
ЕрштВо
С указ на президента 

на СФРЮ от 14 февру 
ари 1975 г. Издател
ство „Братство” е удо
стоено с Орден братст 
во и ‘единство със сре
бърен венец за особе
ни заслуги в областта 
на информативната и 
графическа дейност и 
за приноса в развити
ето на братството и 
единство между на
шите народи и наро
дности.

* вестник н* 6упг«,рсн«т« нарооност е сфг ЮГОСЛАВИЯ -«■
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ОТ ЗАСЕДАНИЕТО НА ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА 
СФРЮ

МИЯТОШЧ - ПРЕДСЕДАТЕЛ, НРАЙГЕР 

-П0ДТРЕДСЕДА1ЕЛ НА ПРЕДСЕДАТЕЛ
СТВОТО НА СФРЮ

Под председатлествуване 
на Лазар Колишевски в 
края на миналата седмица в 
Белград се проведе заседа
ние на Председателството на 
СФРЮ, в чиято работа участ 
вуваха и нацвисшите функци 
опери на Федерацията. На 
заседанието бе избран пред 
седагел и подпреседател на 
Председателството на СФРЮ.

Според член 328 на Кон 
ституцията на СФРЮ е пре 
ставане на функцията Прези 
дент на Републиката, подпре 
седателят на Председателст 
вото става председател на 
Председателството на СФРЮ 
до края на мандата, за който 
е избран за подпредседател. 
Съгласно с това, мандатът 
на председателя на Предсе 
дателството Лазар Колишев 
ски излезна на 15 май 1980 
г. и затова Председателство 
то избра нов председател н

зидента на Републиката по 
вече пъти посещаваха друга 
рите Лазар Колишевски, под 
председател на Председател 
егвото на СФРЮ и Стеван 
Дорснски, председателству- 
ващ на Председателството 
на ЦК на СЮК.

Пожелавайки успешна и 
плодовита работа на другари
те Миятович и Крацгер, Ла 
зар Колишевски между дру 
гото изтъкна:

— Нашето Председател-

Пъстро братско хоро

НА 24 И 25 МАЙ В ДИМИТРОВГРАД
ство не .можеше успешно да 
ос-г.ществи конституционните 
си задължения и сложните 
и отговорни задачи ако не 
разви постоянно и твъРДе 
интензивно сътрудничество 

Скупщината на СФРЮ, 
изпълнителен съ 

вег и председателствата на 
социалйстическите републики 
и социалистическите автоно 
мни области. Особено искам 
даг подчертая, че сътйудни 
чеството на нашето Предсе 
дателство с Председателство 
то на ЦК на СЮК в сложни 
те обстоятелства на изтек 

период бе извънредно и

ЕДИНАДЕСЕТИ ПЪТ НА ДЕЛО УКРЕПВА 

ТИТ0В0Т0 БРАТСТВО И ЕДИНСТВОсъс 
Ст.ЮЗНИЯ

* НАЛАЗГОДИШНИЯ ФЕСТИВАЛ „МАЙСКИ СРЕЩИ - се очаква ДА ВЗЕ 
МАТ УЧАСТИЕ ПРЕДСТАВИТЕЛИ НА ВСИЧКИ НАРОДНОСТИ И НА НАРОДА В 
СР СЪРБИЯ

Димитровград по единаде 
сети път разтваря обятия, 
за да приеме скъпи гости — 
представителите на народа и 
народностите в СР Сърбия- 
Тазгодишният фестивал се 
провежда под знака на 35- 
годишнината от победата над 
фашизма и 30-годишнината 
от въвеждане на самоупрлв 
лението. Провежда се и в 
дни, когато цялата югосла 
века общественост изжив 
«ва огромна скръб по неот
давна починалия президент, 
вожд и учител Йосип Броз 
Тито но и когато едновреме 
ино се израява още по-голя 
ма пешимост да се продъл 
жи Титавото дело.

Фестивалът „Майски сре 
нги именно поникна да раз 
вива една от 
придобивки 
бедител ма/та
юияята — братството и един 
ството. Неведпаж и не на 
едно място другарят Тито 
изтикваше, че тази придоби 
ока трябва да се пази като

оодцреседател.
За председател на Предсе 

дателството е избран ЦВИЕ 
ТИН МИЯТОВИЧ, подпредсе 
дател — член на Председа 

СФРЮ от СР

ват: „Имайки предвид, че го 
ва е първата по-голяма об- 

манифестация

зеница на окото. Участни 
ците на фестивала — пред 
отавители на албанската, тур 
ската, румънската, русин 
ската унгарската, словаш 
ката народности и предста 
тели на сръбския народ ог 
града-побратим Ал 
вац Жупски, последовател
но единадесет години пре 
връщат в живо дело тази 
Тнгова мнсъл-
Трудно с да се изкажат 
облиците, с които се укреи 
ва братството и единството; 
всестранно запознаване на о- 
бпчанте, бита, песенното и 
изобщо фолклорното творче 
ство иа народностите, свъР 
зване на лични познанства 
и приятелства, взаимно лро 
нпквапе на културите и про 
чие.

шеотвена 
след смъртта на президента 
Тито, Срещите цте протекат 
в духа на Титовите поръче 
ния и обетта, който народи
те и народностите на Юго

ЛИя
че крепката координация и 
навременната съвместна на
соченост на двете председа
телства по-най-важните поли 
тически въпроси ни даде въз 
можност успешно да изпълн 

нашите задължения 
пред които бяхме

телството на 
Босна и Херцеговина, а за 
подпредседател на Председа 

СЕРГЕЙ КРАЙ-телството 
ГЕР, член на Председателст 

СФРЮ от СР Сло ексаидровото на 
вения. славиа му дадоха, че и по- 

нататъ.к те продължат не 
говото дело. под лозунга 
„Тито — това сме всички 
ние".

яваме 
и задачи, 
изправени.

Председателството 
СФРЮ константира, че труде 

се и гражданите, об

на

шиле

Димптровградчани и този
път те посрещнат гости от 
Александровац Жулски, Печ 

Чантавир. РускиПризрен.
Кръстур. Ковачица, Узднн, 
Босилеград. Су.рдулида и Бл 
бушнтща. Още веднаж с уча
стие на митинга, в революнн 
онната културно-художестве 
на програма, физкултурните 
упражнения и други прояви, 
ще се изрази преданността 
към югославската братска 
общност и тпе се продължим 
непреходното Титово дело.

пай-цениите 
на Народоосво 
война и револ Във възванисто, оглраве 

по, до младежите и девойки
те, ггаюперите, работниците 
п гражданите от Димитров 
градска община, общесгве- 
110-1 ГО ЛИД14 ос 1(1 ПС О РГДIII ГЗБ- 
щш, между другото, посоч ст. Н.

Миятовичдължност на Ц-Л. Колишевски предава
Чувствувам1 се дължел

заседание, от името ла 
всички нас поотделно и

паоб-ществено-пол итич ескит е 
пгности, 
ческите 
налите

обществено-полити 
организации и оста 
организации и общ 

с най_голямо внима-

това

30 годиш* 

изява на любов 

към другаря 

Тито

ЕДВАРД КАРДЕЛ:
Председателството като 

цяло, да лоблагодаря па тРУ 
де.пгите се и гражданите, на 
работническата 
беяо на младежта и ттиоие 
рите, числящите се към въ 
о ръжените сили, иа всички 
народи и народности иа Юго 

за всичко онова, ко

на
ности
ние и грижа следеха хода на 
лечението и изхода ла бол е 
стта на Йосип Броз Тито. 
Лекарският коксилиум на
време и обективно ииформи 
раше нашата и световната 
обкръжен от грижи и внима 
на болестта и хода на лече 
нието на другаря Тито.
По времена лечението,Пре 

зидентът на Републиката бе 
обсипан с грижа и внима
ние на най-висшите функци 
онери иа Федерацията, ре- 
пубяиките и автономните об 
ласти и на синовете Жарко 
и Мишо.

По времена лечението, Пре

Титовото дело 

е исторически 

феномен

класа, осо

славия
показаха в дните на тъ 

га и жалост, в които се на
мерихме след 
другаря Тито.

его

смъртта на

Стр. 4 Стр. 3(Биографиите на Ц. Миято- 
тович и С. Крацгер 
3 стр.)

— па



ТИТО — ДЪРЖАВНИК ИА МАШАТА ИПОХА

ТИТОВО 0 ИСТОРИЧЕСКО »НЕ« НА СТАЛИН 1948
П резидентът Тито е при- 

ел 'па 12 май и Белия

— Но малко ло-късло след 
размяна на писмата праз 
1948 година разбрах, че С/га 
лян лред един американец 
казал: „Не харесва ми това 
него/зо 
-ние".

„Който не зачита с«оя7а с/рана и споя народ — тоя не може да зачита 
„ другнго”. Интервю на президента Тито па Радио/елсвизия Белград от 12 мац 
1972 годи//а

дворец по повод своя 
юбилеен осемдесети рожден 
ден н тридесет и пет годи
шнината от идването му на
чело на Партията, генерал
ния директор ч/а Радио-теле
визия Белград да шиел ня 
кон свои възгледи и разми- казвах, сега си струва да 
шления- Въпросите се отиа- сс живее и да сс бори. Про 
сял/1 да по-значителни събн- тив това трябва да сс бо- 
тня от нашата нова нсто- рпм, трябва да изтраем и 
рия, за която е свързан Тп своето. Ако ние съзнаваме 
товия жизнен н революии- за това, че нищо не сме сто 
оиен път. Един въпрос гла- рили за да се стнше до то-

наведпаж написах опя 
Когато се 

Ста-
сага,
дълъг отговор, 
завърнах в Белград, в 
рия дворец 
съдихме отговора.

те другари да дойда па за
седание в Киев. А аз ведна
га мислех н себе си: 
о разликата да дойда в 
ев или Москва, /сакто «и по- 
късно, в Букурещ? Топа бе
ше вече първото нещо ко

ми бе съмнително.
няма да ида, Ка-

там, но не бяха така дълбо 
ко проникнати от живота 
па съветския народ като аз, 
малко по-д.р'угрячс доживяха 
това. Идваха и ме пита
ха: какво сега? Нищо —

твърдоглаво държа-
каква

Ки- об- Ас другарите __ Кога сте имали чъРна
станил?та сре/ца със

— Вие тогава на Сталин 
Това беше исто- 

Другарю Тито,
— Четиридесет и четвъР" 

та, аз за пъР® п'ьт към 
края на войната отидох в 
Съветския съюз. Първите 
срещи проведох в лични 
разговори, а имахме ги ня* 

Сталин винаги ме

На казахте не.сто
зах: нет, 
зах, че сме обвинели, че ни 
викат па подсъдимата ска
мейка, а нс знаем защо...

— А точно тогава се слу
чи н следното. Ма стената 

бяха

рическо не. 
когато днес размисляте за 

събития, може ли датези
се каже, че зародиша па не
доразуменията и етълкновс 

па Ста- колко.
назоваваше през нощта, око 
ло десет — единадесет часа, 
и тогава при него понякога 
оставах и до шест часа су-'

пията с политиката 
лип се намира вече в тру 
дностите, които се сс появи 

отношението на Комин

ва, което са /ш ш/снеииралп 
комунисти 

трябва да останем последо
вателни па себе си докрай. 
И не сс излъгах. Ние има
хме подкрепа от огромното 
болшинство. Нс нздьржаха 
само отделим хора, слаби 
характери.

сел:
— Като революционер сте 

доживялн твъРДе трудни 
моменти. Един от тях е стъл 
кновението с Иифор.мбюро. 
когато с всички комунисти 
на Югославия съвместно 
сте доживяла нови изпита
ния. В какво виждате най* 
големите реперкуснн на та
зи борба за отношенията 
между
партии и социалистическите 
страни?

в моята канцелария 
закачени две големи сним
ки : на Ленин н Сталин. И 

Ма-

гогава като

ли в
терма К7,м ЮКП в предвое
нните години?

малко /греди да влезне 
/петои вътре,
Сталин бе паднала и останала 
па шкафа, иаслонепа ма сте 
мата. А той бързо забеляла 
това и вече си помисли, че 

С'|,м свалил,

трипта.снимката па
СРЕЩИ СЪС СТАЛИН — А кога за пръв л-ьт по- 

чувствувахте известно недо
верие или недоразумение?— Не. Не бих казал че е 

Защо го Сталин бешеНЕ ЗАМИНАВАМ НИ В 
БУКУРЕЩ, НИ В КИЕВ

така.
доста добре настроен към 
мен. Той искаше, така да

носнимката 
че нс съм успял да я скрия- 
Но това обаче беше съвсем

— Четиридесет и 
когато
винягват, че имаме неприя
телско отношение към тех
ните специалисти тук. Тога
ва забелязах, че това иаподо 
бава на онази приказка, в 
която вълкът упреква агне 
то, че му .мъти водата, ма
кар че то пие под него. То
гава почувствувах, че нещо 
ле е в ред.

— Вие по един повод сте 
казали: който не зачита 
своята страна и сво* народ 
— той не може да зачита 
и другнго. Да ли в това не
зачитане е същината на хе- 
гемонистическите 
жи, и тогава л в съвремен
ния СВЯТ?

седма, 
започнаха да ни об-комуч и 1ст/ щес К11те

сс кансс, на извее ген начин 
да мс придобие. Спомням 
си за една среща в Москва 
през 1946 година. Бяха там 
и Коча Половин и Райко
ви ч, Оахмс повече. И след 
полунощ 
иено работеше през нощта
— от/гдохме в неговата ви
ла, където се намираше це
локупното техно Бюро. Ста
лин се толкова бе разчувс- 
твувал че' в един момент ме 
хвана около кръста и ме 
вдигна. Погледна .ме л ме 
пита: „Ви здарови”? Казах:
— здрав. „Берегите свой° 
здаровье, нужно будьет длья 
Еоропн”. А ние след това 
около него: Товариш Ста
лин, ви здаров, ви крйегтки, 
ви долго жит будете. . . А 
той отвръщаше „Ньет, я 
знаю сваьо здаровье и сваьо 
физическое состоянье. .

— Ето, това бяха много случайно... 
трудни часове. Ние тогава — Имаше, разбира се, вся 
взехме решение да не зами какви опити да ни доведат 
на нн в Букурещ, ли в Км- там. Ние ие отидохме,
ев. Аз знаех какво това отп- ето беше съвсем правилно,
ване би представлявало. До- Това бяха тежки моменти, 
бре, аз вече отдавна отпла- — На Вас съветският по
тих живота си, могло е да ела шик, колкото си спомням, 
отида и, там да загина, ако в Загреб е връчил писма
това би било от полза. Но от Сталин п Молотов?

— Точно е. -
— Как това Ви е остана

ло в спомените?
— Ох, тежко беше това. 

това ме- Получих го в една вила. 
по Стоех облегнал се, четейки 

това дълго писмо. В мен 
тази резолюция и съвеща- нещо страшно се случваше, 
името Машетов, младеж, ен бях силно огорчен. Тогава 
каведеовец, който бързо се седнах, но него не го пока- 
пробиваше, напредваше, них да седне. Само на руски 

на онези писма и обвинения Дойде в моята канцелария, му казах: Ние ще „обсудйит 
които бяха хвърлени върху в Ужишка улица, и донесе и отвйетит — больше ньи* 
иашата Партия и нашето ми кратко писмо — сега не чево; до свидаиия”. Той се 

си спомням кой. го бе под обърна и отиде. . .
с покана със свои- — Аз веднага там, на ма-

ТУК ИМА НЕЩО, ЗА 
КОЕТО СИ СТРУВА ДА 

СЕ ЖИВЕЕ
ко-

Сталин обикло— Съвсем е разбираемо, 
че за комунистите може би 
е най-трудния момент в жи 
вота, когато дойде до това 
да се разруши всичко оно- ' знаех, че полза няма да има,

и че едва тогава ще настъ-ва, в което е вярвал и на 
което самия себе е изграж
дал. Сега се налагаше да 
се сепнем и протълкуваме 
какво всичко това може да 
значи. Трябва да кажа, че 
много обмислях. Трудно ми 
беше да се реша. Но нещо 
в мен се прело.ми, а особено 
с оглед на арогантността

пи трагедия--
— Спомнил! си н когато

дойде при мен 
жду другото да кажа 
време ма подготовката на стреме-

— И днес е още така. 
Този, който е в състояние 
своята страна да подчини на 
интересите на другиго, той 
ни този не може да зачита.

Ръководство, след всичко 
>■ онова, което в тази кървава 

борба сторихме за себе ои 
и за Съветския съю3. който 
ни беше светиня- Понеже 
нашите хора умираха с име 
то Сталин на уста. Знаете, 
това не беше само удар, но 
нещо много по-дълбоко. Раз 
мислях към какво води то
ва и какво може да се ро
ди от всичко това.

Тогава за пръв път казах: 
тук има нещо, за което си

писал

Принос 

за разгрома на фашизма 3
струва да се живее и да се 
бори, а човек да не напус
не идеите на марксизма и 
ленинизма, да остане кому
нист и борец за правдата и 
равноправие между социали 
етическите страни и кому
нистическите партии. Аз то
ва бях написал и в първия 
конспект на писмото. Име
нно, написах на края, че 
тук става въпрос за равно
правието

В СВЕТА — Бели знамена 
знамена. Към края на ноември 90 000 войници 

че се предават 1943 г. В Техеран се провеж 
с.е развяват над Сталинград.
Армията на германския фел 
-дмаршал Паулус полага оръ 
жие (2 февруари 1943 г.) пред 
Червената армия • Започва 
германското отегляне от Ру 
сия- Хитлер прави опити да 
спре съветската вълна. През 
лятото па 1943 г. край Курск 
в „битката на танковете”, гер 
майската солдатеска доживя 
ва поражение и е принудена 
ма оттегляне.

окупаторски 
и колаборационнетки. В на
чалата си фаза операцията 
има

да известната Техеранска кок 
ференцпя, на която за пръв 
път се срещат Черчил, Ста
лин и Рузвелт. На ------
пта се решава да с.е открие 
втори фронт в Европа и 
„партизаните в

...Удари съдбонос
ният момент. Започва 
решителната битка 
срещу най-големия 
враг на работническа 
та класа... Пролетарии 
от всички краища на 

на своя 
ите бое- 
Сплотеге

два етапа, но борбата 
не се развива според плана. 
Главнататази сре оперативна група 
на НОВЮ (Народоосвободи- 
телна войска на Югославия), 

Югославия която наброява около 20 000 
в най-гол яда се помогнат 

ма степен”... бойци се движи към Нерет 
Набързо, все още дока- 

то траят борбите в Запа- 
Бог.на, върховният ко 

мендант Тито изпраща три' 
дивизии на Неретва в проти 
вофанзивна. В

Югославия, 
пост,

и по-нататъшното 
развитие на социализма. Аз 
това така схващах още то
гава. Само че Джилас

ва.в първ 
ви редици! 1 
здраво своите редици 
около вашия авангард 
— Югославската кому
нистическа партия- Все 
ки да застане на сво 
ето място. Непоколе 
бимо и дисциплинира

В ЮГОСЛАВИЯ — Срещу 
партизанската свобдна тери
тория в Босненска

г„ през януари 1943. нападат 80
Германско-италиански час хиляди неприятелски войни 

ти са победени и изхвърлени ци. Тяхната воини
от Африка.. Аигло-америкаи- тпожат главната част
?"‘ С™ завзимат Свцолия. Народоосвободителнаггаслизат на италианска земя 
и принуждават Хитлеровня 
съ!озешк да капитулира (8 се 
лтември 1943 г.). Германци
те и занапред оказват 
ротива ма съюзниците в И- 
талия-

днаи още
някои, след това го изпра
вили

крайна
изхвърлили. Но аз

този район 
дивизиите на НОВЮ разби 
ват

имам оригинала. . .
— Разбира се, това ми бе 

ше трудно тогава, понеже 
аз много обичам руския па 
род. Все пак там прекарах 
шест години, много пре
живях и много изпатих. Но 
оз и след това живеех с 
Революцията, 
за мене беше онова, което 
ме носеше през целия жи
вот до днес- Октомврийска
та революция не е обикно- 
вена революция, а този на
род е много добър народ. 
Мнозина мои другари оба
че, които съшо така бяха

цел е да уни
италианската дивизия 

„Мурдже” и обезпечава про 
ход,

на
вой-

Югосл-авия. Под
телК1, II, иТМУПен УГпро 
летарски дивизи се проби 

от обръча и тръгват 
Неретва.

