 
циалистическата система на 
възпитание и образование.

И по отношение продъл 
на образование

нически 
алности" 
изпъква 
специалностите

по-рязко 
разликата между 

по отноше-

но.
На края още веднаж ще 

изтъкнем, че учениците и 
родителите им, изхождай
ки от склонностите, любов 
та за определена професия 
и пр. при кандидатствуване 
то за определена специал 
ност във втора фаза на 
средното насочено образова 
ние на трябва да се обре 
меняват със страх и недо
верие в насоченото образо 
вание и възпитание, понеже 
то им предлага широки въз 
можности и за изява на 
склонностите им, и за про 
фесионалното издигане.

Д. Рангелов

КОЯТО му

ние условията за 
жаване на

жаването 
то в полувешите 
те училища не съществува 

за страх. Всички у- 
които завършат 

фаза на средното 
образование и 

специалност възпитание имат еднакви 
възможности, без 

за на избраната професия 
специалност.
и по отношение продължа 
ването на образованието на 
всички ученици се дават 
широки възможности, а 
насочващият характер на

продъл- 
образова нието. 

Всъщност съществ\ша страх 
Есред
децата, че след 
нето

златна развита
междуи висши на

родителите и всред 
свършва

на средното училище 
подготовката например, 

за определена 
в стопанството ще бъдат в 
неравноправни условия 
продължаване на образова 
нието си по отношение на 
онези, които се 
за Ндкоя специалност в об 
ластга на обществените дей 
ности!

Трябва 
нем, 
ствува 
вата 
телна

място
ченици,
втората
насочено

която би допринася 
онези 

най-много са 
необходими на стопанството 
и обществото, 
то изтъкна, 
стипендиантите 
обхваща и останалите 
дови хора, както и студеи- 

от необвързаните стра 
които, пребивавайки ня 

колко месеци в нашата стра

съвкупните средства влизат 
в Титовия Фонд на Югосла
вия като помощ за стилен 
диране на работници и уче 
ници от -недостатъчно 
витите републики и 
номни области. Така на Ти 
товия фонд на Черна гора 
като помощ веднага 
земетресението е 
един милион динара.

ла за подготовка наи кадри, които

другарят Ти 
че кръга на 

трябва да

оглед 
или 

Следователно
раз-

авто

тру
ПОДГОТВЯТ след

дадентите
ни,

д. Р.
веднага да изтък 

че изобщо не съще- 
място за страх. Но 

възпитателно-образова 
система дава широ- 

възможности ученици
те да се определят за профе 
сия, 
чат.

В ПРОВЕЖДАНЕТО ИНИЦИАТИВАТА НА ДРУГАРЯ ТИТО

Младите с кълна готовност и отговорностки

кодто най-много оби 
Ученикът при канди 

латствуването може да 
посочи една /до три специал 
пости.

Провеждането в дело ини 
циатнвата на другаря Тито 
младите от СР Сърбия не 
схващат само като въвеж 
дане на едногодишен ман 
дат на председател, но ка 
то задача с цялостна идей 
но-политическа съществе
ност. Прилагането на прин 
ципа за колективната рабо 
та значи и засилване и съ 
ществено задълбачаване на 
личната и колективна отго 
ворност в работата, творче 
ското ангажиране на мла 
дите в ССРН, като единен 
фронт на организираните 
социалистически сили на
чело със СЮК, по-нататъш 
ното укрепване и демокра 
тизиране на отношенията 
в организациите иусъвршен 
ствуване методите, форми
те и съдържанията в рабо 
тата на първичните органи 
.зации, и всички останали 
организационни форми.

и девойките 
от пашата Република прило 

на принципа за

организа
ции, по и в обществото ка 
то цяло.

В рамките на засилената 
активност, посветена на то 
зи актуален процес, Пред 
седаггелството на Републи
ка! гската ко! 1ферепщия
ССМ през май утвърди 
предложението ща програма
та за задачите па младите 
п реализацията па Титовата 
инициатива, което първич 
тн-ггс младежки оргалшза 
ции що обсъдят до края на 
юни. С предложен мето точ 
но е определена динамика
та на сроковете, в които 
постепенно ще се прилага 
принципът за колективна 
та работа. Сроюьт за из 
менения и допълнения иа 
Устава па ССМС и Прави 
лникът за работата и пачи 
иа за избираме на органи 
те в Съюза -на младежта 
в републиката е до края 
иа юни. От 
сигурно е 
В7>веждатгето

в младежките мандат за председателите 
на организациите, конфе
ренциите и органите па вси 
чки равнища.