ска на ио трябва да чакат рана-но изп7,лнявайте своя 
та пролетарска длъж
ност.

нните.

Сетне, след нови попъл 
неиия. започват още по-къРЗ 
вави борби. В течение 
зи изключител но тежки бор 
би нашата войска тгоинуде 
на да преведе и 3500 ране-

съп ватРеволюцията към
на те22 юни 1941 г. 

Централен комитет на 
Югославската 
нисгическа партия

Германското 
мандуване
ЦИя

върховно ко-
ПОДГОТВяНа Далечния изток аме- 

комуни риканската войска предприе 
няколко офанзиви

опера-
под название „Вайс’ 

доверено на Александър Лер ни’ за да ие га хване врагът 
комендант за Югоизток. ’ и да ги Убие. Затова тази че 

Операцията 
януари 1943 г. 
били

на
сг среЯпония, докато кихай 

с.ките революционери се бо 
Рят уопешно срещу окупато

ШУ

тридесетдневна 
нарича още борба за ране-

борба сезапочва на 20 
и в нея са

ангажирани около иите.
ра.
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Из биографията на 
Цвиетин Миятович

В НИШКИ РЕГИОН

По-голяма дисциплина 

в капиталовложенията
След освобождението, 

вен редица отговорни поли
тически функции, Маятович 
е избиран и 
републиканската

Изпълнителното бюро :~ 
сно па Председателството на 
ЦК на СЮК. За 
Председателството на СФРЮ 
е избран 1974 г. До избора 
за председател той бе под
председател на Председател
ството на СФРЮ.

ос- отно-

член на
за делегат на 

и Съюзна
та скудщ.ина и в най-висши 
те органи и тела на обще
ствено-политическите органи- 

, На Осмия конгрес 
(.1954 г.) е избран в Изпълни
телния комитет на ЦК на 
СЮК, а през 1965

зации. I

Миятович е Инвестиционна активност в Нишки регион е 
унисон с материалните възможности на стопанството 
и кредитните потенциали на банките. Но и покрай 
направените тук-таме превишавания на запланираните 
размери на капиталовложения сочи, че съществува ре
ализъм в изграждането на нови обекти и зачитане на 
законопредписанията в тази област.

носител на 
Орден народен герой, Орден 
герой на социалистичеокия 
труд, Орден народно освобо
ждение и други високи на
ши и чуждестранни отличия.

в
тттл за ЦРВДсе-дател на ЦК на СК на БиХ. 

На Десетия и Единадесетия 
конгрес е избран за член на

Из биографията на 
Сергей Крайгер Това

заключения 
проведеното 
Председателството на Меж-
дуобщин] ската
скупщина в Ниш, обсъждай 
ки информация за превиша 
валията в капиталовложени
ята в репиона.

потвърждение ла това 
идва факта, че в региона до 
31 март от 261 ползватели 
на обществени средства, пре 
лишавания са направени за 
сума от 564 милиона, напра
вени от страна на 79 органи 
зации на сдружения труд, 
или с 30 процента от общи<т 
им брой- В края на минала 
та година същите са възли
зали на около 1,7 милиарда 
динара.

е едно от основните 
на неотдавна 
заседание на

обектите, и често пъти, вме 
сгго в предвидените срокове, 
обектите биват пуонати в 
действие много почкъсно.

По-напред започват да се 
отплащат ануитетите, преди 
да започне производството 
в тези обекти.

Единодушно беше прието 
заключението, занапред ор
ганизациите на сдружения 
труд и банкигге в репиона 
на намерят общ език на 
сътрудничество, за да може 
по-бързо да се реализират 
предвидените реконструкции 
и изграждането на нови обе 
кти.

Подпредседателят на Пред
седателството на СФРЮ Сер
гей _ Крайгер е роден в По- 
стойна, СР Словения,
1914 година. Гимназия 
в Любляна 
следвал в Любляна и Загреб, 
където е абсолвирал.

Като студент активно 
ганизирано работи- в полити
ческия живот на Любля- 
нския университет. През 
1934 год. е приет в КП на 
Словения. Същата година е 
арестуван и следващите 2 
години прекарва в затвора в 
Сремска Митровица. По ре
шение на ЦК на КП на Сло
вения през 1940 г. заминава 
в нелегалност и отива в Тър- 
бовлье, където по време на 
германската окупация става 
секретар на Окръжния ко
митет. По време на НОБ 
изпълнява редица високи 
партийни длъжности.

Ц. Миятович
регионалнаПредседателят на Предсе

дателството на СФРЮ Цвие- 
тин Миятович

година в Лопаре, СР 
Босна и Херцеговина.

В напредничавото младеж
ко движение се включва ка
то гимназист в Тузла. Рево
люционната му младежка 
активност продължава и на 
Белградския университет, къ 
дето участвува във всички 
активности на напредничава
та студентска и работниче
ска младеж.

Член на ЮКП става през 
1933 година.

През 1935 година работи 
върху възобновяването на 
партийните организации в 
Шумадия и Поморавие, а 
през 1937 г. другарят Тито 
го изпраща в Босна и Херце 
говина където има за зада
ча да свръзва партийните ор

през 
е учил 

а медицина е
е роден през

1913
В

и ор

Има случаи, когато пора
ди незначителни суми бан
ките разтакат и така сто
панството търпи големи за
губи.

С. Крайгер

Най-големи превишава
ния досега са забележени 
в здравеопазването, около 
40 на сто, в просветата и 
културата — 38, а в проми
шлеността

завод за стопанско планира
не, след това държавен се
кретар на външната търго
вия- Йрез 1967 г. е избран за 
председател на скупщината 
на СР Словения, седем годи
ни по-късно за председател 
на Председателството на СР 
Словения. На тази функция 
остава до 15 май 1979 г., ко
гато бе избран за член на 
Председателството на СФРЮ.

Крайгер е носител на Ор
ден герой на социалистиче 
окия труд, Орден народно 
освобождение, Орден на Ре
публиката със златен венец 
и много други високи маши 
и чуждестранни отличия-

Председателството обсъди 
и информация за хода на 
изграждането на циментова
та фабрика край Бела палан 
ка, която трябва да бъде за
вършена до края на 1983 го 
дина.

17 процента.
След освобождението, Кра

йгер е секретар на Окръж
ния комитет на КП в Мари- 
бор, след това секретар на 
Градския комитет на КП в 
Любляна. По-късно е изби
ран в много комисии и тела 
и в правителството на НР 
Словения- През 1951 г. е из
бран за гувернер на Народ
ната банка на ФНРЮ. Две 

Крайгер

С оглед на инфлационните 
процеси, и редица друга съ 
пътстттзащи явления, може 
да се каже, че реализиране 
то на запланираните капита 
ловложения в региона 
върви затруднено.

ганизации.
Другарят Миятович е един 

от организаторите на народ
ното въстание в Босна и 
Херцеговина през 1941 годи- М. А.
на и ръководител на въоръ
жената борба в Източна Бо
сна. През НОБ е изпълнявал 
повече военни и политичес
ки длъжности, избиран е за 

на АВНОЮ

ще

ЗеметресениеКакто беше изтъкнато, не 
се спазват предвидените 
срокове за строеж на отдел 
ни обекти, което поскъпва

ГОДИНИ ПО-КъСНО,
става директор на Съюзния

съветник
ЗАВНОБИХ.

и

наI ?!
нат записани в нашата ис 
тория, като най-трудните 
през НОВ-а (Нароцоосвободи 
телиата война). На Мнлин 
кладе е ранен и другарят 
Тито. С големи жертви, пар 
тизанските герои разкъсват 
три неприятелски обръча.
През средата ма юни глав 
ната част на Народоосвободи 
телиата войска успява да 
се измъкне от обкръжението 
и да проникне в Източна Бс* 
сна.

дица други важим решения- 
След капитулацията па И- < ——

Приз 1943 г, значително

Сутйегка (известна V нас и 
като 5 офанзива). Очаквай 
ки, че съюзниците те ако 

на Балканите, гер

шаб, за да 
залъже врага, заповядва да 
се съборят всички моето 
ве на Неретва. Така врагът

Върховният Иопаонинна АВНОЮ, на което се .по
лагат основите на нова, брат 
ска, федеративна Югосла
вия. АВНОЮ става върховно 
законодателно и изпълни
телно тяло на народа на 
Югославия- Освен първата 
партизанска скупщина, се ус 
тановява Първо партизанско 
правителство НКОЮ, забран 
ява се на краля завръщане 
в страната, на другаря Тито 
се присъжда званието мар 
шал и се приемат още ре-

стират
манците предприемат напа
дение с цел да унищожат 
Върховния щаб и главната 
част на освободителната вой

получава впечатление, че гла 
вната част на НОВЮ ще 

към Централна Бо
В неделя, на 18 май, след 

21 часа селата Блажево, До
ни Левичи, Шошичи, както 
и град Брус разтърси силно 
земетресение, в епицентъра 
на планина Копаоник от над 
8 степена по Меркалиеава- 
та скала, или 5,7 степени по 
скалата на Рихтер.

тръгне
сна. След рушение на моето 
ве бива ска. Около 117 000 германски 

италиански и български вой
направен понтонен 

Частите на II пролемост.
тарска бригада нанасят сък 
рушителен удар на четници
те (с дражевистите) на Дра 

Михайлович (около 18 000). 
Така на четническото движе

ници, Ус.таши и четници 
(дражевисти) нападат срещу 
20 000 партизани, между кои 
то има около 4000 ранени и 
болни от тиф.

жа
В тези селища са причи

нени големи материални ще 
ти, защото над 100 семейст
ва са останали без покрив 
пад главата, разрушени

ние се задава решаващият 
удар, след който вече нико
га не могат да се съвземат. 
В тази борба край Неретва 
(известна и като 4 офанзива), 
ранените са прехвърлени па 

на Неретва и

талия (8 септември 1943 г.) 
е освободена голяма част от 
Югославия. Създадена е сил 
па партизанска войска от 
107 партизански отряди, 109 
бригади, разпределени в 28 
дивизии, относно 9 корпуса.
Във всички тези части има
около 300 хиляди бойци. Те ните — «поред оценка на 
зи сили приковават на юву съюзниците на конференции 

полесражение о- те в Квибек, Москва и Те 
херои — затова й се оказва 
материална помощ. Зиачнтсл

Целта на врага е не само 
да унищожи главната част 
на оперативните групи иа 
НОВЮ, но и да осуети ней 
ното проникване в Сърбия- 
Върховният щаб на НОВЮ 
изправен пред трудности 
решава една оперативна гру 
па (1и 2 дивизия) да се гюо 
бият през Сутйсока и Зелен 
гора, докато втората (3 и 7 
дивизия) да се пробива към 
Савджак. Тъй като втората 
група не успява да пробие 
обръча придружава Първа и 
Втора дивизии.

В началото на юни 1943 г. 
се извършва пробив на не
приятелския обръ»ч. Борбите 
в каньона на Сутйеска, на 
Зелснгора и Вучево ще оста-

с.е промени и международно 
то положение на Народоо-
сиобадшашата борба на па- „ МИОГО стапански обект 
родите на Югославия* НОВЮ ) -
става един от 'решаващите Земетресението се почув- 
факторн в борбата срещу гер ствува и в много други кра 
майския окупатор на Балка и ща на Социалистическа

република Сърбия, СР Ма- 
кедо1Шя, Перна гора, Боона 
и Херцеговина, в съседните 
страни: Унгария, . Румъния 
п Българня.

са

левия бряг 
„най-човечната битка” успе 

Целта нашно приключва.
НОВЮ са Сърбия и Македо

Развиват се огорчени 
Херцего

ния.
борби в Източна

славското 
коло 600 хиляди неприятел 
ски войници, и то: около 250

вина, които завършват с про 
никване 
Савджак.

към Черна гора и

хиляди германски, 75 хмлдц па крачка «представлява нд- 
български, 14 хиляди уигар- вашето па военните мисии 
ски, по-маля,к брой войни иа западните съюзници и 
ци иа италиаи,ско-фашист* свързването на свободителиа 
ките легии <н около 250 хил та борба на Югославия 
яди колаборацноиистически освободителните движения и

Албания, Гърция, България 
и Италмя.

Вече се предприемат не
обходимите мероприятия за 
сатиране

След редица неуспехи в 
борбите срещу Народоосво 
бодителната войска и парти 
ланските отряди на Югосла 
вия, вече на 15 май 1943 г. 
германското и италианско 
върховно командуване пред 
приемат нова операция под 
шифър „Шяарц" в района на

па положението, 
с като се обезпечава подслон 

за населението, а тези дни 
ще се продължи с оказва
нето на помощ, за да се на
дделеят щетите от това при
родно бедствие.

формации.

На 29 ноември в Яйце се 
провежда Второто заседание — Следва —
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МежД^общия-
“ ПреТкС7в"«м^а»ски регионОг заседанието 

скатаЛИЧНИТЕ СЕКРЕТАРИ ИА ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА СФРЮСПОМЕНИ ИА конференция "»

НАД 2800 НОВИ ЧЛЕНОВЕРАБОТНИТЕ ДНИ ИА ТИТО скНА
Йоже Смоле: От «сяка нспрсцизиост, неточност, 

закъснение както н ог дълги и безплодни 
Тнто просто' се отвращава ще

приемането 
в Партията.И'1,ч в ръ-'жа с

на млади хора 
Заключение

период

разговори комунистите 
по-числеи, щдейно-ноли 

акциоимо ио-деси 
области па об-

СъзД0-

Съюзът па
беше а предете 

отделно вна 
се посвети на при 

членове

етапа 
тически и
13'ЬВ ВСИЧКИ
ществспия живот, 
дени са До-малки, ло-онера- 

първич-пи . организа 
Съюза на комупис- 

докато проблемите иа 
които те действу

я/ция 
мание да11 обу IСОТ13011 о-пол итичес к и те 

организации. Сетне другаря 
Тнто .посети текстилния ком 
бмнат във Враня» кгьдето 
по-дълго време разглеждаше 
тоя модерен 
обект, след 
тържествена вечеря, устрое 
на в работническия стол в 
'Г окстил и и я комби и ат.

спомня си Смоле,
Ти го .не слушате само докла 
дите, но и със своите вдофо 
си и забележки, активно у- 
чаегваше 
След това бе .устроен търже 
ствен обед, на асойто друга 
ря Тнто вдиша тост—

— С това, работния ден па 
другаря Тнто не приключи.

— Не, защото след обеда 
с влак тръгнахме от Лески 
вац за Враня- Но и във вла 
ка, казва Смоле, не остави 
хме другаря Тнто па с,ю* 
койствне. Молихме го да пре 
гледа н авторизира иа дваде

Три години — от 1968 до 
1970 година — Йоже Смоле, 
е бил член на ЦК иа СЮК 
и председател на Комисия 
та на Председателството иа 
ЦК на СК Словения за меж 
дународни отношения и ли 
чен секретар на президен 
та Тито. Той говори за ра 
ботния ден на другаря Ти 
то, за неговия навик ка 
ранобудник и че много ра 
боти. За нашите читатели 
предаваме част от спомени
те му от това време.

Макар че знаех, че нашия 
Председател става рано, и 
много работи, все пак бя-х 
изненадан, когато виждах, 
че другаря Тито започва да 
работи вече в шест часа су
тринта. Мисля, че неговото 
темпо и начин .на работа 
най-добре ще илюстрирам 

разкажа за едно 
посещение на президента Ти 
то на Южна Сърбия, стана
ло в октомври 1968 година.

другаря
на лови

чрез последователно, -сйстсм 
по обновяване //а редовете 
на СК. Това нещо е неоо 

като с^ има в пред 
че в Южноморавски

емамего
ти вп и
ции ла 
титс, ,

разговорите.в промишлен 
което отиде на ходимосредите, в

— по-ефикасно и по-аи- 
гожирано се разрешават- 

Тези оценки и констата- 
бяха изнесени на засе

вид,
регион, къ-дето живият и де и 
егвуват около 50 000 кому 

още не е ос^ществе

ват

листи,
по работническо мнозинство. 

От около 36 500 
Съюза на комунистите в 

регион жени до 29-го 
възраст има само 

36-година

ции
данисто па Председателство- 

МеЖ|Дуобш ниската
конференция иа Съюза 
комунистите в 13

Южноморавски регион, 
12 май в Леско 

изложено из-

— Па тази вечеря другаря 
президент произнесе хубав 
тост. Вечерята завърши мио 
го късно- Вярвах, че 
следвам ши ден другаря Ти 
то няма рано да стане. По 
се излъгах, следващата сУ- 

бе станал

членове
то и а пака

па общ ини този
д.ииша
19 процента, до 
па възраст; селскостопански 
производители 14,16 и работ 
ници производственици 
34,50 процента. Такава струк 
тура на членовете и в пери 
ода на очевидни положите.!

промени в сравнение с 
предишния 
и/е не задоволява.

па
проводено на 
пан. УводноХРИСТИВОЕ костич.президента

и обикновено и пом
ири и 
рамо
ска вестници и други ипфор

песе
секретар па Председателство 

На заседанието т/рисъ- 
РИСТО МЛАДЕНО 

секре-

страницн дъД'ьг сте 
от говора в Леско

сетнна 
иограм
вац... Съшия деи прпеткцл 
хме във Враня- Беше около 
16 часа. А след това, иовтор

то.
мацпп. ствува и

ВИЧ, изпълнителен 
тар на Председателството на 
Централния комитет ма Съ 
за ма комунистите в Сърбия. 

Системно и планово става

Така беше и следващия 
ден, когато посетихме Про 
куплье п Ниш, за да се за
върнем в Белград около по
лунощ

ни
период, все о-но задължения: реч на ми 

тинга па главния площад, 
среща р представители па ко
муната, трудовите колективи

ако

—Подмладяването на пар-органиподмладяването на изтъкнатийните редици 
в заключителната си реч МИ 
РОСЛАВ ЗДРАВКОВИЧ. пред 
седател на

взациите чрез приемане 
редовете на Съюза на кому 
опетите на нови членове, пре 
димно
следственото 
селскостопански/

РАБОТА БЕЗ ПОЧИВКА
— Рано в неделя, това бе 

ще на 20 октомври, прези
дентът Тнто с влак пристиг 
.на в Лесковац — спомня си 
Смоле. — С него бяха и

Председателст
вото на Междуобщн^ската 
конференция на Съюза на

работ//ици от непо-
производство, 

производи е постояннакомунистите 
задача, една от най-важните 
в идейно-политическото

ученици, студенти ители,
др. активни хора. През 1979 

например в Съюза
наи-виешите 
на Сърбия- Веднага след при 
стигането, другаря Тнто оти- 

на прием, който в него- 
чест бе устроил предсе 

на Общинската еку 
Само един час по-

Ръководителн и
година
на комунистите в Южномо

организационно изграждане, 
произлизащи от Устава на 
СЮК, конгресните дскумен-де равски регион са влезли 

2 829 нови членове.
В 578 първични организа 

ции на Съюза на комунист:/ 
те (45 на сто от общия брой 
първични
Южноморавски регион)
1979 година не е приет пито 
един нов член. Такъв про 
пуск не може да се оправда
ва с ншцо. Това е признак, 
че в тези първични органи 
задни все още не се прила 
га напълно Уставът на СЮК

ва ти.дателя 
пщина.
късно, другаря Тито на го 
лемия народен митинг про

Укрепването на социално- 
класовия състав на члено 
вете на СК тря5ва да бъде 
Ри ? е по-организирано, 
по-бързо и по-силно; 
ривно свързано от всеобщо 
то действуване па органи 
зациите на Съюза на кому 
нистите.

организации визнесе съдържателно, мно 
го важна реч, след която се 
срещна с представителите 
на тази комуна, трудовите 
колективи и обществено-по
литически организации. Бе 
разговаряно за развитието и 
проблемите на тоет край. Но, Мимоход край гроба на Тито

още
нераз-

в

Вл. Велкович

СЪТРУДНИЦИ НА ТИТО ЗА ТИТО

ЕДВАРД КАРДЕЛ тктавото шо е исторически феноменТиловото идване начело 
на Пар-шята и образуване
то на ново ръководство оз
начаваха за нашата партия 
утвърждаване ла два прин
ципа, които изиграха реша
ваща роля в подготвянето 
на Партията за предстоящи 
те големи революционни бо

прекъснато проверяване по
литиката на партията в ак
циите на народеше маси, 
а не с конфликти между 
фракции на докринареи 
елит, отлъчили се от тези 
маси.

И второ, именно 
Титовото
Партията означава

Такава действително мар- 
ксичеока и ленинска концеп 
ция за партията в нашите 
Условия можеше да форму 
лира и да се упорито бори 
за нея и до победа единстве 
но човек, който самият е 

- бил свързан с работническа 
та класа и с народа и кой
то притежава извънреден 
талант да долови и най-под 
ходящото да формулира тех 
ните теж.нения и 
без при това да падне 
влияние

ските комунисти начело с 
Тито, беше революционна 
партия от марксичеоки тип, 
по която същевременно е 
съвременно и оригинално 
създание на
работничеоко движение, все 
странно приспособени към 
дадени нужди и условия на 
борбата на работническата 
класа
сили на югославските наро-

Извънредно важна 
има Тито за

роля
развоя на ме- 

ждунащюналните отношения 
Югославия. Още преди - 

войната той 
стави на свктанската паро
ла за разкъсване на Югосла 
вия, убедени

в
се гтротивопо-югославското

затова 
идване начело на 

оконча-
рби.

че нашите на
реди имат огромно голяма 
полза да запазят единството 

ако то со основава на 
свободната воля 
вието
Към единство 
ват само тяхната 
свързаност 
перспективата на общо бра
тство между народите в бъ
деще, но и взаимните иконо
мически интереси и 
сите за прогрес на социали 
зма. Специално 
единство ги насочва необхо 
димостта при условията на 
съвремания свят, където ре 
акционните сили на импери 
ализма, т. е

Противно на предишния, 
предимно доктринарен и 
формалистически

телно утвърждаване иа след 
•ния принцип иа ръководна
та роля на партията в опре 
деляне на методите и пъти
щата иа борба за дългосро 
чни революционни цели на 
работническата класа: бор
ба за масите и в масите по
средством борба за техните 
всекидневни покания и це
ли, с конкретни всекиднев
ни акциоини съюзи и сътру 
дничесгоо с вички обществе 
ни сили и движения, или 
просто с подкрепа на таки
ва движения и политически 
сили, които при определени 
Условия могат да са 
обективно 
юзник

и на прогресивните си,принцип 
на дисциплина и единство, 
който все пак не можа да 
предотврати

и равнопра 
на всички народи.

не ги насоч- 
съдбовна 

от миналото и

искания, ДП.
под

оггртюннзма, 
под което често падаха хо
ра под претекст за тактиче 

маневриране, практици 
зъм и борба за всекидневни 
искания. От такива 
Тито

фракционерс- 
твото, партията сега се кон 
солидира на базата на дей
ствително единство, в бор
ба за активизиране на рево 
люционната сила на народ
ните маси, т. е, на базата

иа Само такава партия може 
ше съдбовните исторически 
дилеми 
Втората

в навечерието на 
световна война да 

посочи истинските пътища, 
силите, средствата и 
ците

ско

уклони
го пазеше и това, че 

неговият поглед винаги бе 
насочен към бъдещето, към 
дългосрочни 
задачи

СЪЮЗНИ
в оорбата против най- 

сшгния класов и национален 
враг, с какъвто никога до
тогава не са с^ сблъсквали 
югославката

интере-
на такова единство, което 
израстваше от единното 
схващане в партийните ор
ганизации и от способността 
на партийното ръководство

към такова
революционни 

на работническото 
към стремежа работническа 

класа и народи. Само така
ва^ партия можеше да е опо 
собна да свърже борбата за 
национално освобождение с 

бор- народна, демократична
циалистичеока революция и 
Да превърне стихийната де- 
структивна сила на револю
ционните маси в революци
онно обществено дело.

движение, 
партията с акция и с идей
но и политическото си влия 
ние

да постигне такова 
тво на схващане. Наблягай
ки непрестанно за монолит
но единство на партията и 
за дисциплинирано провеж
дане на решенията, Тито ви
наги подчертаваше, че дис
циплината следва да е съз
нателна, т.е. основана вър
ху единството на възгледи 
и концепции, А такова един 
ство постига само с не-

единс- или . на иконом и- 
ческия и политически хеге
мон изъм имат все още ог
ромна сила — да опазят сво 
ето съществуване 
симост. т. е. да се осланят 
'на взаимна помощ в изгра
ждането на 
вия за своята икономическа 
и политическа независимост-

са опора или съ- 
на работническата 

класа в борбата против 
ществувалцата

да свърже именно с 
дългосрочни цели на 

работническата 
бата на масите

тези
съ- класа

за вевкиднев 
ни искания и непосредстве
ни цели от социално, демо
кратическо, културно и про 
гресивно естество изобщо.

и сореакционна 
система или против дадена 
политика на реакционните 
върхове. Това бе концепция 
за „партия на масите", про
тивно на концепцията за 
Партия като 
секта.

и незави-

вътрешни усло-
Следователно онова, 

което се стремяха
доктринарна * * *Към

югослав
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ОТ 9-ТА СРЕЩА „БРАТСТВО ЕДИНСТВО" НА ВЛАСИНд ДИМИТРОВГРАД:
ОТ ТЪРЖЕСТВЕНОТО ЗАСЕДАНИЕ, КОЕТО БЕ ПРОВЕ 
ДЕНО ПО ПОВОД ДЕНЯ НА СИГУРНОСТТАСпокойни за Наи-сигурна е 
онази страна,своето бъдеще която самия

Единни сме и дълбоко
ще живее Титового дело. ДругаряГ Тито 
литическата система на социалистическо 
ние, единствена в света.

Наша задача

Югославия. Сплотени сме и 
Дълбоко съзнателни, че е 
живо и че ще живее Титово 
то дело навеки, 
е онова, поради което наро 
Дите и народностите на Юго 
слави#, с достойнство и спо 
койствие, поднесоха негова
та загуба, поради което 
гага претворяваме в неби
вал трудов елан, поради ко
ето сме сигурни в ненаруши 
мостта на свободата и незави 
симостта на пашата с'грана> 
поради което сме Тигови и 
без Тнто.

че е живо и 
ни остави по- 

самоуправле-
народя пази

По повод 13 май — Деня пик на Секретариата. Меж 
ду другото Алексов изтъкна, 
че за успешната си работа, 
която и по-нататък ще про 
дължи, са дали доприносвси 
Ч1Ш граждани и другарят Ти 
то както ни е учил — Най- 
сигурно страна е тази, коя 
то защитева самият народ.

Да споменем, че това тъР 
жествено заседание по мно 
го неща се различаваше от 
предишните, тъй като ясно 
проличаваше тъгата и болка 
та, която присъствува в съР 
цата на всички, но и реше 
ността на всички, че.нанико 
го няма да бъде позволенно 
да наруши, онова което на
родът твори.

На края, да споменем, че 
в предобедните часове, на 
13 май, работниците от Сек 
ретариата за вътрешни рабо 
ти, посетиха гробовете на 
загиналите и починалите им

Това на сигурността, в просторни 
тете на Секретариата на въ 
трешни работи в Димитров, 
град, бе проведено тъРжест 
венно и скромно заседание.

На споменатото заседание, 
освен трудещите се в Секре 
тариата за вътрешни ргботи, 
присъсТБУваха и обществено 

дейци ог об-

л и дълг е да градим гази система,
още повече да да подобряваме самоуправт едните отно-
коле1^иип»^КреП|аМе делегатСката система, и разшгааме колективната работа, решаване. . .

Единни сме, повече от ко 
гато и да било, сигурни 
историческата неминуемост 
на Титовия път, който сме 
избрали, спокойни за своето 
бъдеще, горди 
то дело, на борбата и между 
народния престиж на Тито- 
ва Югославия, водена от 
Съюза на комунистите има 
кки пред себе 
п задачи на бъдещето разви

ТЪШСъбрахме се и тази го
дина в рамките на чествува 
него Деня на младостта, да 
възкресим спомени за слав 
ните и героични дни от На- 
родоосвободигелната борба 
и да изкажем своята реше- 
ност и по-натагък да укре
пваме братството и един
ството като една от нашите 
най-велики придобивки от 
нашата Народоосвободител

в

политически 
шината, както и представи 
тели от Югославската наро 
дна Армия.

След като с едноминутно 
мълчание бе отдадена после

на огроммо-

Говорейки за по-нататъш
ните задачи, които стоят, Пе 
тровнч изтъкна, че са много 
бройни, слож-ни изискват ог 
ром ми усилия на творчески 
тс способности на всички 
трудещи се. Условията, прп 
които тези задачи ще изпъл 
няваме са сложни и изиск
ват засилени и съгласувани 
действия на всички членове 
на нашето общество. Друга
рят Петров! 14 подчерта, че 
ще продължим да работим 
така, защото сме се издига
ли под Тггтовата Ръка и че 
имаме сигурна основа п опо 
ра в неговото дело.

дна почит към починалия 
основател на спомената слу 
жба — Йосии Броз Тито, при 
съсгвуващитс гости бяха за
познати, по-подробно, с това 
как колективът от спомена
тата служба в Димитровград, 
решава всекидневните си зада 
чи. За това, с какви проблеми 
са се срещали, през измина 
ли а* период, как и по какъв 
начин те са ги решавали, го 
вори Георги Алексов, начал

си ясни цели

колеги, където положиха све 
жи-пролетни цветя-

Т. Петров

ОТ СЪВЕЩАНИЕТО В МОК НА ССТН В НИШ

Секциите опора на 

дейността
В днешния свят, блоково 

разединен и разяждан от 
множество 
живеем в необвързана стра 
на, с най-модерна армия и 
единна система на всенаро
дна отбрана, което е залог 
за сигурността на нашата 
страна и сигурна бариера 
срещу всеки похитител - вър
ху нашата независимост и 
свободата на нашите народи 

народности
между другото Петрович.

недоразумения
Петрович произ//ася реч на митинга

на борба. На всички досега 
шии срещи, давахме обеща 
ние на другаря Тито, заедно 

на с него да продължим по не 
говия път и да следим при
мера на най-свидните сино
ве и дъщери на народа от 
тая сбратимена територия, 
които са дали животите си 
за по-щастливо бъдеще на на 
стоящите и бъдещите поко 
ления. Сега другаря Тито 

на не е вече всред нас.

тие, ще строим все по-решп 
телно нашата братска стра
на, и така ще допринесем 
това нац-голя-мо дело 
другаря Тито да заблести с 
цялата си величественост. 
Това изтъкна Раде Петро 
вич, председател на Съюза 
на бойците в Сърбия, наро
ден герой, на големия ми
тинг, състоял се на 18 май 
тази година край Власинско 
езеро, в присъствието 
около 50 000 души по повод 
9-та поредна среща на бо^- 
ци, младежи старейшиии ог 
запаса от САП Косово, СР 
Македония и КР Сърбия

На съвещанието участие взе Мария Тодорович, 
изпълнителен секретар в Председателството на ЦК 
на СКС

Секционният начин на ра- начин на работа, в който 
бота, една от най-значител няма подреденост и набе
лите активности на Социали деност е израз на съвмест- 

в конто пост и най-ншрока
за съгласуване на самоупра 

плуралистични

изтъкнаи основаетическия съюз, 
трудещите се и гражданите 
осъществяват своите интере 
си и права, все повече и по
вече се внедрява в живота.
Всъщност, секциите със
своята организираност, рабо на съвещанието, е 
та и съдържателност после съществуващите в някои 
дователно стават основна среди координационни тела 
форма на работа в органи и комисии да бъдат заместе 
зацшпе на ССТН.

Това е и заключ емне от

вителните 
интереси. Но за по-нататъЩ 
ното подобряване на секци
онната работа, бе изтъкнато 

нужно

Митинга откри Йован Пе
трович, председател на Об
щинската скупщина в Сур- 
дулица, а реч произнесе и 
Вена Руса, член на Предсе
дателството на Съюза на за 
парните военни старсйшиин 
в Югославия.

Неумолимата сМъРт отне 
ог нашите редици най-вели
кия син на нашите народи 
и народности, който целия 
си живот беше в челните ре 
дици на борбата за иай-въз 

идеали на работ- 
класа и народа,

пи със секциите.
Практиката в някои сре- 

проведеното през миналата ди, също 
седмица съвещание в МОК 
на ССТ в Ниш, на което бе
ше разисквано за досегаш
ната работа в секциите, тРУ 
дностнте, които се явяват в 
работата им както и за по- 
добрешиз на

така налага, рабо-След като с едноминутно 
лрисъсту вашите в и шепите осъществяваттата която 

секретариатите в секшште, 
изцяло да премине в задъл 

Това

мълчание 
отдадоха почиг на другаря 
Тито Р. Петрович изтъкна, че 

„Бра

На срещата ггрисъствува- 
ха делегации на СР Македо
ния, СР Сърбия, САП Косо
во, на СРВС на Югославия, 
делегации на всички репуб
лики и авт. области в Югосла
вия, делегация па ЮНА, на
чело с Александър Янич, 
Живан Василевпч, член на 
Председателството па ССТН, 
Милан Далевич, нзпълпите- 

ескретар в Председател 
ЦКпаСЮК, Тоне

ническата 
организатор и геройски Ръ 

великата Нароководител на 
доосвободителна борба и со 
циал магическа

жение на секцшгге. 
още повече ако се има пре
двид, че такава форма на 

работата им работа ще допринася да се 
премахва форумната рабо- 

В уводното изложение, ко та, а секциите наистина да 
даде Станимир Стамен- бъдат главна опора на ра- 

МОК и

тазгодишната среща 
тство-единство" пада в дни- 

чествуваме Деня революння. 
нова Югославияте, когато

младостта в рамките ма 
чествуването на 35-годишни 
ната от победата над фалш 
зма и окончателното освобо 

Югославия, го-

създател на 
и неуморим борец за мир, 

на нашата
на

занапред.
независимост
ст,рапа и за международно 
сътрудничество, великан чи 
ето име ще остане като най 

име в историята па

ето
ковлч, секретар в ботата.наждение

дишнина от създаваието на 
народните скули»ини и пра
вителства в братските соци- 

републики
области, 30-годи-

комиснятапредсер.ател на 
за организиране и развитие 
на МОК на ССТН в Ниш,

На съвещанието взе учас
тие и Мария Тодорович, из
пълнителен секретар в Пред 
седателството.

голямо
народите и народностите па 
Югославия и чисто дело ще 
отбележи най-гол ял» етап в 
световната история.

лен бе изтъкнато, че със съсРе‘ 
доточаваие на активностите 
си към делегациите, де лета 
токите окугнципи и към оста 
полите форми на делегатска 
та система, секциите са те-

опора. Всъщност алпсшческна съюз трябва 
произтича из тяхната да бъде в секциите, където 

равноправно могат да уча- 
Соцпалистическият съюз има ствуват всички обществени 
в обществото. В делегатска кадри, които са заштгересп- 
та система, както десега- и вани и квалифицирани да 
занапред общинските орга- обсъждат текущите въпро

си, да давата предложения 
и алтернативи, да обезпеча 
ват демократична борба на 
мнения, да бъдат природни

иалистически 
автономии 
шнината от въвеждането ш

ството на 
Тух/иер, генерален секретар Говорейки за работата на 

секциите изтъкна, че дами
те на Едвард Кардел, според 
които .дейностите па Соци

па Съюзната организация иа 
Съюзната организация па 

Юго-

В продължение иа речта 
Раде Петрович из-сам оуправле н ието.

си, др. 
тъкна: Съюза па бойните в

Жика Радой ловнч,
Съвместните действия 7/а 

Косово, /Ожна
хша силна
това
функция п от ролята, която

славия,
член иа Председателството 
на Републиканската копфе-

паргизани от 
Сърбия и Македония. « из- 
весгнн по боевете в ЙУ 
река, Ябланица, Църна тра 

57 дни продъл- 
,Ма::ска офан 

година. На 
сформи-

Тиго ос-— След другаря
Съюзът па комунисти-гава

те, неговото безсмъртно де
ло, и никаква сила не ще 

ОТКЛО//И от Титовия пЪт' 
Не саМО зарад 
дълбоко уважаваме неювага 
личност, но и поради това, 
че докрай разбрахме 
нашата свобода 
го щастие, са свързани за 
този и ът, като

ренция в Сърбия и ДР-ва и пр. а 
изве 
зива

нистна кагго „
” през 1944 

тази територия 0(1 
рани много партизански 
деления, паднаха много чо 

жертви, всред тях и 
Провеждай-

това, **е Ог срещата беше изпрате
на приветствена телеграма 
до Председателството 
СФРЮ и ЦК иа СЮК.

ишаацгш, в които трудещи
те се и гражданите разре
шават най-различни въпро
си за подобрение иа трудо
вите си н жизнени услошщ. източник на кадрове и на 
Такава една повързапост за селекцията им, а всичко то- 
ианред е нужна и между ва въз основа па демократи 
общинските и междуобщни чиа афирмация’' и занапред 
ските организации на ССТН. трябва да бъдат център на 

В плодотворното и съДъР работата па секциите и до- 
жателно разискване беше легатоката система, 
изтъкнато, че секционния

паче
и патешки

народни герои.
ки Тиговага интернационали 

и ПОЛИ ги 
соли-

Слод тона беше изпълнена 
подбрана програма, свърза
на с живота и делото 
другаря Тито.

единствено
етическа политика 
ката на пролет^>С1^юс-/ори,

по този път можем да осъ- 
най-бл агород/ш/е

на
ществим 
стремежи на всички народи 
и народности иа

дарност, на 
и оказана и съответна п 

българските парти- В. Б.Борис КостадиновТиговамощ на 
зани.
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ОТ ЗАСЕДАНИЕТО ИЛ ОБЩИНСКИЯ КОМИТЕТ НА 
СКС В БОСИЛЕГРАД Средносрочното планиране 

акционно поле зо деиствуване
март и

Нужно е коренно 

подобряване на 

младежката активност започна презЯТО
април. Тези дни на всички 

на планирането са 
заключения за 

им задачи, ко- 
камисия

основните предпоставки за 
на делемасоче-общестиено-

сгопанско
следващите

По-ускорсно 
икономическо и 
развитие през 
пет I' одими (1981 — 85 г.) е 
общ стремеж па влчки тру 
дещи се и граждани, ма вси 
чки стопански и мзвъисто 
папски трудови организа
ции в Босилеград община. 
До каква стопен този стре 
меок ще стане действител 
пост, зависи между друго
то и от това колко реален
н целесъобразен ще бъде
предстоящият средиоорочен 
плам. Ето защо из го г вимето

разгръ^саие 
па активност, действителни 
носители на котяо ше бъдат 

трудощи се в тру

★ С едноминутно М'ьлча//ие, участвуващите на 
заседанието отдадоха последната почит на другаря 
Тнто

носители 
доставени 
конкретните 
иго 
въз
и разискванията от лослед- 

заседание на Общин 
конференция.

воички
довите организации и граж 

в местните общносгги, 
а идеен водач и пасъРчигел 
— Съюзът на комуиитите. 
Затова организациите и чле 

СЮК носят чай-

е изготвила 
оейова па материалитеПровеждайки в дело за

ключенията па XI конгрес 
на СЮК и VIII конгрес ма 
СКС, Общинският комитет 
на СКС в Босилеград прове 
де заседание на 19 май, на 
което централна тема за 
обсъждане беше „Идейно-по 
л птиче с-кнте задачи на СК в 
работата с младежта”.