Ако дейността продължи 
според плана няма причини— 
до края па септември всички 
първични младежки орга
низации н общинските кон 
фереиции в СР Сърбия тря 
бва да извършат измене
ния и допълнения на ста 
тушите си решения» да уч 
редят председателства и 
изберат председател с ед 
пгогодмшен мандат. До края 
иа октомври колективното 
Ръководене ще се въведе 
и във озоички регионални 
младежки конференции и 
градската конференции иа 
Съюза на младежта в Бел 
град . Републиканската кон 
ференция иа ССМ иа Сър 
би* ще се учреди въз ос 
нова на принципа за колек 
тивна работа, ръководене 
и отговорност до края на 
ноември.

Младежите

жението 
принципа за колективна ра 
бота, ръководене и отговор 

иа конти

Следователно на у- 
чениците е дадена 
ност

ВъЗМОЖ
да си изберат онази 

професия, която те най-мно 
го обичат, а всички профе

като израз
на -нашата револю 

поддържат и приемат 
готовност и отго

ност 
нуитета
ция па
с пълна 
ворност.

Под
дей» юполитическо

па младите се разгъР 
активността в Съюза 

социалистическата мла
гга Сърбия върху осъ 

на Титовата

сии в нашето социалистиче 
ско самоуправител но об
шество еднакво се ценят. 
Достойнството на човека пение 
в нашето общество се оп ша 
редел* по това, колко той 
е физическия и умствения 
си труд допринася за раз 
питието на общността. Име

знака иа такова и- 
опреде-

на
деж 
шествяването 
инициатива 
работа,

отговорност.

за колективна
иръководене

В изп-ьлпе-
нно възможността да се из 
бира любима професия, 
тоест специалност допри-

тази изключи- 
задача мланието иа 

телно 
дото

нася за развитие на любов остане
Към труда и творчеството, Л°^™ската сиотема 
за изграждане <на трудова социалиагическото
култура и ново отношение равлегше: ще
спрямо задълженията на
работното място и в унрав

важна 
поколение желае да 

последователно и 
на ролята си в

иа
самоуп- 

се застъпва 
иа другаря 

да се проведе

измененията
най-значително

едногодишенинициативата 
Тито изцяло

К. Г.
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ОБЩИНАДИМИТРОВГРАДСКАВ
ДИМИТРОВГРАД

ГРАЖДАНСКАТА ЗАЩИТА 

ГОТОВА ЗА ОТБРАНА
Две младежки 

бригади за приби 

ране на реколтата
* „Сточар” приема цялата из

Дч.ржка на бригадата.^ Ди- 
в Ди ректор1.т на „Сточар" Ди

митър Славов ни съобщи 
че условията за работа ще 
бъдат на високо равнище,.

ба за гражданска зашита 
не можеше да бъде друга, 
освен че упражнението е 
показало пълната си оправ 
даност. А с това и оправ 
даиостта на съществуване
то на гаржданска защита, 

основните ком 
всенародната 

която има твъРДе 
място в пяло 

развитие на общсствс 
ни си-

новете на Червения кръст, 
за противпожарна 

и всички останали, 
ясио показах^, иеоб 

на тези упраж 
А това говори, 

части и занапред тря 
да се усъвършенсгву 
технически и по-често

Звукът
то
шина 
за начало По решение на Общинска 

на социа-то под
79”, проведено по

гражданската защи 
бе изнак

чле-
та конференция 
листическата младеж

и самоуправите 
кооттера

като една от 
поленти на 
отбрана, 
значително

Ня на 
та . Този частите

защита
които

митровград 
лните

звук 
жители в мест органи наза всички

общност в Димитров 
да напуснат домове 

да се намерят в 
опре-

ната 
град
те си и 
най-билзките места, 
делени като 
от въздушно 

Деца,

ходимостта
пения- 
тези 
бва

стното
ио-икоиомическата

особено ако се па
че

стема,
блюдава от призмата на 
спасяване на хората и ма 
термалните блага.

скривалища
нападение. ват

жени, възрастни «а се организират такива и 
всички упражнения-

Затова и оценката на ща А. Димитровс една дума
показаха в тези 

и способ
хора,
граждани, 
моменти готовност 
ност на бързо реагиране. нд 22 ЮНИ 
Това бе и показ, че в усло 

на евентуална агре 
ще приложат в прак 

онова което са нау 
по време на тсорети РАЙНИЛОВЦИ НА 

»СЬБ0РА НА СЪРБИЯ«
вията 
сия 
тика,
ЧИЛИ
ческите си обучения-

като мина опасноСлед
напа- . 

започна упражнени 
на всички специализи

стта от въздушните 
дени* 
ето
рани части на гражданска 
та защита. Това упражнение 
наблюдаваха и всички жите от

програ- 
представля

ще участвуват с 
с която
Босилеградска общи 

на в съревнованието „Съ
стезание на селата”.

Поканата да участвуват 
на „Събора на Сърбия” в 
Лесковац е още едно ху
баво признание на райчи 
ловските самодейци за при 
мерна дейност на култур
ното опле през тази про

самодейци 
Райчиловци, Бо

Културните 
село

силеградско, ще участвуват 
на „Събора на Сърбия”, кой 
то ще се проведе на 22 юни 
т.г. в Лесковац.

мата,
ваха

Храна за дооитъка
ли на града.

Числящите се към спе
циализираните части на 
гражданската защита по
казват максимална ангажи
раност в изпълняване на 
задачите й във всеки мо 
мент се виждаше, че и в 
най-трудни условия — спа 
савяне на жителите в раз 
рушените обекти, оказва 
не на първа помощ, погасва Райчиловските

година ще бъ* 
формирани две брига 

за събиране на рекол

на съюзнитепо стандартаград
дат бригади, а председателят на 

ССМ Цанко Костов ни ка 
че отзивът на младежи 

те е голям- В бригадите ще 
участвуват повече ученици 
и студенти. Това ще бъде 

помощ на коопе 
за събиране на

ди
за.тата.

Първата бригада, която 
ще работи в ЗабъРДие ще 
бъде настанена в Смилов 
ци и ще работи от 20 юни, 
а втората бригада от 1 юли 
ще работи във Висок.

Узнахме, че кооперация

В перегледа на постиже
нията в културната само 
дейност ще участвуват над 
тридесет най-дейни и ус
пешни самодейни дружест 
ва от република Сърбия- 

самодейци

огромна 
радията 
тазгодишната реколта.лет.

Б. Н.К. Г.

КАК СЕ ОСЪЩЕСТВЯВА РАЗВОЙНИЯТ ПЛАН НА БО
СИЛЕГРАДСКА ОБЩИНА?

БЕЛЕЖКА

ПАРЧЕ ЗЕМЯТЕЛЕФОНЪТ НЕ ПРИСТИГА
Населението на отдалече- 

от Босилеград села 
във всекидневния
се сблъсква с редица кому 
нално-битови проблеми и 
постоянно прави почини за 
премахването ми. Собстве
ните

ство при Общинската скуп 
щина в Босилеград.

— Прокарването на теле 
фонните линии 
макар че средствата са обе 
зпечени.

ните
живот

Често пъти в майтап хо 
рата казват, че височката 

квадратен ме-

съД от Димитровград да 
види на мястото в какво 
се състои спора между съ 
седите Кола и Герман.

Пресъдата на съда оконча
телно ще покаже кой е 
прав. И нашето намерение 

да правим прог 
предварително, но 

е място -да кажем, че 
сенокошани бяха посраме 
ни от това, че в тяхното 
село за пръв път излиза 
съдебна комисия и че за 
пръв път става дело за 
парче земя- 

Лично погледнахме спор 
Там завари

хме обвинителя Кола Киря 
нов. Беше 
тен:

нието вече е невалидно.
може да се нео 

бработва, може да се пре
длага на кооперацията, мо 
же напълно да се напуска 

едно парче, а

закъснява,
Земята

Причините за за земя един 
тър не струва колкото ед 
но парче хартия 
ковка.

къснението 
които

са проектите, 
трябва да изготви 

ООСТ „ПТТ транспорт” от 
Враня- Иск подадохме 

още през март и досега 
■няколко пъти настоявахме, 
но проектите никак да" по 
лучим

възможности, обаче 
не са достатъчни да се до
кара електрически ток или 
пък
витален

за опа 
Твърдението обаче и то не

разреши някой друг 
въпрос и затова 

е необходима помощ от по- 
широката ни общност. Най 
стина, помощта

не е тук 
нозил

— обясни Сотиров, 
пощата ни уведомиха, 

че пощенските пунктове 
Бистър и Д. Любата не са 

компетенция нито 
имат възможности 
ят нещо.