Разискванията на тази те
ма се водеха въз. основа но 
материала, обработващ съ 
сгоянието и активността на 
първичните младежки орга
низации в местните общно
сти и средношколския цен
тър. който е подготвила ра
ботна група на Общинския 
комитет.

В изработката на матери
ала и изучаването на тази 
проблематика, работната гру 
па е водила разговори в по
вече първични младежки ор 
ганнзацин, в които домини
ращо място са имали всич
ки пай-същественн въпроси 
от живота и дейността на 
младежите и девойките 
общината.

ги извест/ш резултати чрез 
четене на марксистка лите
ратура н учасувуванс в мла 
дежката политическа шко
ла, а в Образователния це
нтър и чрез учебния матери 
ал ио марскизъм. Иа това 
поле може и трябва да се 
работи много повече, а по
мощ трябва да оказват и 
останалю е обществено-поли- 
/ НЧССК11 организации 
много Съюзът па комунис
тите.

дани
лото
ската

повече ма Както се изгъква в заклю 
пача-отговорност следваголяма

щата година да се посрещне 
осъществим 

място в който ще ла

чени я'та, ръковод7Ю 
ло в тази активност ще 67, 
мат Титовите думи на XI 
конгрес иа СЮК: „Развой 
ните планове трябва да бъ 
да7- реални и икономически 
оправдателни, 
интересите както на органи 
зациите на сДРУже,ш# тРУД 
и отделните общности, та
ка и на обществото като 
цяло. Затова е необходимо 
трудовите организации и об 
ществено-политичесгките об
щности да съгласуват 
те планове на самоуправи 
телна обнова и последова 
телно да спазват договори
те”.

пс реален 
план,
мери и желанието да се пре 
одолява изостаналостта, 
и реалните В7,.змсжиости на 
общината и по-широката об

попа средпосрочшия развоен 
план п а общината е една 
от май-важните задачи
ВС114 КМ 061ЦССТВС110-1ЮЛ ИТИЧС
ски субекти до края на та
зи година.

//ай-
да уважават

на
щ пост.

Въз основа иа материала 
изказванията па заседа

нието, Общинският комитет 
прие заключение за раздвн 
жване па широка обща об
ществено-политическа а 
нос/’ за издигане качеството 
па работата на младежките 
организации, 
пезадоволява.

Изхождайки от всичко то
ва, както и от заключения 
та на Единадесетия конгрес 
ва СЮК и Осмия конгрес на 
СКС в тази област, в орга 
низацията на комунистите 

община 
продължава активността, ко

II

Разбира се, съзна .чие за 
значението на този документ 
съществува при всички ко 
муппсти, заети отговорни 
органи и ръководители. С 
това е обезпечена една от

Кт” в свои
Босилеградскав

която засега

БОСИЛЕГРАД
Всред младежите съшеству 

ва интерес, което се гютвъР 
дл в досегашните активнос- 

. ти, но трябва да се подобри 
организираността и работа
та па младежките ръковод
ства и Председателството на 
ОК на ССМ, да 
взаимодействието с остана
лите обществено-политичес
ки организации — СК, ССТН, 
Съюза ва синдикатите тя-\ 
мата помощ на младежките 
организации в местните об
щности и училищата. Пред
седателството на ОК иа 
ССМ трябва да се погрижи 
във всички първични органи 
зации да се изготвят црогра 
ми за работа, които ще бъ
дат основа за по-добра ак
тивност. Всички останали 
обществено-политически ор 
ганизацип начело със СК ще 
трябва още повече да се бо
рят за подобряване живота 
на село като се създават 
възможности за заемане на 
работа, за спиране ла мигра 
цията, което ще допринесе 
младежите 
ват в общината. Ще се по
добряват и материалните ус 
ловия за 
младежка активност.

С оглед на факта, че из 
готвенето следователно и 
осъществяването на развой 
ви те планове е в зависимост 
от степена на развитие на 
самоуправителните отноше
ния, комунистите в община
та имат основа задача още 
повече да се борят за изди 
гаце на самоуправителните 
отношения в своите среди. 
В тази насока предмет на 
особено внимание трябва да 
бъде повешаванего произво 
дителността на труда, подо 
бряването на системата на 
разпределение според гру- 
та, ефективното ползуване
на производителните и ос
т анали те мощности, намал 
лване на потреблението и 
разходите, подобряването на 
отношението към 
прилагането на научните по 
сткжения, подобряването на 
трудовата дисциплина, адми 
нистративната и материал 
на о ттоворност.

Празниш чествуван делово
В

Ден на си
гурността, траещите се в 
Секретариата на вътрешните 
работи и граничния преход 
от Босилеград ознаменуваха 
делово п със завет къ-м 'Тн
то за последователно изпъ-1 
няване на предстоящите си 
задачи. И тозн ден трудещи
те се е Службата, сериозно 
изпълняваха своите редовни 
задачи и задължения.

Тазгодишни а които осъществяват.ТаТИ,
както и значението на пред 
стоящите задачи в спазване
то на обществени* 
спокойствие в общината. За

Според изготвения матери 
ал, в Босилеградска община 
има над 2 000 младежи, ор
ганизирани в 59 първични 
ортаннзацш!. Обаче в някои 
местни общности н в трудо 
вите организации няма мла
дежки организации, а при
чина за това е малкото чие 
ло младежи и девойки.

В работата най-добри ре
зултати постигат младежите 
и девойките от Образовател 
ния център в Босилеград, 
където всеки клас има мла
дежка организация. Те, съв
местно с граничарите са оСъ 
ществили завидни успехи в за 
лесяването и ознаменуване- 
то на държавните празници, 
в спортния и културно-заба 
вния живот. Това обаче не 
значи, че активността не 
трябва да се подобрява и 
разширява, да се обогатява 
с нови акции, да се подо
брява организираността на 
работата.

се извиси ред н

реализиране на тези сериоз- 
ни задачи, изтъкна Захариев, 
трудещите се от Службата, 
както и досега, така и зана
пред
крепа от трудещите се, граж 
даните, обществен о-политиче 
ските организации и Общин 
ската скупщина.

ще нлтт пълна под-

По повод 36-годишнината 
от създавадето на Службата 
по сигурноста, трудещите се 
в Секретаира-та приеха пред 
ставителите на обществено- 
политическите 
и Общинската

По повод празника, пред 
ставители на Службата посе 
тиха пенсионираните 
жащи, като им връчиха скро 
мни подаръци, а на памерли 
ка на починал им 
положиха

слу-
организацип 

скупщина. 
Присъетвуващите с едноми-/ 
нутно мълчание отдадоха

труда.
другар

свежи цветя- 
За успешна дейност, дисци 

плинираност и безупречност 
в изпълняване на доверените 
му задачи, милиционерът 
Стоян Станойков

почит към личността и де
лото на другаря Тито. а пред 
седаТелят на Общинската ску 
пищна Симеон Захариев 
името ма трудещите се и гра 
леда ните от общината, чети 
гайки им празника 
последователността, с която 
се изтъкват трудещите се от 
Службата. В 
изтъкна

От

В непосредствената активповече да оста- е получил 
грамота, която му е присъ
дил

ност 
носрочната

за изготвяне на сред 
програма за ра

звитие на общината 
предстоятпите пет 
комунистите тРябва да се 
избор ят всички организации 
на сдружения

посочи секретарят на Общия 
вътрешнитесекретариат на 

работи от Лесковац.
по-организи ран а през

години,Младежките 
местните общности проя

вяват слаба активност. На
истина, те са изправени пред 
редица обективни

речта си, той 
значителните резул

организации М. Яневв м. я.
труд навре

ме да изготвят свои развой 
ни програми. В тях трябва 
да бъдат определени зада- 

за обезпечаване

МАЛЪК ПОРТРЕТ НА ПРИМЕРЕН СЛУЖАЩ
ТРУДНОС

ТИ, каквито са малобройно
стта, продължителната 
грация,
ина работа, недоимъкът 
помещения за организирана 
активност и други. Все пак 
за бездействуваието 
субективни

ГРАМОТА ЗА БЕЗУПРЕЧНОСТ N УСЪРДИЕ чирелит наотиването иа сезо- специалисти, 
гисяване на трудовия и твор 
чески

Вече осем години Стоян 
Станойков е милиционер.

Тази отговорна длъжност 
е изпълнявал и изпълнява 
най-съзиателно, дисципли-ши- 

рпо. Със

както и за из-
Да се опреде 

още повече дол 
и една малка случ 

в Белград, където бях 
милиционери. Ед 

възрастна жена доведе 
при мене (аз бях 
своята

милиционер, 
ля за нея 
ринесе

иа
потенциал на всички

заети. В създаването и раз 
поеделението на дохода 
бва

има и 
— ли

ка тря
да се зачитат приетите 

У нас принципи и критерии, 
които подтикват

причини 
лса на интерес, организира
ност, несъзнателност, 
статъчно ползуване на 
можностите, там където ги 
има.

Въпреки че през 
те пет години в редовете на 
Съюза на комунистите са 
приети 317 младежи и 
45^ младежи и девойки са 
избрани в Ръководствата на 
първичиите организации 
СК, приемането на младите 
в СК е под регионално рав 
пище и незадоволява. И 
ботата на младежите 
водките
на желано равнище.

на курс зарано, отгово своята
скромност, дружелюбие и 
прилежно поведение, Стоян 
е спечелил симпатиите и до 

па своите колеги, 
иа гражданите в Босилеград. 
Ето защо грамотата, 
повод Деня

на
иедо-
въз- на пост осътттеств 

яването на заплануваните ак 
ТИВНО0ТИ. 
те компоненти трябва да бъ 
де задоволяване на лични
те *и съвместните потребно 
сти на трудещите се във вси 
чки обществени области, 
специално в жилищно дело, 
здравеопазването, културата, 
социалната и детската 
та. Задача

внучка
за: „кажи на чичко как се 
казваш и къде квартирува- 
ме и след като малката 
Снежка даде отличен 
вор, баба й обясни” 
ко милиционерът 
добър и помага на хората 
а особено на децата”. След 
като по.стътшх в службата, ра 
збрах, че на

II ка-
Една от изходниверието

последни Ст. СтойковКОЯТО по 
на сигурността отго- 

чич- 
е много

вия колектив, който едд-гно 
деще, ще настоявам това до 
вер и е

му присъди секретарят на 
Общия секретариат в Леско 
вац

че. пода оправадавм с още 
по-голямо усърдие в работа- 
тата си.

Стоян Станойков

е напълно заслужено
признание.

Попитахме го какво му зна 
чи полученото признание?

— Грамотата 
горд, но ме и задължава за 
напред още по-отговорно да 
изпълнявам

на защи-
на комунистите 

е в плановете да бъдат пред 
видени активности 
Ществяване

е роден 
преди три десетилетия в се 
ло Доганица. Как 
мото пастирче от склоновете 
на Бела вода заобича 
милиционерска униформа, ми 
лиционероката професия?

— Обичта ми

всеки служащ 
в народната милиция е чест 
да стои на лост, от който пр 
яко защищава постиженията 

социалистическото 
телство и мирното 
на страната.

Тази чест е 
Дълг за всеки

ме прави някогашра ло осъ- 
на концепцията 

на всенародцата отбрана и 
обществен ата 
както и за 
бряване

и де- 
комунисти не е синята ввъзложените ми 

Приех я строаи- 
развитиедлъжности. като 

на моите 
но и на трудо 

• ме предложи. В бъ

самозащита, 
опазване и подо 

на трудовата и жи
признание не само 

‘началници, 
душно

В марксисткото образова
ние на младите са постигна

към профе
сията се роди в казармата, 
където служих

най-големият 
милиционер.

К. Г.
знената среда.като военен

К.Г. — М. Я-
СТРАНИЦА 6
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ГОРДОСТ и дълг
Много са задълженията и задачи

те, които непосредствено ни предстоят, 
като се почне от увеличението на изно
са и намаляването на дефицита в сто
кообмена с чужбина, до изготвянето и 
приемането на новия средносрочен 
план (1980 — 1985). Перспективите за 
успешно изпълняване на плановете и 
за извършване на политическите и об
ществените работи реално са увеличе
ни, с това, че така очевидно порастна 
съзнанието и отговорността на труде
щите се за трайността и непрестанното 
обогатяване на Тптовото дело — брат
ството и единството, самоуправлението 
п политиката па иеобвързване.

Съзнателни за

Всъщност това трудещите се навред 
из Югославия очевидно искат, точно 
сега, да покажат как са схванали сиг
налите и с>°гжестиите от новогодишно
то послание на другаря Тито, който за- 
беляза, че „политиката на икономичес
ката стабилизация в някои среди не е 
сериозно разбрана”, че е „изостанала 
необходимата организираност и ефикас
ност в прилагането на новите системни 
решения и договорената икономическа 
политика” и затова „е необходимо ре
шително да се ориентираме към увели
чение на количеството и качеството на 
производството,- към промени на него
вата структура, както и към укрепва
не на позицията па нашето стопанство 
в международното разделение на труда, 
преди всичко с ио-ускорепо увеличение 
на износа".

За такова производство и за по-го- 
лямо участие на нашето стопанство в 
международния стокообмен днес, след 
онова, което светът именно каза за Ти
то и Титова Югославия, условията във 
всеки случай са по-благоприятни. В то
ва е нашият нов шанс, машата отговор
ност и дълг към Титовото дело и към 
света.

Днес, две седмици след прощава
нето с другаря Тито, в нашите сърца е 
нестихваща болка, а в чувствата гор
дост, че го имахме и дълг и отговорно
ст към него и неговото дело, към све
та, който ни удиви (и задължи) с уди
влението и масовостта 
ността на отдаване почит на нашия и 
своя Тито.

Тези свои чувства ние югославяни- 
те изразяваме по свой, на Тито и него
ва Югославия достоен начин.

и величестве-

Сълзите оше не престават да текат,
нито се изсушиха лицата, а от органи
зациите на сдружения труд па вълни 
потекоха вести за невиждания ентуси
азъм — преизпълняването на нормите 
и плановете и за други облици на уве- 
паване на усилията с цел да се уве
личи производството и доходът. Приме- 

изобилие. Не могат всички

тази и такава отго
ворност, без съмнение, ние по-бързо ще 
намираме решения за многобройните 
противоречим явления и положения, 
които подразбират максимум комунис- 
| нческо съзнание, взаимно 'доверие и 
сътрудничество — следователно онези 
отличителни белези, които са вече за
легнали в основите на

ри има в 
да се изброят, както не могат да сс за
пишат нито масовите изяви на жела
нията на младите хора за влизане в Съ
юза па комунистите, защото тези хора 
вярват, че с Титовага партия и в тази 
партия по-успешно ще допринасят за 
обогатяването на Титовото революци-

много договори 
и споразумения. Гаранция за това са 
Титовият Съюз на комунистите и труде
щите се иа Титова Югославия.оино и жизнено дело.
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ЗА ПРИНОСА НА ЮГОСЛАВИЯ

Народът - нашата
най-голяма

съюзииците Д°Ае най*м,,ого’„Югославия в миналата воина на странят на 
— даде всеки десети човек титокоето можа да даде

водене ла льор'Ь'шизма и 
жена борба за национално 
оопобождепис, откривайки е

нашите следвоенни, днешни 
ц бъдещи усилия в борбата 
за укрепване на независимо 
стта на нашата страна. Раз- това 
громът на фашизма от нре- кратичиото 
ли 35 години е предутрежде и изт-ькваики, че

на всички поробители и фашисткия окупатор и ома
предатели, т.с. кроиш 

вр-мпопето па оп^п систе
мата, която в април 10
дина доведе до катастрофа. 
Една от с'Ь1Цествените ЦСаи 
за които се бореше ЮК11 
беше създаването 
народна власт с дсмократич 
на и рсволюцпонла с-ьщпо- 

от съдбоносни 
израстване

Началникът на Геиералща- 
ба на ЮНА адмирал Бранко 
Мамула за'читателнте на „Ко 
мунист" по повод озиамену- 
ването на 35-годишиината от 
победата над фашизма, отго
вори на няколко актуалип 
въпроса.

перспективата па домо
преобразование

с против
ние
агресори 
опит за вспчкц, народи как 
трябва да се изтрае в бор 
бата за свобода.

.исторически ■11‘НТСII

Адмирал Бр«//ко Мамула
★ На девети ' май 

1945 година нацистка 
Германия подписа безу
словна капитулация. То
зи ден ре ознаменува 
като ден на победата 
на съюзническите сили 
над фашизма във Вто
рата световна война и 
като ден на победата 
на югославските наро
ди. Умоляваме Ви, дру
гарю адлшрал, да ни 
кажете нещо за прино 
са на Югославия към 
победата над фашизма?

разви тис на марксист- 
мисъл за войната и ре

Тиго НОТО
ката
волюиията и конкретно при 

на марксистката ми- 
народ.

Ролята па другаря
генерален секретар и 

комендант па осво
войнаВтората световна

един иъг потвърди аб- катонова1още
сУрДността на войната като 
средство за решаване па спо 
ровете между породите 
държавите. Дейните поуки 
насочват народите на света 
към миролюбиво съжител- па нова 
ство между народите и дъР федеративен принцип, в 
жавпте. Мирът днес — с то ще бъде загараптпраио 
оглед на страхотно разруши равноправието на народите 
гелната мощ па терио-ядре- и народностите, 

условие

върховен 
бодителиата армия ос от най 
съдбоносно значение. За яс- 

име и дело е сВъРЗЗ- 
най-светлото в историята 
югославските 

за победоносната

л ага нс
съл за въоръжения 
С други думи, нашата кон
цепция на всенародната 
брана и обществената самоза 

постоянно черпае бо- 
от НОБ и револю 

като основен източ- 
нашата практика и

п ст ‘като едни 
те фактори па

страната и за създаване
Югославия въРхУ ,,а 

коя

говото от
нопа народи — 

война и 
Всичко това.

щита 
гатия опитреволюцията, 

в крайна линия, е последи
ца на мисълта и творческа 
та акция на другаря Тито: и 
създаването на въоръжена
та сила, и изграждането на 

и на Наро-

цията
ник на
теория в отбранителяо-самоза 

организиране. В7,в 
припомнил

ното оръжие — е 
не само за напредъка, но и 
за съществуванието на чо
вечеството. Затова опитът и 
поуките от миналата светов
на война повелително изис
кват от миролюбивите и де 
мократпчните сили в света 
да обединят всички свои 
Усилйя в борбата против аг
ресията и войната, за равно 
правни отношения между на 
родите и за запазване на ми 
ра. В този смисъл и днес е 
актуална Титовата поръка 
от 9 май 1945 година: „Же
лая този велик ден да бъде 
ден на вдъхновение и теж
нение «а всички обединени

щитното 
връзка с това 
бих на още една .мисъл на 
другаря Тито, която повече 
пъ.ти е повтарял: „НОБ е

За такива крупни обще
ствени промени, за ревалю- 

борбп, бс необхо- народната власт 
доосвободителния фронт и 
оформяването на нова Юго- 

насо

цнонната
дима водеща роля на ЮКП 
както в Народоосвободител
ния фронт, така и в Народ» славил, съдържанието в 
освободителната война. „Та- ката и формите на отбоди 
кавата роля па партията ни телцата и революционната 
кой не е донесъл на злат- акция на соратимегште и 
на чиния, нито я тя наложи равноправни народи и наро 

своето идеологическо дности на Югославия-

Тези дни ознаменувахме 
тридесет и -петия по ред Ден 
на победата, първия без чо
века на всички наши побе
ди, другаря Тито. Тя е из
воювана в името на идеята 
на мира, свободата, незави
симостта и равноправието 
за всички страни « нации 
в света. В тази борба значи 
теяно бе увеличено участие
то на населението във вой
ната, което посочва на голя
мото значение на активното 
децетвуване на народните 
маси върху целите, хода и 
изхода на войната и в съ
временните условия. В докла 
да си пред Десетия конгрес 
на СЮК другарят Тито каза: 
„В борбата срещу фашизма, 
който застраши и самото 
съществуване на човечество 
то, се обедини целият свобо 
долюбив свят- Върху тази 
основа се създаде и широ
ката антихитлеристка коали
ция. .