И докато

\ NВи досега 
не липсваше, но неразреше 
ните проблеми са 
много,
е достатъчна.

Жителите на Дукат и 
Църнощица, Голеш и Же 
равин©, например, знаят, че 
трябва да почакат 
в домовете им светнат 
трически

V • >»» Л : уй!
II

втолкова 
че тя все още не /1В

I-'- Шда стор

построяването 
други запланувани 
закъснява, 
на необходимите ма 

средства.

НОТО Място.Ги на
обекти
липса

докато поради много ВъЗхМу-елек 
Но те 

тази година да 
един друг, сЪщо 

проблем: да
със света чрез 

телефонна вързка. Надеж
дите им са напълно реални 
понеже в плана за развитие* 
на общината в 1979 г. 
двидено прокарване 
лефонни линии Бистър-Ка- 
дТкат™13 И Д‘ ЛК»бата - 

Първата половина от го- 
~ н!еЧе измина- а стро 
четени тез? тв'ЬРДе зна
чителни инфраструктурни
обекти все още не е започ 
нал. Защо се закъснява и 
кои са

ккрушки. териални
изневерил
фактор.

тук е 
субективният 

За още по-голямо 
съжаление е че ООСТ ПТТ 
транспорт” не е дала обя 
снение за причините на 
закъснението нито 
ведомила

Нямаше друг 
място.

се надяват 
разрешат I 
така важен 
се свържат

ШГ Щ начин.
Това това парче 
зехмя е мое от 1938 година. 
1ук

#|р
минавам с кола и пе 

за имота си и сега той, 
вместо да открие нов про 
ход,

ша— Ето дотук е моето имущество
пък е ос 

И1е бъдат а за това има възмо 
минава през мое

кога не е неоснователно. Дими
тровградска община в Ни
шки регион, има най-много 
необработваеми площи. Зе
мята се напуска, младите 
отивах в града, а 
хора

хектари. Но когато 
за един

жност,
място...

Това

готовие пре 
на те-

се касае 
квадратен метър 

се при 
инат и съ- 

недоразумения, то 
гава земята става скъпа и 
прескъпа. Тогава едно пар 
че земя в Сенокос може 

Да струва повече отколко 
в Ниш, Белград или друг 

главен републикан 
град в нашата страна.

проектите.
За закъсняването ще се 

„оправдателни’, 
никой от ПТТ 

повикан на 
дукатчани, 
останалите

и занапред ще трябва да 
отделят цял

и когато към това 
бави човешкият 
седските

изнемерят 
причини и 
«яма да бъде
отговорност. А 
караманичани и

парче земя в Сено 
действително 

не струва, но когато
кос нищо 

към
него се прибави инатът и не 
доразуменията може да стру 
ва много.

старите 
не са в състояние да 

я обработват.
Твърдението, че височка 

та земя струва колкото и
хартия беше «якой 

валидно до днес, но след 
като

трудоден за 
Да получат обикновенна ня 
колкоминутна 
услуга в пощите в Бистър 
или Долна Любата.

Да но преовладаее разби- 
телството и желанието на 
сенокошани да се

опакователна
причините? Отговор 

потърсихме от 
Сотиров, началник

телефонна ски намери
решение и това парче зе-

се стигна до съд ме 
жду Кола Кирянов и Гер 
ман Басов от село Сенокос 
за едно парче земя.

на въпроса 
Сотир Намерихме 

когато
твърде комисия

се в Сенокос 
тричлена 

Общинския

мя отново да получи съ
щинската си стойност.

на отделението за стопан К. Г. излезна
на Б Н-
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по ПОВОД ЮБИЛЕя
ПА „БРАТСТВО" ^??^35'ГОДИШНИНАТА ОТ СЪЗДАВАНЕТО НА СЛУ ЖБАТА ПО СИГУРНОСТТА

”БРАТ съб0итиРя°т!|ИКА на ЧЕТНИК - ИНФОРМБЮРО- 

ВСКА „ЗДРАВА СИЛА“
МИЛОРАД козич

Въоръженто стълкновение между потерята 
версантите в плалшната над Бели поток в околността на 
Киджевац