нелресъхващ източник за 
нашето революционно раз
витие. за отбранителната 
политика и практика. Този 
огшт има специално значе
ние за -по-нататъишото раз
витие на нашата военна те
ория- Последователно 
ществявайки принципите на 
всенародната отбрана й об
ществената самозащита тряб 
ва постоянно да се връща
ме на този наш неизчерпа
ем източник".

със
становище” — казва друга
рят Кардел — „но я спечели 
със способността ои да ста
не успешен и признат вожд

осъ-Като върховен комендант 
другарят Тито покрай общо
то направляване на НОБ ли 
чно ръководеше с всички 
по-големи операции в Наро 

и доосвободителната война, ви 
наги се намираше на места
та, които съдбоносно влияе
ха на хода на войната. В 
най-голяма опасност и в 
най-тежки положения 
спокойно донасяше решения 
иза всяка ситуация намира 
ше най-изгодното решение. 
Тито бе свободен от предра
зсъдъците, творец, а не роб 
на веонните доктрини. Зато
ва неговото военно дело е 
оргинално и трайно.

и сила на народа в една те
жка историческа борба за 
неговото съществувание 
свобода, в която довчераш
ните негови властодръжци 
го бяха предали. . ."

народи към траен мир и вза 
имно разбирателство. . ” Ще приведа само някои 

опити и познания от този 
непресъхващ източник. 
родът
борба на практика се убедо^ 
че е непобедим в борбата 
за своята свобода; че ни
какво техническо и военно 
надмощие на противника не 
може да го спре да затпшца 
ва своята свобода и успеш 
но да води войната все до 
окончателния разгром на ат 
ресията; 
дни положения, но че във 
всички, пък и най-тежките 
обстоятелства могат да се 
изнамерят 
ци на въоръжената и невъ
оръжената 
срещу агресора; че народът 
който води всенародна от- 
боанителна война е непобе
дим и неуншцожим, без ог
лед на военната сила и тех 
ника на агресора.

На-той
ТИТОВОТО ДЕЛО — 

ОСНОВА НА ВСИЧКИ 
НАШИ ПОБЕДИ

в четиригодишнатаВ четиригодишната 
война фашистките вой 
ски в Югославия раз
рушиха и унищожиха 
много домове, села и 
градове, фабрики, ж. 
п. линии, мостове, учи 
лиша, болници, универ 
оитети, театри, архиви, 
музеи. Унищожени са 
288 000 селски домакин 
ства, 823 237 сгради, от 
което
градовете, 137 електро
централи, 28 000 товар
ни и 2 000 пътнически 
вагони, 3 000 кораби. 
103 пристанища, 28 000 
километра пътища. . .

★ Можете ли да ни 
кажете нещо за роля
та на ЮКП в тези съД 
боносни дни на окупа
ция на страната и за 
ролдта на другаря Ти
то лично в организира
нето и воденето на На 

родоосвободителната 
война и революцията?

В течение на НОБ, ЮКП 
осъществи необходимото по 
литическо единство на маси 
те от всички народи и наро 
дности на Югославия в съв
местната борба против оку
патора, което е и днес зна
чителен фактор в изгражда 
пето и в по-нататъшната раз 
работка на концепцията на 
всенародната отбрана.

Ознаменувайки 35-годишни 
ната от победата над фаши
зма, народите, народностите 
и работническата класа на 
Югославия са горди с това, 
че дадоха принос, който със 
значението си далече надми 
нава териториалната големи
на и силите на нашата стра 
на. Говорейки в Скопие за 
това, другарят Тито в 1975 
година каза: „Югославия в 
миналата война на страната 
на съюзниците даде най- 
много, което можа да даде 
— даде всеки десети човек".

че няма безизхо-

65 000 къщи в

съответни обли

борба и отпор
В условията на окупация

та на страната единствено 
ЮКП прие на себе истори
ческата отговорност и пове
де народите и народностите 
в освободителна война, за
ставайки начело на народни- е 
те маси в борбата за наци
онално и социално освобож
дение. Тя създаде широка 
политическа платформа на 
народоосвободител! 1а борба, 
определи се за автентична 
стратегия и тактика на все
народна война, които сама 
изграждаше и постоянно усъ 
вършенствуваше, непосред
ствено организираше всички 
■сили ,на народоосвободител,но 
то движение, организираше 
и изграждаше въоръжените 
сили на народоосвободител но 
и бе инициатор за създаване 
на новата власт и новата 
държавност.

Тя в своята политическа 
платформа на Народоосвобо 
дателната война на първо 
място изтъкна освобожде
нието на Югославия от фа-

Творческото дело на орга 
низатора и стратега на на
шата победа, другаря Ти го, 

вградено в създаването,, 
развитието и ролята на на-

НАРОДЪТ И ВОЙСКАТА — 
НЕРАЗДЕЛНА ЦЯЛОСТ

Твърде значително ни е и 
познанието, че сме храбъР 
народ, 
дух на

Освободителната война в 
Югославия беше

шите въоръжени сили в те- 
освободителната 

война и в изтеклите 35 го
дини на свободата. Във вси
чки преломни «моменти и-сто 
рията на югославското об
щество тясно е свързана с 
Титовата визионерг.ка лично 
ст, с неговата визия за П7>- 
типтата и перспективите на 

. революцията, организиране
то и воденето на 
към социализма.

★ НашаТа 
ция и НОБ 
съхващ източник на 
драгоценен опит. Кол
ко този опит е вграден 

нашата концепция 
на всенародната от
брана и обществената 
самозащита, в изграж 
дането на целокупната 
отбранителна система?

които е пропит с 
гмеслост, храброст, 

патриотизъм и любов към 
своята страна, че сме спосо
бни добре да се организира 
ме и опитно да водим бор
ба и

чение на револю- 
са непре-

съставна 
част на военните усилия на 
антихитлеристката 
ция и твърде значителен 
принос на тези усилия- На
родите и народностите на 
Югославия се Ръководеха 
от становището, че техен 
дълг към собственото бъде 
ще и свободата е тяхното соб . 
ствено дело. Опирането въР 
ху собствени сили и в най- 
трудните обстоятелства бе
ше и остана решаващ фак
тор, който даде възможност,

коали-

в
даваме отпор срецтУ 

агресора и в най-сложни во 
емни ситуации, 
всичко това

при 
надмо-

Щен боен морал. Затова сме 
горди и с вдигнати чела на

и че 
имаме

масите 
Той под

готви партията за съдбоно
сните събития, изкова нейно 
то единство и революционна 
та последователност- Вдъхно 
вяваше към революционно 
творчество, което откри въз 
можноотта за победа 
войната и което бе

Другарят Тито 
тъкваше, че концепцията на 
всенародната отбрана 
никна в НОБ 
ност не 
творческо

често из- своето минало, 
което осъществихме в НОБ 
и това самите, сър собстве

на всичко,

въз
и че тя всъш- 

е нищо друго, но 
приложение на 

този опит съгласно

че освободителната война и
нн сили, с изключително те 
жки усилия исоциалистическата револю

ция в Югославия да бъдат 
успешни и победоносни. То
ва стана и траен опит на

с големи жервъв 
основа

за всички наши победи след 
войната.

днешни- тви. 
те съвременни условия. То
ва е Титовото 
приложение към по-нататъш

оригинално
(Следва на 3 стр.)



Комунист 3
(От 2 стр.) пт-и се и граждани и на вси 

народи и народности, 
е ударната' отбранителна си 
ла на обществото, способна 
с частие на териториалната 
отбрана да осуети ненадей-

качества на нашата -Армия 
е това, че в нея е запазен 
революционния и общона
роден характер, който е съз 
даден и изграден в НОБ и 
революцията. За отглежда-

Нашата система по всена
родната отбрана е твърде 
развита и силна. В нея се 
ангажират всички човешки 
и материални потенциали на 
обществото. Затова е особе 
но важно, че в случай на 
агресия цялото общество и 
всичките му субекти органи 
зирано да минат на военни 
усилия.- С това същевремен
но оцте по,силно е подчерта 
на отговорността на ЮНА 
че с постоялата си боегото

чкм
В НОВ нашата концепция 

за всенародната отбрана се 
основаваше,

В Югославия през 
цялото време на война 
та са действували мо
щни вражески военни 
формации, 
имало: 185 дивизии, 74 
бригади и 47 самостоя 
телни полка на герман 
ската,
българската и унгар- 
оката войска и на въо 
Ръжените сили на до
машните фашисти и 
предатели:
Усташи, Бяла гвардия, 
домобрани, 
ци, балисти и др. На 
нашето полесражение 
във всеки момент са 
били приковани около 
30 фашистки дивизии.

както и днес 
върху принципа, че човекът 
е цай-голямата сила и най- 
голямата ценност. Основни
ят смисъл на такова огно-

Общо е

новю ВРАГАшевие към човека във вой
ната се съдържа в това, че 
великите дела във войната 
се постигат само тогава, ко 
гато съществува

италианската,1941 80 000
1942 150 000
1943 300 000
1944 500 000
1945 810 000

660 000 
930 000 
920 000 
712 000 
680 000

единство, 
т. е. когато народът и вой
ската, командуването и ча
стите, бойците и командири 
те съчиняват неразривна ця 
лост, организъм пропит с 
единствена идеология, поли 
тически стремежи и цели. 
Една от трайните ценности 
на нашия военен опит, коя-, 
то е трайно залегнала в це 
локупното отбранително-са- 
мозащитно организиране е 
и това, че когато народът 
и въоръжените сили са обе 
динеи в усилията и когато 
са организирани върху осно 
вите на съвременните науч
ни и технически постижения 
— представляват ненаруши
ма. сила, способна успешно 
да решава всички проблеми, 
които налага агресията.

*
четници,виост и подготвеност да осу 

' ети всяка ненадейност и 
проникване на агресора Дъл 

Всич
ки усилия, които правим по 

усъвършенсгву 
ване на боевата готовност, 
насочени предимно да се 
осуети ненадейната агресия,

льотичев-ната агресия, успешно да се 
противопостави срещу пъР- 
вия удар на агресора и с 
това да даде възможност 
за мобилизация на въоръже 
нит©
на всички отбранителни по 
тенциали на обществото и 
заедно с териториалната от 
брана, при активното учас
тие на всички други носите 
ли «а всенародната отбрана, 
успешно да води въоръже
на борба до окончателното 
разгромяване на агресията.

Югославската народна ар 
мия е най-добре въоръже
ната, съоръжена и оспосо- 
бена част на въоръжените 
сили, така че със своите 
способности,
опитност и боева мощ пред 
ставлява ударната сила и 
основата на отбраната на 
страната и заедно с терито 
риалната отбрана представ
лява мощна морална сила 
и твърда опора на всички 
други многобройнй носите- т0 
ли на отбранителната функ- и 
ция във всенародната от 
бранителна война. Нашите 
институти и военна проми
шленост произвеждат най* 
голям дял от съвременното 
въоръжение и боева техни
ка. Развити са множество 
нови средства на военната 
техника, с високо качество 
(стрелческо оръжие, броне
бойни средства, самолети, ст 
хеликоптери, бронирани тра 
нспортери, разни артилерии ци. 
ни и ракетни оръдия, кора
би, подморниЦи и др.). То
ва ни даде възможност по- 
бързо да съоръжаваме ЮНА 
и създаваме 
паси.

пето и развитието на рево
люционния и общонародния боко в територията, 
характер на Армията във 
всеки случай най-заслужила сто^нното 
е организацията на СЮК в 

сили и активизиране ЮНА. В Армията действува 
организация на Съюза ла
комунистите като революдл многократно аце гш. се от

платят със самото успешно Териториалната отбрана 
като най-пгирок облик на 
организиран въоръжен об
щонароден отпор обезпечава 
създаване на многомилионна 
армия ла въоръжени труде
щи се и граждани, организи
рани и оспособени за воде
не на въоръжена борба, 
въоръжена защита и проти 
вопоставяне на различните 
облици на застрашаване си
гурността на страната и ней 
ния конституционен поря
дък. Със силите на терито
риалната отбрана, които са 
организирани в различни ор 
ганизационни облици, прис
пособени за възможната ро
ля и предназначение в раз
личните условия и военни 
положения, се обезпечава 
лостоянността на водене на 
въоръжена борба върху вся 
ка част на югославската те 
ритория и във всяка обста
новка.

онно ядро на всяка 
единица, комаидуваие и ве
домство и това й дава пе
чата, основните характерис
тики и определя нейната об 
щертвеиа същина.

наша
и организирано минаване на 
въоръжените сили и обще
ството на военни условия- 

Покрай гази примарна 
роля ма ЮНА, голямата ней 
на задача е постоянно да до 
принася за засилването на 
съвкупните 
способности па обществото. 
Особено чрез оказване на 
професионална помощ, обу
чение, школуване и общата

Другарят Тито специално 
наблягаше върху развитието 
на другарството, съзнателна 
та дисциплина и грижа за 
хората. Известно е, че в на
шите поделения на НОБ и 
революцията изградихме и 
развивахме 
топли другарски отношения 
и доверие между хората, а 
това значи и между коман
дирите и бойните. Тези от
ношения укрепваха единство 

на военните колективи 
укрепваха 

съзнателната дисциплина и 
отговорността и ни направи 
ха същевременно и най-ди- 
сциплшшраната и най-хомо- 
генната военна организация 
във Втората' световна вой
на, което е един от богати
те опити на НОБ и револю
цията. Този опит всъщност, 
представлява трайна стойно 

възпитаването 
младите командири и войни

отбранителни

Именно, най-големиЯт и 
най-драгоценннят опит е за 
легнал в познанието, че от
бранителната сила на наша 
та страна се намира в сила
та на целия народ. Затова 
нашият идеал, към който 
се стремим, постоянно е в 
изграждането на всенародна 
та отбрана и обществената 
самозащита, нашата отбра
нителна мощ да _се осъще 
стви със съвкупната обще
ствена сила. За такъв ход 
са обезпечени основни об
ществени предпоставки, за
легнали в сзмо уп равителна- 
та социалистическа 
ма в която, както 
другарят Тито,- „самоуправи 
телната социалистическа сн 
стема дава възможност на 
сдружените производители 
и гражданите да организи- 
оат отбранителните сили на 
обществото, като свои соб
ствени сили. С други думи, 
това е пообтпествяване на 
отбранителните работи, ан
гажиране на целокупните 
отбранителни сили и потен 
циали на обществото, в ко
ето виждаме най-сигурна га 
ранция за осигуряване ней
ната цялост и интегритет на 
нашата социалистическа об
щност".

подготвеност,
подготовка на населението, 
особено на младежта, за во
дене на въоръжена борба.

изключително

СЪЗДАДЕНА Е 
МНОГОМИЛИОННА АРМИЯ 

НА БРАНИТЕЛИподеленията,

★ Каква е Вашата 
оценка за досегашните 
резултати по оспособя 
ване на териториална
та отбрана като най- 
широка компонента на 
въоръжените сили?

систе-
каза

наВЪВ
Обща е оценката, че в ре

ализацията на концепцията 
на всенародната отбрана 
най-голямо постижение е 
организацията и развитието 
на териториалната отбрана. 
С право повече пъти повта
ряме, че е създадена много 
милионна въоръжена сила, 
с която се покрива цялата 
територия на СФРЮ и за 
чиято подготовка, обучение 

■изграждане се грижат 
всички трудещи се и граж
дани, организациите па сДРУ 
жешгя труд, местните общ
ности и всички общсствсно- 
ПОЛ11Т11ЧССК11 общМОСтИ •

Тежището на обучаването 
на териториалната отбрана 
е върху пълното оспособя- 
ване на нейните командири, 
командуванпя, поделения и_ 
щабове, както и на някои 
отделни специалности. Кога
то се говори за обучението, 
считам че особено качество 
представлява все по-голяма- 
та интеграция на ученията 
на ТО, ЮНА и всички други 
субекти на всенародната от
брана. Заради това, че въо
ръжената борба и всички 
облици на невъоръжената 
борба и отпор са в силна 
взаимна обусловеност 
рзапост. Онова което особе 
по охрабрява в смисъл на 
още по-висока подготвеност 
п оспособеност на ТО е по
стоянната грижа и ангажи
раност па всички органи и 
организации па обществено- 
иоднтнчеркнте 
ООСТ, местните общности и 
об! пествеио-пол нтичсските п 
обществели организации по 
подготовката и обучаването 
па териториалната отбрана.

И занапред пред Армията _ 
се намират твърде отговор
ни, сложни и многоброг^ии 

съответни за- задачи. В твърде изострена
та международна военно-по
литическа обстановка, кояго 
засега, а според хора на раз 
витието на събитията, и в 
близко бъдеше не показва 
признаци на успокояване, 
но все повече се изостря- 

Отделното качество и си* Най-важната задача е по-на- 
ла на нашата Армия се на- тптъшпо засилване на боева и 
мира в нейния общонаро- та готовност и способност, 
ден характер, единството и 
високото класово и патрио
тично създание на всички 
военнослужащи. 
най-хубавите и най-големи

ПОСТОЯННО УКРЕПВАНЕ 
НА БОЕГОТОВНОСТТА

върху коего максимално тря 
бва да се ангажират всич
ки воеIшослужащл, а спецн 

Едно от ално командирите и коман- 
дуваиията.

АРМИЯТА — УДАРНА 
ОТБРАНИТЕЛНА СИЛА НА 

ОБЩЕСТВОТО

и СВъ
★ Нашата армия. Р° 

дена в Народ ©освобо
дителната война и сг>' 
циалистическа 
люция, в целокупното 
си следвоенно разви
тие съдържаше рево- 
люфюнния си и в ге 
народен характер. Мо
лим Ви, другарю адми 
рал, да кажете 
за нейната боева оспо 
еобеносг диес?

рсво-

общност и,
пещо

Нашите въоръжени сили 
са организирани в две рав
ноправни части, които пред 
ставляват единствена цяло
ст: Югославската народна
армия и териториалната от 
брана. При това Армията и 

отбрана

Планово п организирано 
се провежда обучението и 
подготовката на целокупно
то население, както за въо
ръжена борба,териториалната 

имат и свое отделно мя^то, 
1гредназиачеиие и роля вь» 
въоръжената борба и в си 
схемата на отбраната и об
ществената самозащита. Ар
мията, /като израз на сдимс 
ниею и единствена въоръ-

така ц за 
други облици на борба и 
съпротива, отделно за диви 
ли ага защита.

, Подготвил: 
Борислав Вучегнчже<иа сила на всички труде
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НА НАШИЯ 

ТИТО
Тито: това сме всички 

псс така кактоТито е име на епохата. —
— В Т1Ггова Югославия свободатание.

робите са пеели за нея*

Мнрко АРСИЧ
„Беше щастлив човек. Ни 

то един момент не се съм* 
Идваше в своите идеали, а 
осъшсствн ги повече от »си 
чко

Минавайки край гробница 
любимия Тито, едни 

чуган спря. застана ,.ми- 
•' и СЪЩИНСКИ войнишки 
не пионерски— с поздрав 

на великана.

та на
мал
рно за което поколения- 

иаши пости, нолптп-та на
цн, владетели и воепачплпп- 

векове” (Мп-
отдаде почит 
Тост момент, символичен за 
Титовия народ, малчуганът 
никога няма да забрави.

Докато има живи 
ще помият и благодарят на 

Тито, на

ци мечтаеха е 
рослав Кърлежа).

Да се отдаде почит на ге
роя Тито — има ли по-велн- 
чествен акт!

Най-го лемите идеали, меч 
тапи и предучуствувач и I, I п- 
то осъществи. И докато съ
ществува мермерната плоча, 

.Йосип

хора,

делото на другаря 
когото тъжно, със сълзи в 

как Тито ги учеше, 
тра-

очите, и 
гордо-край 
урвите книги,

— в първите майски

одъра в 
пред гробни

ца която пише: 
Броз Тито, 1892 — 
живее

1980цата
дни отдаваха почит 
дъх. В тишина.