На 1 октомври 1959 
на „Братство" излеана с ед 
ро заглавие: „ДИМИТРпп 
ГРАД ПРОИЗВЕЖДА ГУ 
МЕНИЦИ". Това беше голя 
мо събитие на града и око 
лията. В статията 
ше, че са вложени 30 
она

и ди-годи взел 
байн’7.
с ®И„С°К пък през ноември 
същата година за пръВ п^т
?рактопа нТОрия получил 

"Нивите па земе-
Петмв тт СТ“ Еленко 
тя?Рч ’ ,П'ШЛ Гьошев, Цве 

3аРков, Кирил Ранге- 
лов и Васил Гелев от Брад-
топ- п,? ИЗОрани с трактор пише кореспондентът

решение да купи КОМ' новина и на литературното 
поле. За пръв път на стра 
ниците на „Младежка трибу 
на млади
стихотворения, разкази, ре 
портажи, рисунки и кари
катури.

„Божица се електрифици
ра — заглавие с едри бу 

Кореспондентът на 
„Ьратство" Александър Дън 
ков в прочувствена

не продължи дълго време. След кратка вза
имна престрелка, паднаха убити двама души от потер
ята: милиционерът Томислав Велкович и селянинът 
Драгослав, от състава на селската стража. Двамата, 
изправени, борейки се храбро, щурмуваха диверсанти 
те и покрай нареждането на командира си да заемат 
бусия.

автори пишат
се соче-

мили
динара за машини и 

съоръжения, предвижда се 
в новото предприятие да 
работят около 200 работни 
ка годишният бруто продукт 
да възлиза на половин мили 
лиард динара.

Предприятието започна 
ла Раб°™ на 2° септември 
1959 години. Значи покрай 
юбилея на вестника, кой 
то разпространи новината 
тази година е и юбилей на 
фабрика „Тигър", която пръ 

Димитровград органи 
производство

Беше убит и един от двамата инф.ормбюровски 
диверсанти, които потерята и преследваше. Другият из 
бЯга.

Командирът на потерята,
кви.

с невъсено лице, рапор
тува по-късно на своя шеф за станалото събитие. А той 
като го видя навъсен, а знаейки 
потерята, кратко му отговори:

Направил си всичко възможно. Бандитът, кой 
то ти е избягал е „аджията”. Не му е първи път да се 
спасява чрез бягство.

Да, шефе, но две жертви за един бандит 
—отвърна тъжно командирът.

Действителност, жертвите на „аджията” са мно

репор
кого' е предследвала

КОЛЕКТИВЪТ НА ПЕЧАТНИЦА 
„ВУК КАРАДЖИЧ” 

ЧЕСТИТИ 20-ГОДИШНИя ЮБИЛЕЙ 
НА В. „БРАТСТВО”

самного
в

го повече.
Радомир Младенович „аджията” е родом От с. Мо 
край Алексинац. Своята злосторническа дейност 

започнал още през време на войната, като член- на сви
тата на четническия войвода „Уйка". Пред края.на вой 
ната се изкупува като отива 
но наскоро оттам дезертира.

В селото е известен като безделник, хулиган и 
мошеник, в първите години след войната събира неко 
лицина младежи и започват да вършат организирани 
грабежи в селото. Цялото село живело в страх и тре
пет от тях. -

ва в 
зира цех за 
на гуменици.

на „Братство” Г. Петров и 
завършва своята статия със 
следните редове: „За 
нинските села на В 
дето до сега само 
ли за обработка на

Ш\ зговоговори че в Божи 
предстои

тажа
па. голяма
акция — електрификация- 

Тези дни светнаха електри
ческите 
„Деянова
електрически стълбове към 
„Могила” и „Величкова ма
хала”.

Време е на Петия конгрес 
на ССРНЮ. На страниците 
на вестника разговор с Де 
легата от Димитровград То 
дор Славински, а след то 

На цяла
страница на „Братство" от 
27 март 1960 година се съоб 
щава за смъртта на Иван 
Караиванов. Вестникът по- 

от мества биографията на ста 
но- рия революционер, който 

израстнал в редовете на 
Ето българското работническо 

движение, работил в меж 
дународното работническо 
движение, а след Втората 
световна война е в редо- 

*вете на югославското рабо 
тническо движение. Член 
е на Централния комитет 
на ЮКП и народен пред
ставител на Димитровград 
ска и Босилеградска око 
лии.