На другаря

щебе:?
Титовото монумептал 

Тито осъшсств"Тито почит 
неговата работничес

ка класа. Тито беше гордост 
на работниците, работници
те бяха Титова гордост. На 
др\таря Тито почит отдават 
неговите трудови хора. него 
вата младеж, неговите сту
денти. неговите ученици, не 
гоните пионери, 
бойии и войници, 
се млади и стари на най_ве 

си с11Н- В съошгга 
Йосип

но дело. 
идеалите със своите еиохал 

ходове. Въпрею! всичко! 
Времето с.е сгъсти* История 
та започна да лъ>кс сама се 
бе си. Това, за което па дру
ги бяха потребни векове и 

Тито и неговите

отдава
ни

епохи, на 
съратници не трябваше пи
то половин век.

Почина Йосип Броз Тито. 
Хората са покъРт&ни ог тъ
га и болка, но гс-рди: по 
Титовист път напред! След 
Тито: Тито! „Друже Тито,

неговите
Кланят

ликия
думи:са им тРи 

Броз Тито. И заветът: Ще 
продължим твоето дело!

Свобода, социализъм, само 
управление, чест и човешко 
щастие — това са думи, ко- 

себе си и за

ний ти даваме завет, че по 
Твоя пъ..т тие крачим зана- 

Свобода, равнопра- 
хората, гордост- Ка-

пред . 
вие на
кто що е с кръв създава
но, с кръв ако трябва ще 
се защищава братството и

и то носят в 
които не чувствуват никак
ва нужда да ги гласно иска- 
жат момчетата и момичета
та, пионерите и пионерките, 
бойците и трудещите се 
войниците и гражданите.

Хората са горди и щас
тливи, че живеят в Титова-

единството.
Тито го вече няма. Остана 

Титовото део. Осалнаха Ти- 
товите съратници и съвре
менници. Остатнаха Титови- 
те идеи. С труд и творчес
тво, с борба и учене отпла- 
щаме се на другаря Тито.

Отплащаме се на човека, 
който целия си живот посве 
ти на делото на работниче
ската класа, борбата за 
мир, за свобода, за щастие
то на човека. Тито в труда 
и творчеството — в .свобод
ния труд — видя силата на 
црогреса. На Тито и трйб- 
ва да се отплащаме с рабо 
та, творчество, самоотверже 
ност, борба, последователно 
ст. Свободно да се работи 
и да се разполага с плодове 
те на овоя труд не е, да си 
послужим с Титовите думи, 
абстрактен пропагандистки 
лозунг, но реална програма

болка в сърната на _хората 
и вулкани на енергия: нови 
тони, нови киловат-часове, 
нови пътища, увеличено про 
изводство.

не да продължат великото 
дело на другаря Тито. Над- 
деляване на стопанските 
трудности, трудещите се 
разбраха като свой Дълг 
към другаря Тито. Голяма

на промени.
И Титовият фонд за шко 

луване на млади работници 
и работнически деца е из
раз на титовската борба за 
правата и властта на работ
ническа класа*

Май месец в много трудо 
колективи е провъзгла

сен за ударнически. Дневна 
норма се преизпълнява 

от Ю до 15 на сто. Работят 
и болните.

та епоха.
Дрез Белград, както някой 

картинно бе забелязал, в 
първите майски дни освен 
Сава и Дунав е текла и тре 
та река: реката на Титовите 
достойнствени и частни съ
ратници, които в безкрай
ните колони, в колоните на 
тъга и гордост са -се придви 
жвали към одъра и край 
гробницата на любимия Ти
то. С последния акт на от
даване почит, Титовите съ- 
веремеиници изказват своята 
непоколебима преданост към 
идеите и делото на човека, 
който ги изведе на маги
стралния път на съвремен
ната история-

ви

та ТИТО: Май месец ударнически .месец.
ТИТО: Преизпълняване 
ТИТО: Делнични неработните съботи...
ТИТО: Всеки .май ударнически.
ТИТО: Всички съботи ударнически.
ТИТО: Част от дохода за сметка иа Титовия фонд 

за школуване на .млади работници и работнически деца. 
ТИТО: Производителностт 
ТИТО: „Майските

е Чуждестранни студенти в Белград: „Тито
Тежко ни е б5 Тито* ™Я ВеК‘ Мяого ™ обичаше-

ТИТО: Мустакат, 
който плаче.

жим Титовото^дело"^’ КОЯТ° ДЗВа Завет: "Ще пРВДъл-

ТИТО: Достоинствени 
„осигурява" Титовата

ТИТО: Самолети 
шествие на 8 май.

на дневните норми..
Седемдневният официален 

в хо- и недели.траур продължава 
рата и дълбоките им чув
ства, в тяхната по,голяма 
отговорност, в техното все
кидневно поведение, в готов 
ността им ,с труд и създава

а по-голяма с 5 на сто*
дни на Титовото ударничество"
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струва да се живее, 
един. 

сме всички ние!



стопанство » производство »само'управление
ДИМИТРОВГРАД Стабилизацията на практика

Я1СТМГД1 СЕ, ДОСЕГА НЕ 

ЗАБЕАЕЖЕИЙ ТРУДОВИ 

РЕЗУЛТАТИ

НАЧИН НА ПОВЕДЕНИЕ
Във всички организаци на 

сдружения труд от обла
стта на материалното произ 
водство и услугите и в оста 
налите области в Сурдули 
шка община са изготвели 
©таби лизадион н и програми, 
както и съответни мероприя 
тия за осъществяване на 
икономическата стабилиза
ция в общината. Тези цро 
грами, трябва да доприне 
сат за по-продължително ста 
билно стопанисване и за съ 
здав-ане ла условия за по
нататъшно ускорено разви 
тие на все още изостанала
та община.

В този смисъл се предо)! 
жда да се увеличи произво 
дителността на труда и ефи 
касността на стопанисването, 
като час по-скоро се прео 
долеят известни слабости

кономии от приблизително 
1,4 милиона динара. През пър 
вото тримесечие тази ООСТ 
към автомобилните заводи 
„Дървена застава” от Крагу 
евац е спестила 672 хиляди 
динара. Цените на възпроиз 
водствеяите материали по 
скъпнаха доста, обаче с ре 
ализацията ла програмата на 
икономическата стабилизация 
Потреблението ще бъде по- 
бавно от приходите. Оттук 
и обстолятелството: вълре 
ки че обемът на производ
ството през първите три ме 
с©ца е по-малък от заплану 
ван«я — постигнати са по 
ложителни резултати на сто 
панисване.

С цел да се осъществи 
политиката на икономическа 
стабилизация и в нестопан 
ските дейности да се . реали 
зират само договорените 
инвестиции онези, които не 
подлежат на рестрикции, 
каквото е строителството на 
нова градинка в центъра 
на града. Също се полагат 
усилия да се извърши радио 
нализация на предвидените 
влагания-

Поради целите на всеобща 
та стабилизация, се изтък 
на. на последното заседание 
на ОК на СК най-важното- 
е всички обществени субек 
ти и всяко отделно лице са- 
моуправително и твърде ди
сциплинирано да се владеят. 
Съшо така е договорено да 
се анализира реализацията 
на оперативните задачи на 
Конферуенцията СК и ОСВ, 
критически да се оценяват 
и отделно да се преразглеж 
да прилагането на принципи 
те за възнаграждава не спо 
ред труда и резултатите на 
труда.

Тъй като осъществяването 
на политиката на икономиче 
ската стабилизация е трай 
на задача, посочи заседание 
то, трябва и конкретно да

* ПРЕЗ ПЪРВИТЕ ТРИ 
МЕСЕЦА НАЙ-ГОЛЕМИ СП 
ЕСТЯВАНИЯ ИМА ООСТ „5 
СЕПТЕМБАР" * ПОЛИТИ
КАТА НА СТАБИЛИЗАЦИЯ 
ТА ДА СЕ ВГРАЖДА В СР 
ЕДНОСРОЧНИТЕ РАЗВОЙ 
НИ ПЛАНОВЕ

Във всички трудови орга
низации в Димитровград, се 
чувствува болка за загубата 
на най-велики* син на Юго 
славия, която същевременно 
се превръща в твърда реше 3 КОНФЕКЦИЯ „СВОБОДА” 
ност, чрез нови трудови по- ВСИЧКИ РАБОТНИЦИ СА 
беди да се продължи делото 
му, — делото на ТИТО.

Във всички трудови орга
низации, в общината, произ В конфекция „Свобода” в 

. водството с всеки изминат Димитровград, в която вси- 
ден се увеличава, отпуските чки работници са зачлененн 
по болест намаляват, обявяват в Тнтовиа фонд за стгатенди 
се ударни дни, месеци па и ране на млади работници да 
цялата година като такава. се Бървн към постигане на 

Всичко това е в унисон с всички полета. В момента 
икономическата стабилнза- се произвежда изключи- 
ция, изключителната реши ният износ възлиза на пад 
мост па работниците да се телно за износ, който тази 
продължи Титовсто дело, а година, в сравнение със съ- 
онова което най-много идкпре щия период на миналата, е 
сионира е именно фактът, че увеличен с 45 па сто. На- 
в Т-итовия фонд постоянно сто дни ята на всеки трудещ

се в този колектив са по-го- 
лямо производство и прецсро 
чно изпълняване «а плано- 

' вете. И поез изтеклия чети 
римеречен период в този ко 
лактив са осъществени изкл 
ючителни резултати — об 
щия приход е увеличен с 
64 на сто в сравнение с ми 
налогсдишния. обемът на 
производството с 31 на сто 
а започнала е и реализация 
та на втора фаза на рекон 

месеца, струкция и модернизация на 
организацията, с което броят 
на работниците трябва да се 
увеличи с 86 на сто.

РАБОТА В ДНИТЕ ПРЕД 
НАС

В конфекция „Свобода”, 
която вече години на ред 
изнася своите произведени- 
в някои източно-европейски 
страни, и в Германската фе 
дерална република, договоре 
ния износ въ3111133 на наД 
40 на сто, от съвкупното й 

'производство за тази година. 
Очаква се до края на годи- 
пс.та този процент да възле 

над 50%, тъй като дого 
ворения износ за пт,рвите 6 
месеци, на тази делова го
дина, далеч надминава запла 
нуваното.

ни. За отбелдзване е и това, 
че трудещите се от „Тигър" 
са внесли 1 милион ст- ди 
•нара в Титовз** фонд.

ра, че са налице известни 
резултати, но те немогат из 
цяло да задоволят- Иконо 
мическата с табилизация сле 
два да стане начин на по
ведение на всички трудови 
хора, се изтъкна на заседа
нието, а не да се схващат 
като кампания-

Осъществяването на мерки 
те на икономическата стаби 
лизания във фабриката

ЗАЧЛЕНЕНН В ТИТОВИЯ 
ФОНД

се внасят парични суми ог 
трудови организации, обще- 
ствено-плитически организа
ции. частни лица...

Така на пример с метал 
ния цех на каучуковата про 
мишленост „Тигар” в Дими 
тровград се чувствува изклю 
чжгелна решеносг, Успеш
ния производствен темп. през 
изминалите четири месеца, 
да продт.лжи и се увеличи
в предстоящия период. А в 
изминалите четири 
въпреки трудностите, с кои 
то са се срещали работи шщ-

В цеха па модната конфекция в Сурдулица

машини и стонанолеярна 
„Мачкатица” се отчита и в 
пестенето на електроенергия, 
което е дало ефекти от 200 

горе
та секция „Сурдулица” са- 

през февруари спестява 
и пята достигат сУма от 235 
хиляди динара. В ООСТ на 
фабриката за химически про 
изведения при репроматериа 
ли те през първите три ме
сеца са икономисани 220 хи
ляди динара, а в ООСТ „5 
септембар" е запланувано та
зи година да се направят и-

и явления, отр!щателно отра 
зяващи се върху процесите 
па сДР^'жаване на труда и 
средствата. Оттук необходп 
мостта да се изостри отговор 
ността, а от отделни лица 
или групи, които несамоу 
правително се държат и не- 
спазват приетите споразуме
ния и договори, да се търси 
материална и политическа 
отговорност- Това е залегна 
ло и в оперативните задача 
по осъществяване програма 
та на икономическа стабили 
зация на Общинската колфе . 
ренция на СК и Общинския 
синдикален съвет, приети 
още през февруари т-г.

В програмите по-нататък 
се из-п,ква, че с необходимо 
с по-добра организация па 
труда и с. по-добро използу 
пане ма работното в реме и 
мощностите да се постигат 
по-добри ефекти и да се по
стигат по-добри ефекти и да 
се полагат усилия износът 
постоянно да расте.

Подобряването па качество 
то и ефикасността па стопа 
иисването трябва да съпът 
ствуват и мерки за иасъР 
чаване ма рационализаторе!' 
вото, след това правилно 
водене на кадрова политика, 
както и производственият 
труд обещсстпспо и мат ори 
алпо повече да со уважава 
и степенува. В тази насока 
личните доходи тРябва по
вече да зависят от резулта
тите на труда.

На неотдавна проведеното 
заседание ;на Общинската 
конференция ма СК бяха оУ 
мираии резултатите от мро 
виждането на насоките на 
Председателството на ЦК на 
СЮК областта на икономи 
чеоката стабил иоаци я. На 
това заседание се копетати-

те в тази трудова организа 
щия, значително е' увеличена 
производителността на труда, 
качеството на производство
то е над заплануваното а и 
всички останали показатели 
говорят за успешната дей
ност на организацията.

В тази най-голяма трудова 
организация в Димитровград 
ска община, с над 
ети, между които 50 инже 
нери и висшисти с различ 
ни профили, както и над 
150 висококвалифициран^, 
квалицирани и кадри със
средно образовагше, покрай 

за увеличено 
преизпълис-

ка-хиляДИ динара, а в

мо

1200 32- се вгражда в плановете па 
предстоящото сРедносРочно 
развитие за период 1981-1985 
година.

С. Мнкич

зе на СЪЩЕСТВУВАТ ВЪЗМОЖНОСТИ 
ЗА П0-Г0ЛЯМА ЗАЕТОСТ

решеността 
производство и 
ние на плановете, запланува 
ни са и капитавложения с Макар,На последното си заседание, 

проведено на 13 май, Изпъл нието на 
пнтелпият С'1,вет на Общия вна организация на сдружен 
ската скупщина в Димитров труд е да приеме около 50 
град, между другото, разгле стажанти, през 1979 година, 
да и информацията за дой са били открити само 25 сво 
ността па Самоутиравителпата бодни места, с което не е 
общност на интересите 
настанявано на работа.

че задълже- 
всяка Осно-И „СТОЧАР” В „СЕМЕЙСТ

ВО” НА ОНЕЗИ, КОИТО ИЗ
НАСЯТ ПРОИЗВЕДЕНИЯТА

разширяване на произцел
водствените мощности, с. кое 
то тази организация осъше 
ствява и нови трудови побе

СИли.
Да споменем, че трудовата 

организация „Тигар' в Дими 
тровград, своите изделия из- 

чуждестра н ния

Ог димитровградските ор 
ганизации па сдружен трУД, 
своите произведения па чуж 
десгралния пазар изнася и 
организацията на

„Сточар '• Тази орган и- 
изнася агнешко месо

за изпълнено споменатото задъл 
жедпе.

С осъществяването на зае 
тоотта. по отношение на за
плануваните нужди можем 
да бъдем доволни, тъй ка
то през изтеклата годи
на не са откривани нови 
пови обекти, конто би
ха могли да приемат и но
ви работници. Но, Ръка на 
сърце, с броя «а заетите 
стажанти едва ли някой ще 
може да бъде доволен, за

нася и на 
пазар. От общо запланува- 

производство, за тази
Бе изтъкнато, че приемане

то па работа през изминала
та година, в Димитровград 
ска община, се провеждаше 
с доста слабости.

Веднага да изтъкнем, че 
слабостите, проявени в та
зи област, са преди всич 
ко обективни, но има и до
ста субективни причини, 
които се явяват в приемане
то па стажанти и т-п.

И покрай приемането на 
324 нови работници, през 
1979 година, от които 203 ма 
определено време, с което 
заплануваният темп е осъше 
ствеи, смята се, че все още 
съществуват достатъчно въз 
можиостн за по-голямо наета 
идване.

сдружен
ното
горяна 18% или 850 тона, ра 

каучукови издел и я 
- Германската фе 

република, Англия.

труд
зация
в Италия, а млечни произве 

— овче сирене и ов-
зличии
ще изнесе в дения

чи кашкавал — в Съединели 
тс американски щати.

дерална 
Италия и Кувейт- 

За отбелязване е и това, 
че само в първите три месе 

на тази делова годила, 
износа на тази организация, 
в сравнение със съшия пС 

миналата година, е у-

Как-го бяхме осведомени, 
•износът на посочените произ 
ведения и тази година продъ 

и постоянно се увс
да,

лжава
личава. Така на пример, из 
носът на агнешко месо в И- 

който вече с реали 
с 30 на

щото от с.траиа на всички 
организации през изминала
та година са приети само 
15 стаиш, което е 
леч под законните зздълже 
ния, а които организациите 
и Димитровград, очевидно 

Т. Пе^юв

тод 
вепичен с 83%.

Тъй като заинтересовано- 
на „Тигъ-

талия,
зиран, е увеличен

а заплануваният из1юсстта за изделията 
ри” на чуждестранния пазар

съществу-
да-сто,

на овче сирене и кашкавал 
в САЩ, в сравнение с мина 

е увеличен до
е все по-гол яма,

възможности за делово 
сътрудничество на тази орга 

Франция, Полша, 
Чехословакия и други стра

ват логодишния 
300%!ри спизация с Т. Петров не опазват.
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ЙОСИП БРОЗ ТИТО ЗА СЕЛСКОТО СТОПАНСТВО И СЕЛОТО

ОТ АГРАРНАТА РЕФОРМА 

ДО СДРУЖАВАНЕТО
и то ймшиса парцелаята

опива в града, в промишле
ността, а онази част от мла 
дожта, която остава в сел
ското стопанство, в социали 
етическия сектор, настоява 
да си създава условия нуж
ни за един културен живот. 
Следователно, ние трябва 
да мислим какво да сторим 
за младежта, която остава 
работи в селското стопан
ство да бъде в същото по
ложение, както и нашите ра 
ботници в

неговия терен да се изгради 
някаква фабрика и чрез пея 
да се създава известна аку- 

Но това беше оба- 
това беше иевъз- 

защого фабрика мо

щата година успяхме.да за
сеем рекордни площи, 
кого от пойната насам пико 

засял и. Успяхме 
ти постигнем и итрий резул 
татп издигането па но-голдма

Чрез по-добра обработ 
ка на земята да увеличим 
илодородносгга

Съзнанието на коопераптп 
те трябва да б-ьдс социално 
гическо, т. е. тяхното отно 
шепне към държавата п со 
1 шал 11СТ11ЧСС кота 
трябва да б|,де по-друго.ряче

кол-

мулация*га не сме
че утопия»общност,В нашия петгодишен план 

се говори за преминаване 
от екстензивно към интен
зивно земеделие.

С други думи, трябва да 
увеличим плодородпостта па 
земята н да подобрим начп 
на на обработката й. Тряб 
ва да увеличим количество
то на получените плодове от 
една и съша площ и подо
брим качеството на земедел 
ските произведения, 
ще постигнем това? Разбира 
се, че не на стария начин 
на обработка, както това 
говорят различни, така да 
се каже, мними добродете
ли на селяните, които из де 
магогскн и различни други 
причини се застъпват про
тив индустриализацията на 
страната, говорейки че с 
индустриализацията се зане 
марява селячеството.

Тези твърдения са много 
плитки нелогични и за очу 
дване за всеки селянин. За 
да можем да помогнем на 
нашите селяни да подобрят 
селско стопанство, ние тря
бва да имаме нужната ин
дустрия, която ще произве
жда изкуствени торове, земе 
делски машини и съоръже
ния- А да би могли да има
ме фабрики, които да произ 
веждат изкуствени торове, 
земеделски машини и съоръ 
жения, ние най-напред тря
бва да създадем тежка ме
талургична промишленост, 
която ще изработва фабри
ки за земеделски потреби.

(Белград, 1947)

можио.
же да со изгради там, къде 
то се намират суровините, 

къдетоШ::; -п. ;: :
съществуват

С7,(Л нетни условия.
Освен това, ако фабрики

те стихийно се изграждат, 
един дои може да дойде до 

кризисни моменти:
едни на

тежки
фабриките могат 
други да еи конкурират, и 
вместо от тях да има полза, 
може да има само щети за 
пялото общество.

Как тогава да решим про
блема на изостаналите кра- 
т ща? Да го решаваме вина
ги със субсидии ще бъде 
малко и поразително. Зато
ва гоя прболем не трябва 
да се решава само чрез суб 
емдни, но и чрез използване 
на всички налични възмож
ности. Затцбто няма такъв 
край, нп такава община в 
която п да е част на стра
ната, в която няма възмож 
пости за отглеждане на из-

промишлеяото
производство.

А как Това значи, че ние трябва 
да мислим за това — а ние 
много пъти това и подчер
тавахме 
ско стопанство трябва да 
произвежда на индустриа
лен начин и да се третират 
като фабрика. Хората, кои
то тек произвеждат не тРя 
бва да бъдат селяни, но ра
ботници в% селското стопан
ство. Самата дума селянин 
е застаряла тя днес, в со- 
ци алистическото 
не смее да доминира.

че нашето сел-

обшество,

Човек, който работи в та 
зи област е работник, как
то и тоя във фабриката, и 
трябва да се ползва със съ 
тите права създавайки си 
живот, достоен за човека.

вестни култури.
(Охрид, 1957)

РАБОТНИКЪТ В СЕЛСКО 
ТО СТОПАНСТВО

Нашият млад човек на 
село не иска да рови по сво (Скопие, 1961)

ДИМИТРОВГРАД
В ООСТ „СТОЧАР”

/л Очонаит св добри резултати
Пролетната сеитба е зад нас. 
Площите, 
планувани за сеитба, са за
сети с подходящите и необ 
ходилш

ВТОРА ИЗВЪНРЕДНО ВАЖ
НИЕ3НААНАШЕТО селско 

СТОПАНСТВО

ти. Онова, което особено ис 
кам да подчертая, е фактът, 
че тази година производство 
то на съ-ннчоглед ще бъде 
над

които бяха за-ПОДОБРЕ

селскостопански 
култури. В сравнение с 
логодишната тази година е 
ракордна, защо 80°.о площи 
са засети с селскостопански 
култури, .конто до тази го
дина не са били засявани.

Така

всички очаквания тъй 
като сме засяли наши, дома 
шни хибриди, едни от най- 
високо добивните, получеш! 
от 1шститута в Нови Сад.

Що се касае до ечемика и 
овеса тук положението не е 
най-добро, едно че дъждо 
ваете и овлияха а второ че 
засетите площи с тази кул 
т\фа са не достатъчни за за
доволяване на нуждите.

Бдна част

Като втора, извънредно 
важна задача, която стои 
пред съюзното правителство

минаИ. Б. Тито през 1942 година

и правителствата на народ
ните републики е — подо
брение на нашето селско 
стопанство. На тоя въпрос, 
неотложно цге трябва да по 
светим

от това, каквото. сега е при 
мнозина индивидуални сел
скостопански производители. 
Чрез кредити 
ства трябва да се помогне 
на кооперациите да отглеж 
дат колкото е възможно по 
Еече добитък; свише 
го. С

степен на агрикултурната об 
работка на земята. Това вече
даде и известни резултати. 
Нашият селянин е емлирик 
и търси първо да види, да 
се увери и тогава да се за
лови за работи. По мое 
ние,

например с ечемик 
са засети 56,20 хектара, с 
оиес 17 хектара, а със слъ» 
чоглед дори 47 хектара.

Дали

и други сред-
наи-голямо внима

ние. "
Ако това не направим ве

днага и ако към това не 
пристъпим 
ние вече в

мне
договарянето между 

кооперациите или държавни 
те предприятия, от една спра 
ма, и отделни селокостоиан 
ски производители от дру
га, за обработка на земята, 
засяването и жътвата, даде 
добри резултати.
ПО-ГОЛяМ брой Н1Н|Д1И!ВИДуал-
ии селскостопански цроизво 
дители по такъв начин вли 
зат в социалистическия се
ктор на производството.

(Белград 1957)

пролетната сеитба е 
извършена на време, 
лошото време, което през 
следните

и дру-
една дума, нужно е 

възможно повече да се увс 
личи, защото за това при лае 
съществуват всички 
вия.

дали от площите пре 
д видени за този култури са 
засети с изкуствени. Това ид 
ва од там, че на нас е необ 
ходимо

най-енергично, 
следващата годи 

на ще западнем в много по- 
големи трудности в прехра
ната на нашето градско на
селение, заето в промишле
ността, което както вижда
ме всекидневно се увелича
ва. Затова ние тРябва 
га, на който и да било 
чин, да снабдяваме нашето 
селоко стопанство с най-иу- 
жнитге земеделски 
и съоръжения.

За укрепването на социа
листическия сектор в нашето 
земеделие не е достатъчно 
да формираме само по-гол- 
ям брой трудови 
ции, мо е нужно възможно 
по-скоро да пи снабдим със 
съоръжения и машини, ну
жно е те да укрепват орга
низационно, 
и политически.

по
дни не спираше 

с валежите няма отрицател 
да повлияе върху посе- 

На .този и подобни 
въпроси потърсихме отговор 
от агрономите в ООСТ „Сто 
чар" в Димитровград.

Ангел Басов, 
растениевъдство:

— Сеитбата

усло- 110
и качествено сено, 

за прехрана на овцете в овце 
фермите. Да добавим и това, 
че Ръчно събиране на сено
то за нас е вече минало, ку 
пили сме машина, с която 
в бъдеще ще го събираме.

Ако времето 
вите
още през този месец, а - сено- 

веднага те силажираме 
с силажен комбайн, който 
те ни бъде от голяма пол *

вите:(Белград, 1950)
Сега всеЗАСЯХМЕ РЕКОРДНИ ПЛО

ЩИ
в една Ръководител

Това, което сега е най- 
е селското 

стопанство. Ние тази година 
енергично взехме в 
селското стопанство 
бва да кажа,

пона-
е извхрщен-а на 

време, но периодът след се- 
итоата изобилствуваше 
леми валежи и 
температури, беше по-низка 
от предвижданата.

Засега положението 
тревожно, обаче фактът, че 
горният слой е 
доста низки температури” 
же й отрицателно 
яе, но се

време

значително позволи, пъР 
откоси ще „паднат”машини с го 

не еднакви
Ръце

КАК ДА РЕШИМ ПРОБЛЕ 
МА НА ИЗОСТАНАЛИТЕ 
КРАИЩА

и тря- 
че в тоя сми 

с'ьл постигнахме завидни ре 
зултати, защото 
рахме нашия селянин, 
бемо

то

мооилизи- не е за.
Проблемът

те краища, а особено на 
райони и

Непременно трябва да се 
отбележи, 
летни култури са обезпечени 
и необходимите
торове и химически средства.
Наторяването
ши в 
време.

а осо 
голе- на изостаналикоопера- кооперациите и 

мите земеделски стопанства: 
изграждахме нов 
коопериране между индиви
дуалните и

претрълял че за всички про
пол ^планинските 
ло-рано и тук с® 
ше ма

мо
начин ма да повли 

надяваме, че ху 
наскоро ще 

компенсира онова, което ва 
лежите забавиха

поставя- 
същия начин, както 

в Хърватска, Словения, Бо
сна, Черна ; 
краища: всеки

минерални
бавотосдружените се- 

производите- 
начии в настоя

ше се извъР 
определоното за това

и кон ом ически лскостопански 
ли. По този гора и в други 

локаше и естестве
но очакваме добри резулта-иа

Т . Петров
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Ог един общински преглед

ОТ ОБЩИНСКИ ПРЕГЛЕД ДО ФЕСТИВАЛ НА НАРОДНОСТИТЕ

30 ГОДИНИ ИЗЯВА НА ЛЮБОВ
КЪМ ДРУГАРЯ ТИТО Танцьори о/ града-побратим Александровац — Жупски

Огромни са постиженията « 
«а фестивала „Майски сре
щи”. Издигнат на републи
канско равините, по най-ло-

те години, когато Димитров 
град започва ускорено да 
развива промишлеността в 
няколко насоки: гумарска, 
конфекционна, дървообработ казателен начин потвържда
ваща и пр. Работната ръка ва пълната изява на българ 
главно се почерпва от. сел- ската народност в СР СъР* 
ската младеж, така че *на- бия и изобщо в социалисти- 
бъРзо фестивалът обеднява чеока, самоуправителна 
откъм масово участие на обвързана Югославия- 
селската младеж. Търсят се 
пътища и начин да се нам е 
ри такава физиономия, коя
то най-добре ще отговори 
на съществуващото състоя*

В онези следвоенни рево
люционни дай, когато бъл
гарската народност в нова 
Ти това Югославия за пръв 
път в историята си доживя
ва пълно национално равно- 

спонтанно се идва 
до заключението да се ор
ганизира общински . фести
вал (преглед) на стопански
те, културните, спортните к 
други постижения-

нравие,

Затова всички подготовки 
които се провеждат преглед з 
ват една — единствена цел: 
да се създаде такава атмосфе 
ра в която най-пълно ше 
се изяви всяка 
цге представи пред всички
те други народности своята 
самобитност, своето песенно 

фолклорно
културните ои постижения-

Първият общински фести- 
1950 говал е проведен през 

дина. В проддължение 
повече години — все до

— младежта и касе- 
Димитровград- 

масово уча-

ние.на народност.1968
За да даде младежта при 

нос за осъществяването на 
братството и единството, за 
което другарят Тиро най- и 
много милееше, 
идеята този преглед да по
лучи
Решава се да стане фести
вал
стите в СР Сърбия под 
вание „Майски срещи”.

година
Изпълнение ма словашки танцов съставлението от 

ска община с 
стие в културно-художестве 
ното творчество напълно по 

афирмация.

наследство,
ражда се

От първия фестивал до 
днес редовно се провеждат 

упражнения

стилна своята 
Характерно за първите фе- 

е масовото участие 
на младите: от село са ид- 

2 500 младежи и

значение.по-широко
стивали гимнастически 

на младежта. Тази масово
ст, която през последните 
години захваща главно учи- 
лшцалга, лозвалдва и в тази 
област българската 
ност да покаже своите по
стижения- С гимнастически
те упражнения по символи
чен начин се изказва преда
ността на българската наро
дност към делото па л;оби- 

Йосип Броз Тихо.

на народа и народно- 
наз

вали и по 
девойки. Облечени в пъстри 
народни носии —

белетини и пр. (всеки 
район е полагал грижи да 

особености на но-

литаци, су През 1969 година се прове 
жда пт.рвиа фестивал на на 
рода и народностите и вече 
единадесети път представи
телите на всички народно
сти и народа се срещат и -вза 

опознават. Запозна- 
бита, фолклорното бо- 

културното разви-

народ-кна,

има свои 
сия), на димитровградската 
сцена са се изпълнявали 

бита на хората, в 
изпълнениясцени от 

музикалните 
участвуваха певци и свирд-

имяо се
ват мия вождгатство, 
тие, поминъка, живота.жии.

Младостта па народа и на 
в СР Сърбия,В парадните, които тогава 

се организираха, се предете 
вяха усилията на димитров 

стопанство: 
бе изобразен ра

на стопанските пред

родностите 
тук в най^източния град на 
нашата страна, и тази годи 
•на, когато все още дълбока 
скръб по починалия презп- 

Тито

• „Майските срещи” 
удобен момент народности- 
те всестранно да се запозна 
ват с всички постижения на 
дадена народност — в изо
бразителното изкуство, 
оригинално творчество и в 
други области.

бяха

наградското 
диаграми 
стежът

другаряц денят
завещава, 

че щс продължи неговото
с гордост Танцов гьстаи от румънска,а народностпрез този период.

мзнифеста-
приятия

дело.Целокупните
бяха пронизани от огро Българската народност от 

общинации
мната обич къ^ ДРУгаря Ти 

първите фести

Тази година се предвижда 
и откриваното па изложби: 
Тото в произведенията па 
художниците, изложба па 
народностите, и изложба па 
димитровградокиа 
пик Методи Петров йод паз 
вание „Край Ерма и Ниша
ва". Поетите на народно
стите пък ще четат свои ре
волюционни стихове, а цяла
та програма ще измине в 
един революционен дух, за
вета» от другаря Тито.

Димитровградска 
през фестивалните дни пред 
гостите — представители на 
народа и народностите — 
изнася на показ всичко, ко-

то, тъй като 
вада бяха организирани в

рождения му ден.
онези

чест на
Една подробност от 
фестивали никога няма да 

заличена от спомена

ху ложето е постигнала през пери
ода на своето следосиобож-

развитис. Освен то-, донско 
ва, тук на дело се кове бра 
тството и единството, госту

бъде
на тогавашните участници и 
посетители. Именно, мотор
но возило бе направено във 
вид на кораб, който носе
ше името „Галеб".

Един такъв период на ма- 
совосг продължава все од •

вашите се разместват но д.о 
мовете на димировпрадчаии, 

връзките на мнозина про
дължават ггрез цялата годи-
а

Ст. Н. Изпълншслн па народни хора от албанската народност60 на.
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^Дддашмддш
ВСИМНИ НИЕ 6МЕ ТНТО 1ТИТО И ДЕЛОТО МУ СА ВЕЧНИ

КАТО МЛАДОСТТА

:шцммм1ИИ11йМ
ЧЕСТВУВАМЕ НА 25 МАЙБОСИЛЕГРАД: УСИЛЕНА ПОДГОТОВКА ЗА

СРЕЩИ С ТНТО

_ МакъР че топа беше данна, преди шестнадесет
спомените от срещата мн с Тито са още свежигодшш,

упражнения на среднос;ки
школците и кул^рно-художе 

програма, посветени 
живота и делото на Ти- 

които ще изпълнят сре 
ученици от ос

войници и граждани ще ви
ят 'Титоао”, „Козарашко , и 
много други партизански хо 
рп, в поляната тъмнила игс 
ехтят песни за Тито и наша 
та революция*

Централното тържество в 
Босилеград ще започне в ) 

дефиле. Тържсството 
продължи на игрището 

„Младост" с гимнастиче

Но не трябваше да се стра 
.чуваме за нищо*

Тазгодиш1Шят 25 май
Боси- .— Деня младостта, «

община ще бъДе стисна
леградска 
ознаменуван с културио-ху- 

дожествена програма и ре 
днца спортни и други ак
тивности. Във всички осно 
цип училища, образовател
ния ЦСНГъР, Първичните М 
ладежкн организации и » 
младежката организация иа

1 поделението

и аПред неговата топла Услт 
вка II ГОЛЯМОТО иМУ СЪ-РЧО, ДУ 
мнте сами идваха, ^групаше 
се,* че бих знаел и песнички 

конто никога не сг,м V- 
мил. Щях да ги чета от ли 
пето му, заацото всяка пеш 
ва бръчка означаваше една 
песен, една приказка за се
бе си. Една беше Сутйеока, 
една Неретва, пак една бръ 
чка близко до очите, конто 
се нравеха от усмивките, от 
които могат да се прочетат 
песни за щастието, за свобо- 

за слънцето, което е 
целия

то.
дпошколци,
повийте училища и гранича- 

Щс се състоят и финалри.те,
ните спортни срещи.часа с

ще к. г. — м. я.
награничарите от

Мила// Понович в ход е 
подготовка за ус- 

участвуваие на цен
иа
усилена 

нетно 
трално/ о тържество. Резултати от младежкия 

творчески награден конкурс 

на »МССТ«
Фактът, че младите от Ьо 

силеградска община, както 
н от цялата страна, чсству- 

празник за пръв

Любчо Христов дата,
готово да прегърне 
свят, да огрее децата от це 

свят, защото под него
Така започна да ни разка 

Любчо ХрИсТОВ, МИТШ1зва
чар, за своята среща с вели 
кана на епохата — ТИТО.

своя
бе споя скъп учител н 

другаря Тито, из-
ват
гидЛИя

има място за всички. приятел 
пълнява младите съРна с 

на тъга и болка, по
След обстойното разглеждане на всички ма

териали, изпратени за младежкия творчески на
граден конкурс, журито в състав: Денко Рангелов, 
председател, Стефан Николов и Ванче Богоев, чле
нове, на 20. V. 1980 година проведе заседание, 
па което прие решение за присъждане па следни
те награди:

Сега когато другарят Тш- 
не е вече всред нас. по- 

често си спомням за среща
та ' ми с него, все по-често 

малкото момченце, 
глава милваше ръ- 
Тито. И пак когато

С група ученици, от основ 
но училище „Моша Пияде” 

при
чувство 
И с ДОСТОЙНСТВО и гордост, 

гениален
то

от Димитровград, бях 
другаря Тито през 1964 го че имаха такъв 

вожд и учител, който ги па
да обичат родината ивиждам 

чиято 
ката на 
позабравя спомените> в3 за‘ 
почвам
е тук, всред нас.

дина.
Необходимо е много време 

и простор, за да мога да 
опиша всички мои впечатле 
ния от тази среща. Не зна 
ех, че този велик човек ще 
ни приеме така сърдечно, не 
знаех, че той не би се раз 
сърдил и да не бях намерил 
онези цървули, които ми тРя 
бваха заедно с народната но 
сия, в която бях облечен, а 
зарад, които цървули толко
ва много плаках докато о- 
кончателно не бяха готови... 
Той нямаше да лш се съР 
да ако и стихотворението не 
знаех, което толкова много 
учех, но което поради голя 
люто Бълнуване все пак за 
браних.

учи
труда, закърми ги с велики- 

човешки и социалисти- 
идеали и им разкри 

към

те
чески
най-сигурните пътеки 
светлото бъдеше-

да чувствам, че той
I. ЗА СТИХОТВОРЕНИЕ

Всички ние сме ТИТО. Първа награда се присъжда за сгихогворение 
„Горят звездите", автор Биляна Цветкова, ученичка 
от село Желюша;

Първа награда се присъжда за стихотворение 
„Когато съ«яг измами нещастната дума", автор 
Стефан Манасиев, студент от Скопие;

Втора награда се присъжда за стихотворение 
„Май", автор Деница Илиева, студент от Дими- 
7 ровград;

А тази гордост и великата 
обич към Тито дават нови 
сили да се научи повече, да 
се строи, да се обича по-сил 
но да се крачи -напред с не
големи к рачки... И на този 
25 май, както и на всички 
досегашни, младежите и де
войките, 
ниците, трудещите се и гра 
жданите, ще рецитират за 
Тито и Югославия, ще пеят 
за Тито и партизаните, ше 
обичат Тито, ще изразяват 
своето възхищение към де 
лото му.

И ние сме готови, както 
беше той, в случай, че мра 
чните сили на човечеството,
които искат доминацид над 
други народи, които запла
шват нашия мир и щастие.

пионерите и вой Трета награда се присъжда за стихОГВОРение 
„Рапсодия”, автор Биляна Цветкова.

Готови сме — всички да 
продължим по неговия път.

всички ние сме —Защото
ТИТО! За поощрение се предлагат стихогворениея: 

„Мигновение” и „Начало”, автор Биляна Цветкова.Т. Петров

II. ЗА РАЗКАЗ
Юре КАЩЕЛАН И когато в неделя, на 25 

май, стотици младежи и де
войки от Босилеград и села
та, ученици от всички основ 
ни училища и образовател 
дегци се и граждани търже 
ния център, граничари, гру 
дещи се и граждани търже 
стаено лишат из улиците на 
градчето и пристигнат пред 
трибуната в спортния цен
тър, когато отекне гордото 
„Хей, славяни" път към слъ« 
цето ще поеме една велика 
обич,
Тито. Над долини и баири 
ще се разнесе завет на спло 
гени хора „Другарю Тито 
ний ти се кълнем, че от твоя 
път няма да се отклоним”.