„Братство” верна хрони 
ка на събитията в нашите | 
краища през май 
за стопанската изложба ,Ди 

1960”. Излож-

пла- 
исок къ 
са чува 
площи

те с трактор, това ще бъде 
паметна година”.

Днес обаче, след 
години хората вече са забра 
вили на тази 
купуването на 
ри и не се отбелязва на стра 
ниците на вестника.

.ЛИШАВА" КУПУВА при партизаните в -НОВ,КОМ крушки в махала 
” а поставят се и

Тази сензацнонална вест 
обнародвана в „Братство" 
°Р°й 9 от 16 октомври 1959 
година може би сега няма 
ше и да се забележи във 
вестника. Купуване на ком 
баин днес не представлява 
голямо събитие. Но 
на 1959

двадесет

Излизането на Резолюцията на Ииформбюро да- 
ва насърчение на неколицина четнически елементи от 
с. Мозгово (на бившия четнически кмет, председателя 
на общината през време на окупацията и на един тър
говец) наново да се активизират в неприятелската си 
деиност. Те си мислели така: „Югославия незабавно 
ще пропадне. Югославия ще я нападнат от Изтока, в 
стълкновението ще се намеси и Запада, а не трябва дъл 
го да се чака и тяхното четническо 
дойде”.

сензация» а
трактор до

в кРаягодина, преди дваде 
сет години, тола беше Съби 
тие. Управителният 
при кооперация

ва тъжна вест.БОЖИЦА СЕ ЕЛЕКТРИФИ 
ЦИРА

съвет 
„Нишава" 

след като „разгледал проб
лемите около жътвата и връ 
нштбата през тази

Прелистваме 
на втората годишнина 
вестника. Там пише за 
вия стопански план на Ди 
митровградски край-

страниците време отново ще

В тази насока се дават задачи на „аджията” и гру 
пата му „Плячкосвайте, но предимно кооперативно иму 
щество, изопвайте, но предимно активистите в селото”.

„Аджията” минава в действие. Преоблечен, изне 
надва селската стража и отнема оръжието й* След това 
неговата група нощем напада активистите и членове 
те на селската трудова кооперация. Запалва сламата и 
ограбва кооперативното имущество, а сетне прави план 
как да ликвидира кооперативния добитък. В изпълне
нието на тази задача им пречи ревностният кооперати- 
вен 1^ач Жршан Митрович. През една пролетна нощ 
на 1949 година ненадейно влизат в къщата на Мито- 
вич с намерение да го обезоръжат. Тъй като той дава 
съпротива, а познал ги, отвличат съпругата му Косара 
и я уоиват недалеч от къщата им.

Но това гнусно злодейство не останало незабеля- 
а Цялото село заненавижда злосторниците На 

„аджията и сътрудниците му, както и на ония които 
ги насърчават към злодейства това не попречило на 
погребението на Митрович да присъствуват 
дат неизвестните убийци."

Убийците обаче

година

Непознати природни красоти

зано.бележи

митровград 
бата е добре уредена и да 
ва верна представа на сто 
панството на общината по 
това време. Там се дават 
някои данни които са ин 
тересии за ония, които ут 

историята 
краища. Да 

само «якои.

и да „осъж

наскоро биват разкрити, както 
и техните сътрудници. При арестуването им „аджията” 
и наи-верният му сътрудник Миливое — Миле Милен 
кович успяват да избягат. Но ги измъчваше въпроса: 
къде да бягат? Да се върнат нямаше къде. Взели на- 
'^РТОИИе: ще нзбягат в иякоя информбюровска страна. Там тези „здрави сили”, които се противопос
тавят на социалистическа Югославия ще ги приемат 

Разчитат «а такива като тях. какт^се изХ в 
>Т.Й 1|бтР°ВСКНТг възвания, които пристигат от тези С1рани. Там радушно ще бъдат приети.

И не се излъгали. В съседна информбюоовска 
страна -намират убежище и се приключват към лоли 
тическата информбюровска емиграция- Получават 
епитети „революционни сили” и „борци за освобо^е 
ннето на Югославия! „Каква ирония на ст^инизма че тнически разбойници, я Л1а- че

Iще пишат 
ма нашите 
забележим 
През 1939 година Димитров 
градска община е имала 
60 учители и 1590 ученици, 
през 1960 година 150 у- 
чители с 3 251 ученици. За 
бележело е че през 1958 
в околията е имало 
6 трактора, докато през 
1960 година — 18 трактора. 
Докато
дукция иарастнала 
милиона динара през

2 милиарда и 52 
1960

ре

само

„Аджията” и Миленкович

обществената про 
от 499 

1955

та
иърлят и\огославия.а иТращат °гиа,въоръжвни до зъбш 
да продължат злосторническата си дейност да вършат
сталинска*^ ропаган д а Да -Л5

„ . г .... .«з
Кашкавалът от Се щц Княжевац пада убит поиппужппяти л Р »

продаден в Америка ливое Миленкович, а той използвайки Гъстата™ ' №И МЛКараиванов”'два^ъти 1 ДъЖД лрез ввв°в°

година на 
милиона през 
Числото на

година, 
работниците 

съш° така бързо се увели 
чавало. От 80 работника 

1955 година на 199 
1960 година.

през 
през

И още две значителни ве 
половината на 1960 насти до 

година: 
нокос гора и

_ се връща, откъде
то е дошъл. При чорбаджиите си в пункта на Витоша.

Все пак, завръща се без да изпълни задачата: не 
успял да стигне до мините Подвие ц Тресибаба. А имал 
за задача там да извърши диверсии и саботажи.

— СЛЕДВА —

вай 
ударна 
Владичин 
на бригадата Райко Зарков.

Б. Николов

на автопътя при 
хан. Командир

СенокосВоденична река край с.Водопад на
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НА ЕКРАНА - НО-КРАСНВв
телевизията, 
че радушно

завютинска красота.
Гледам и чувството 

ми за недоволство от 
озвучението започна 
да се стопява. Дори 
наистина започна вси 
чко Да ми харесва. 
Така. че благодаря, 

телевизията. Какъв 
ни б-ьде жи 

без нея?

Не само,
ше те приемат, но лю 
безността

да задам е- 
до всич 

на те
Искам

дин въпрос 
ки противници 
левизията:

на всеки 
избликваизведнаж 

с цялата
защо се 

срещу нея? 
Та нима тя не ни 

живота по-кра 
Или пък не ни 

живота в 
на истинско

си сила.
Защо пък и не? Все 

по-инак е, 
явиш 
знаеш, 
отправени милиони о* 
чи. Освен 
как си ставаш по-умен 
и по-важен.

опълвате

когато се 
на екрана и 
че в тебе са

прави 
сив? 
заслажда на

щеше да 
вотът 

СегаНепозиава агроном минутите 
разочарование?

Ето например тези 
дни 6ЯХ на фестива 

„Майски срещи . 
да ви описвам 
чувство изпит 

зарад слабото 
Напрягах 

до крайни пре-
11ИЩО

това, ня-
ми се проясни 

всички напират 
Мо

защо
к?,м телевизията, 

да си журналист 
колкото си щеш, да 
си писал колкото си 

хубави статии 
и пох

Често пути гледам овия наши баири 
и ка видим дека малко емо побивали рало
то у земе, текне ми кико беше медно вре 

Орешемо сваку Ьошку, палешемо ко 
найдемо иоще не-

ла Чудно ли е
телевизията се 
всичко, преуста 

производ-

тогава,
Няма
какво

же че на
дава
новява се 
ството, организират се 
празненства. Щом е 
за телевизията - 
дено!

вах,
озвучение. 
слух 
дели, но почти

искаш
ме.
рийе и тръняци само да 
ко»о кривачу житце.

И у Босилеград кига бео 
и они малко орали. Радуйем се и гледам.

ньиве йедна орана, ондека цела 
посеян йечмик, а

(и критически, 
валии), просто напро- 

ти си един „Дра дане се чуваше.
Но дойде телевизи 

— и работата се
сто
скач” и 1Шщо повече. 
Е друга е работата 
щом си телевизионен 
журналист.

видо дека
какво бих- 

без тазиТака че 
ме правили 
хубава подправка на 
нашия живот. Особе 
но ако тази подправ-

ята
оправи. Екипът заснел 
целия фестивал, и то 
цветно! 
просто да не вярваш: 
озвучението

тука оди пет 
падина не орана, негде 
не може овес \да изкара, потам — арна гьн- 
ва с борйе насадена, некой си сеял траву... 
И они си купую бело брашно у магазинат 

земеделец и питуйем га 
ем не воде сметку

И изведнаж Достатъчно е да се 
по телефонаобадиш

и да кажеш, че 
каш да вземеш

озвуче ка е цветна.ис- Стеники гимнастическиние,
те упражнения — ис интер

Срето йедън 
оти су ем малко орали 
ко”е куде сею.