Първа награда се присъжда за разказа „Вре
мето на една младост’', автор Зденка Тодорова, 
студент от Димитровград;

За новела и
Тесен за Тито

есе не се присъждат награди.
В тази страна живее човек и другар и вожд 
Йосип Броз Тито.
И всички, които свободата обичат — 
обичат него.
И всички, които за правда се борят — 
името му знаят.

III* ЗА ЗАПИСАНИ НАРОДНИ ПЕСНИ, ЛЕГЕНДИ

Първа награда за хубаво записани народни 
песни от Звонски край се присъжда на Горана 
Миланова, ученичка от с. Звонци;

Втора награда за цикъл записани народни 
песни се присъжда на Бора Божилов, учител от 
село Горна Ръжана, Босилеградско;

Втора награда за цикъл народни песни от 
Димитровградско се присъжда на Соня Антанасо- 
ва от село Гоиндол;

Трета награда за цикъл записани народни пе
сни от Босилеградско се присъжда на Радко Ива
нов от село Караманица;

В тази страна живее човек, и усмевка 
не слиза от неговото лице, 
че той в бъдещето гледа.
Живее и работи и свещта вс таята му 
често зората угася-

обичта към нашия

И всички, които на щастието се радват — 
знаят него.
За него пее 
и пастир в планината 
и безименният поет.
Той наш е другар, а другарят е: всичко.
И борец и победител. И строител, 
п войник.

IV. ЗА ЗАПИСАНИ НАРОДНИ ОБИЧАИ

ба” ГоУнП&ов0абИЧаЙ
„ Трета награда за записания обичай „Коле- 

да се присъжда на Ружа Цветкова, ученичка от 
село Желюша;

Трета награда за залисания обичай „Джала- 
лтари се присъжда на Радко Иванов.

Накрая журито канстатира, че тазгодишният 
ОТЗИ1, на Младежкия конкурс е добър, но не и 
задоволяващ и затова занапред трябва да се по
лагат сили за по-дейно участие на всички млади, 
тъй като конкурса представлява трибуна 
ява на творческите им възможности.

Чествуваието на Деня на
младостта започна още в на
чалото на седмицата, кога
то започнаха да се провеж 
дат опартиите 
Утре
Босилеград ще мине факел

И в минната яма. И иа кормилото в лодка. 
Навсякъде, където живее човекът 
и където ще бъде още.
В тази страна живее човек и другар и вожд. 
И дето е той — тук е щастие, 
че само свободният човек се радва.
И дето е той — тук е победа, 
че истината само побеждава.

състезания-
вечер (из улиците на

но шертвие и. ще се състои 
надбягване на 1000 м, в ко
ето ще участвуват ученици, 
младежи войници, а около . 
лагерен огън, който .ще бъ 
де запален 
двор,

Прев Ст. Николов
за из-в училищния 

младежи и девойки,
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^У^тлЖц)1 зУиДКмоДЦ1

МЮМ1СА
ж КРАТЪК ЛЕТОПИС 

ИЗ ЖИВОТА НА МП БРОЗ ТИТО (2)ИахНпгак
Таугйвв ргМК

На ксшгпес^йпв-1 '[пЯтв? ма' ^ДГДИя' В?ЙЛ0И| Етио- 27 юли — напривил посеще-
генерален гекретап^нпРГюк и‘Я' Судан', 0АР' СиРия- в иие иа Скопие след жата- 
и говорил иа края на кош ~?ИЯ °ИВа връчена по' строфалното земетрърсе- 
греса за още по-здраво еди
нство и монолитеност.

*>« От 3 до 16 октомври — Уча 
ствувал в работата на Вто
рата конференция на шефо
вете на държавите и прави 
телства на необвързаните 
страни, която се състояла 
в Кайро, след това подпистл 
„Програма за мир и между 
народно сътрудничество 
На 7 декември — Открил. 
VIII конгрес на СЮК и про 
чел доклада „Ролята на СК 
за по-нататъшно изграждане 
на социалистически общест 
вени отношения и актуални 
проблеми на международно 
то работническо движения 
в борба за мир и социали 
зьм в света”.

веля, в която се изтъкват 
заслугите на Югославия и 
Тито в борбата за мир и 
прогрес-

ние.
26 август — На Бриони во
дил политически разговори 
с Хрушчов.
От 18 до 23 септември. В

г, 1960 посещение на Бразил.
Г В ' От 23.до 28 Сеятгември - В

На ‘0-ОД—шта На М»ч»л -Открил Пе- “етГ иа Хлеаадшя

ротласе|' за
„ задачите „а Соци^чс . ври -™нТал Т Б™" 
ския СЪЮЗ ла Югославия . От 17 дб 25 октомври - Пре 

бивал в САЩ.

1953

От 28 — 29 
Яйде 
ването 
от Второто 
АВНОЮ заседание на 

а на 29 ноември 
открил тържественото засе 
дан и е на Съюзния 
телен съвет.

изпълпи-
»

1954 1961

От 16 декември 1954 до 3 През февруари, март л ап- 
януари 1955 година — На- рил направил посещение на 
правил официално посеще- 1’ана, Того, Либерия, Гви-
ние на Индия, къ.цето во- иея, Мали, Мароко, Тунис, 
дил политически разговори 
с председателя Нехру. По 1962
време на посещението от
правил две Еъзвания До ин
дийски* народ п говорил в 
Парламента.

(СЛЕДВА)Т11М1 Ммм. «

1946

4 декември — Председател- 
стсувал на заседанието на 
правителството на ФНРЮ 
на което е прието Проекто
закона за национализация 1955 
на частните стопански пред
приятия.

6 май — От Сплит присти
гнал в Закучац при О.миш, 
където пуснал в работа 
доцентрала „Сплит”, а след 
това произвел реч като го
ворил за някои трудности и 

От 27 — 30 май — Оглавя- неправилни постъпки в сто- 
влл югославска делегация на ланството и за мероприятия 
югославско-съветските дър- та които трябва да се пред 
жа^ни разговори в Белград приемат за да сс даде въз- 
за приемане принципите на можност за правилно разви 
миролюбивата коегзистеп- тие иа пашата стопанска си 
и на Бриони. На 2 юни под- стема. 
писал и съвместна деклара
ция на двете правителства 
иия и развитие на сътруднй 
чеството на равноправни о- 
сновн.

Во-

1947

От 25 до 28 ноември — На
чело на югославска прави
телствена делегация напра
вил посещение на НР Бъл
гария. Пред около 300 000 
души в София говорил за 
отношенията между Бълга
рия п Югославия-

1963

30 март — Водил политиче
ски
теля па Мексико Лопез Ма- 
теос.

разговори с председа-
Ог посрещенего на Йосип Броз Тито в Прокупие през 
1968 годшга

1948 1956

От 21 до 28 ю-ли — Открива От 1 до 23 юни — Пребива- 
Петия конгрес на ЮКП и 
прочита доклада за работа
та на ЦК на ЮКП. На края 
на Конгреса говорил за ед- в 
инството на Партията и на 
рода и изразил убеждение
то си, че Партията още по- 
силно ще върви напред в 
изграждане на социалисти
ческото отечество.

вал в СССР. Начело на дра 
внтелствената делегация на 
ФНРЮ на 5 юни участвувал 

разговорите с правител
ствената делегация на СССР. 
Подписал ма 20 юни в Кре
мъл с председателя на Ми
нистерския съвет Булганин 
съвместно изявление на две 
те правителства, а след това 
като генерален секретар на 
СЮК подписал с първия се
кретар на ЦК на КПСС Н. 

От 9 ло И април — Откри- С. Хрушчов документ за 
ва Третия конгрес на Наро- отношенията между двете 
иа Народния фронт бил из- партии, 
седание на Съюзния съвет 
на Народния пронт бил из 
бран за председател на На
родния фронт-

Ш ЯМИ

НАШ КАЛЕНДАР
20 МАЙ вац по повод^ уоийството на пародоосвободителен отбор 

работника Йордан Нешич. и създаден народоосвободи- 
В знак на солидарност и телен отбор за град Леско- 
цротест местното синдикал- вац. 
но вече в Леоковац свика- НОО за град Лесковац били 
ло протестно събрание. Том избрани: Драглч Станко-
ло в 19 часа събранието в вич, Костадин Неделкович, 
Работническия дом открил Душан Динич, Раднвое 
председателят на Сшгдикал- Илич и Даиило Наранджич. 
пия съвет Благойе Ннколич.
След това говорил Петър 
Тасич, пенсионер, който под 
канил работниците да се ор 
гашгзцрат в своите боеви 
организации и да отбраня
ват своите животи.

1943 година — ■ Трета рота 
на II Южномсравски отряд 
извършва нападение иа бъл 
гареките полицеи в село 
СтрелъЦ. Тогава загинали 
двама полицеи. Ротата тога
ва опожарила общинския 
архив и унищожила мандра

1949 В първия нелегален

1957
та.5 август

аерогара посрещнал с най- 
висшите югославски раково 
дители председателя на Сс- ш, ливади е 
верен Виетнам Хо Ши Мин. XXI Сръбска дивизия па 
На 10 септември — На зе- НОВ с 1 600 бойни. В със* 
мунската аерогара поореш* тава иа дивизията са влез
нал гтавителствезо-паргий-, ли 4,5 и 6 сръбска брига- 
на делегация иа Полша иа- да иа НОВЮ. Комендант 
чело с първия секретар на на дивизията е бил Рнста 
Полската обедине!|а раоот- Антушович, политически ко
мическа партия Владислав мисар Драголюб Петрооич 
Гомулка и Йозеф Циранки- — Раде, а началник па щаба 
евич, председател на Мини- Драгослав Пстронич — Гор- 
стерския съвет и член на сКм. Същия, ден вечерта, ди 
Политбюро на ЦК иа ЛОРП. визията е освободила Горна 

Ябланица с Медведжа и 
Сийориие. След това, диви
зията минала Трупало и при 
стигнала па Оруглтща, къде 
то се сблъскала с ловите

На зе.чуиската
1944 година — На планина 
Радан, на мястото Йовиче- 

форлп грама

25 МАЙ
1950

27 април — На съвместното 
заседание на Съюзния съ
вет и Съвета на народите 
на Народната скупщина на 
ФНРЮ поднася експозе за 
развитие на Югославия- Бла 
годарил на присъсгвуваши- 
те за вр7,чване на Орден на 
герой ла социалистическия 
ТРУД-

1944 година — Формиран Го 
След това говорил Боя рноябланншки НОП отряд в 

Яиакиевич от Ниш като Горна Ябланица с 150 — 200 
член па работническата ка- бойни. Комендант на отряда 
мора. е бил Влада Снмич — Шваба

и политически комисар Божа 
Павловнч.22 МАЙ

1943 годш/а — В ЛапоФпиац 
о формиран Околийският ко 
мптет ла СКОЮ за Пуста 
Река л Ябланица. Секретар ва« били осведомени, че в 
с бил Мича Срстич, а члепо една махала на село Вуяно- 
пе Александър Вндаиович и 
Милан Мнладплошп.

1944 година — Българските 
фаишетсаш части в Леско-1951

195810—11 март — ПрисЪству-

Ц»^ирв-4Л ™!Огославия. СЮК, И31'ел Д°™ЗД „Задачи
ла СЮК във връзка с меж-

во ( в къщата на Гюрашко-
вич) се намира партизанска 

На заседанието прнсъству болница. Затова 
вал и Видое Смиловекл, се
кретар па Окръжния коми
тет на ЮКП за Лесковац.

при село 
Дубрава с артилерия обстре 
лвалн махалата. Ранените 
партизани с помощ иа же
ните и персонала иа болни
цата прехвърлили ранените 
бойци на Радан планина. 
По време на пренасяне па 
ранените били ранени още 
няколко души.

четнически сили, която в 
ч' съдействие с останалите ча 
и сти ликвидирали неприятел

ските части.
дународното положение 
вътрешното развитие иа со-1952

°г 2 до 7 яое&- При- '^««кохо^„л- в ^ ^ ^
ЮКП в Загреб, на парното заседание па ЦК па личесюия комендант на кор 

„Бор- СЮК бива избран за гене- пуса Радислав Гюрич. 
на рален секретар па СЮК.

В Стубел (Пуста река) със 
тоял се 15-дневел партиен 
курс под ръководство на 
Милия Радоваиович.

съствува 
грес на
който изнел доклада 
бата на комунистите 
Югославия за социалистиче
ска демокрация”. Дава пред 
ложеиие на Конгреса име
то на ЮКП да се промени

21 МАЙ
1959 24 МАЙ

1925 годш/а
През януари и февруари събрание на работниците 1943 годш/а 
направил посещение па Бир- от склада за тютюн в Лсоко

Проведе» ю
Направена 

реорганизация на районния
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I

ШахматистАнекдоти за Тито
Щ« ой изкопая свой 

кладенец

“V“"" V* "Ййдагк I
деитът да им разкаже някоя сво*^ пре
живелица от пътуването “V ® |§

Отведнъж еднин журналист го

на

Посраменмте
агенти Бирма.

запитал:
Тито, казват, че— Другарю 

играете шахмат.

— Да, па 
една игра.

_ Как, нима другите лошо играят? | 

— Не, не играх

Цените ма комуналните услуги нарастват 
величава св цената па тока, 

върви всяка година и вокупирания Белград, Йосип Броз се Двн' 
М жил с фалшифициран паспорт па име 

Щ Славко Колар, представител на чехека 
фирма „Шкода”. Тито в Белград променил 

щ няколко квартири, а най-много живял във 
вилата на инженер Владимир Ненадовнч на 

Щ Дединье.

„Галеб” не загубих нито *V'пс»ка година, 
наема, водата.
Белград.

В делегацията па Белград, която приел 
президент Тито през пролетта па 1969 година 
били и представители па „комуналните '. След 
разговора, Тито поставя въпроса:

— А има ли тук някой от комуналните.
— Аз съм — последвал отговор.
— А от коя област?
— Аз с'ьм от Градския водопровод.
— А, от водопровода. Добре, драги ДРУ* 

вие постоянно покачвате цепите

ока

1 нито една парти*.

Разбира с«. Тито е трябвало да излиза, и 
тогава няколко пъти се сблъсквал с агенти. 
Така веднаж на Терозин забелязал, че го сле
дят двама агенти. При него не настъпило 

р смущение, но започнал полека да се движи, 
спирайки с« пред витрините, но трескаво си 

Ц мислил как да се освободи от тях- Да стреля 
не посмеял да прави такъв риск. по-добре да 

Ш ги победи с хитрост. Приближил & на Сла- 
р вия. Видял една кантора с вестници. Чуде

сно! Причакал агентите да го настигнат, и 
: тогава се приближил до кантората и 71а глас 

поискал вестници:

— Гебек зн мир ди летце „Донау Цай- 
Щ тунг”, бите!

БОМБАТА ДА ИМ 

СЕ ВЪРНЕ
1
4 * граю, защо 

ма водата?
— Принудени сме, големи са ни разходи

те. части се готвили през юли 
нападение на Про- 

околните села. ВъР' Щ 
Шчит.

П артизанскипе
1942 година да направят 
зор. Съсредоточили се 
ховният щаб и Тито се настанили в

нападението, рало сутри- 
самолети. Появили

— Възможно, все пак недейте постоянно 
да увеличавате цените. Аз харча много вода. 
Ако така продължите, ще правя в моя двор 
кладенец.

4

В навечерие на 
ига се чули моторите на

италиански бомбардировачи и изве- 
изсипали смъртоносен товар на някол- 

Шчит. Една бомба от 2з0 кило
грама паднала на къЩата край селската чер
ква, в която се намирал Върховният комен
дант. Не се е чула никаква експлозия. Бом
бата минала покрива и тавана, минала през 

мазето. За щастие

шш:шщ се два
длъжЩ I ко къщи в

‘$т г
'У.1 — Взел вестника, платил го, отново заста- 

гледайки в загла-
не

Щ нал обръщайки вестника,
вията, обърнал и друга страница, а след го- 
ва затворил вестника и го сложил в джоба. 

■ % Полицеите посраменн се спогледнали:

къщата и спряла в 
е кспл одирал а.

Заедно с бойците, Тито разгледал бомба
та, виждайки опасността, в която се нами-

№1 V ОТ , щ1 \ : рал:
Д<ГI — С такава бомба няма шега — сериоз- 

Но с-зед като падна от | 
небето, дайте от нея Да направил! експлозив I 
и да им я върнем.тЩ — Това е германец. Как можехме в него 

Щ Да се Усъмним?!
но казал Тито.--П

Обърнали се и заминали, сърдити, че на- 
I празно си загубили толкова време.

: Обед по войнишкиу. Тито
и неговия 
адютант

Струва си да се живее и умре за победата 
на истината и правдата в света. Художникът Божидар Якац, деле- <Ц 

гат на АВНОЮ от Словения, имал през Щ 
тези ноевмрийски дни две постижения: Щ 
събрал подписи на всички делегати Щ 
участници в историческото събрание и Щ 
нарисувал един от най-хубавите пор- Щ 
трети на Тито.

Един ден преди заседанието, помо- Щ 
лил Тито да му позира за портрет.

— А колко време ще продължи 
ва, другарю Якац? — попитал го Ти- \

тито*
След едно съвеща

ние иа военни ръково
дители през 1943 годи
на другарят Тито из
викал своя адютант 
Бранко Павлович.

— Имаме ли с какво 
да почерпим другари
те?

Нашите хора винаги говорят онова, което 
мислят, било това да се прави на некого или не.

ТИТО

Народ, който угнетява 
’ же да бъде свободен. други народи, не мо

ТИТО — Нямаме нищо.
— Да, нищо?
— Нщцо...
— Е, голям иконом 

си ти — насмеял се 
той- — След войната 
трябва да 
чим
стопански въпроси.

& ТО

ТО.

Колкото един обед — отговорил 3 
художникът.

Добре! Обед, но по войнишки, р

те назна. 
да работиш по

ВЕСТНИК ИА БЪЛ
ГАРСКАТА НАРОД

НОСТ В С*Р ЮГО
СЛАВИЯ БОСИЛЕГРАД Изхождайаш от Титовата мис-ьл

™а зГ^Г^ябв! даТъГ' винаги ШК° ^асов Глигор Глшоров, Емил Бо- 
« навсякъде. Ето защо Общинският отбор ?юилов и Пене Стоянов показа голямо уме- 
на Червения кръст от Босилеград а в погре- НИе В дредРъзване на рани, «мобилизация 
ща1не на 25 май — Деня на младостта про- спиране на «рвоизлияние, пре
веде състезание с учениците от осми и тед- ,асяНе «а ранени и друго, 
ми клас по стрелба с въздушна пушка и 
оказване първа помощ.

След

че чо-
Мляаш

Урежда

вшшииекоашгяя
Директор

■ главен и отговрек
редактор 
КОСТАДИНОВ

ВОГДАН НИКОЛОВ 
Тапефоад: дарак тор — 
«ММ, Р«диска. 32-751

ПОБОРИС
В състезаниетоТ( по стрелба с въздушна

проведеното състезание „ „У., а Участвуваха училищата с отбори от
чки основни училища, където бяха излъчени ЛигиняСТ^?аТеЛИ' ТУК основн°то училище от 
първенци съставиха отбопи зя „кЗЛъ 1ени 1ясина Нямаше представител, 
състезание, \оего % пршеде «а 17 °м^ К° °Т °СМИ клас' И
в Босилеград. В

отрепбв състезаваха

състезанието за оказване койтГс ^ на Босилегр^ ЛоТ тож° 
първа помощ участваха всички основни учи- регионалното °?щ№'ш'га на П°Л‘
лища с отбор от 6 състезателя. У »ТТт състезание в Сурдулица, което

е-— «Н “V,
Отборът и а Босилеград в състав пт- г™ 

ясана Александрова, Блатица Младешова,

Текуща шапка
(50МЗ-ИВ 

СДК — НИШ 
И*!** Лук Кж- 
ввдшч*. Ст. Пау— А* т* - 

Адраа
шап: К*А М

щт М «
М. ЯневДу-