__ Хи да неси егроном у задругуту
питуйеш-избочи се он. Само къс- 

дошъл, требало йе да дойдеш
ХУМ1РЕСИАта ме тика 

но си ,
ка орешемо. V/ МИКИЦАМОИ СИНси непознавате егро- 

та мене ме о-
— Е вие изгледа 

номите оди вашуту задругу 
каш за егронома^бъцну 

— Откуде да ги
га я.
познавамо кига ки

селата, да ни нещо науче, Какво ли пак е направил моя ма
лък хулиган, мисля си и вече ме хва
ща страх.

— Знаете,----започна учителката—
вашето дете. Да 

колко е внимателен на

кагъш не дооде у лт>тт „
Понаела се децата, заборавила сиромащи*)- 

у канцеларийете дебела ладовина...
гледам йеднога (не-

В града дойдох след освобождени
ето. Зает съм в едно 
като
твувам в'ъв всички трудови акции, по 
сещавам конференции и само поняко 
га се отбивам в кръчмата.

Моята съпруга си гледа работата 
домакинството, обработва градинка, 

отглежда прасенце, разговаря с жени 
те съседки и вече ме запознава с но
вините в съседството и града.

предприятие и 
всеки гледам си работата, учас-ту, а

Идем я тека, ка 
йе селяк-добро облечен разгледуйе сваку 
н>иву, сваку ледину. Текну ми-егроном. И 
несъм погрешил — само се они тека знойе 
на жегуту зарадува се я и одма га питуй- 

кико му се чини, че ли има сено, 
миш, кико иде с удружаваньето...

не познавах по-рано 
знаете само 
часовете! Удоволствие е да се работи 
с него, вярвайте ли! Това е, 
на моя мъж, родено дете за наука, та- 
лент за рисуване и музика...

Гледам учителката и не вярвам на

казвам
в

йе-ем
ушите си.

Как само се променил съседът 
Пера! Вика ме отдалеч.

— Съседе — казва той — изпрати 
твоя Микица с кошница да си набере 
малко овощия- Их, деца, деца! Ето, 
не заня какво да правим с моя син в 
Белград. Нужна му е малка стипендия, 
всички получиха само той остана без 
стипендия-

На утре ден идва Микица от учи 
лище и още от вратата вика, че е из 
бран за ръководител в 
организация. Жената доволна от това 
казва:

Моят син Микица е ученик в осно 
вното училище и не прилича ни мал

своите родители. Учите

ми
— Море кой ти гледа сено и жито, уте 

па се додек да найдем сугаре за кол>егье, че 
ми дойду гоейе. Чудим се куде да го найдем? 

И я се учуди и оди чуденье не тея 
тия села около Боси-

ко на нас, на 
лят казват, че е много пъргаво дете, 
нещастен на часовете, дори и карти 
играе. Неотдавна откраднал ябълки от 
овощната градина на комшията Пе
ра... Вечер идва късно, а 
срещна по някой човек, който ми се 
оплаква от моя немирко. Мнозина ми 
разправят за „подвизите" 
и всички ме укоряват за това.

да му кажем дека по 
леград
ни. Не смея да му кажем дека ягнища има 
у Доганица и у Дукат, там народат не може 
да Би продаде та да земе некой динар. Не 
смея оти не знам колко му йе голема стиму
лацията. Изгледа има само за иденьето, а 
одека да му найдемо йош йедну стимулацию 
да се върне. А ако се на върне-кико че зе- 
меделийето у Босилеград без креативни ка
дри?

ежедневнонема да га найде-све су изпродаде-

на моя син
пионерската

ден общинскиятПреди някой
куриер ми донесе решение. Четем: из 
бран съм за член на съвета за просве 
та. Охо-хо, зарадва се аз. Оставих ре
шението в чекмеджето от масата и ре 
ших на никого да не разказвам за то-

— Ще учи моето дете в 
Няма да го изпращам на занят. Златна т|г 
мое детенце! ...

гимназия-

Аз само загрижено слагам рамене. 
Защото кой знае дали ще остана член 
на просветния съвет докато моя Мики 
ца завърши основно училище.. .
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ва.
Един ден вървим из улицата, кога 

та отведнъж ме срещна учителката — 
класната на моя син Микица.чЛЬЖ+цъос/
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