
ВрятстВо
С указ на президента 

на СФРЮ от 14 февру 
1975 г. Издател

ство ,,Братство” е удо
стоено с Орден братст 
во и единство със сре
бърен венец за особе- 

заслуги в областта 
на информативната и 
графическа дейност и 
за приноса в развити
ето на братството
единство

ари

ни

*__вССТНИН нд БЪЛГАРСКАТА НАРОДНОСТ а сфр юг ос л а в и я * и
между на

шите народи и наро
дности.ГОДИНА XXI *

ДЕН ДИМИТРОВГРАД: ОТ РАЗШИРЕНОТО ЗАСЕДАНИЕ 
стите11^1^димиттовградТ НА СЪЮЗА НЛ комуниДжими Картър

посети ЮгославияЕДИНСТВЕН Сериозни проблеми пред 

трудовите организацииДВАДЕСЕТ И СЕДМИ 
на 1950

юни
година влезе в ис 

торията на развитието 
нашето самоуправително со
циалистическо общество, ка
то една от най-светлите да 
ти. На тази дата пред Наро 
дната

на СТО. 2на

— ИЗТЪКНА ШПИРО ГАЛОВИЧ, СЕКРЕТАР НА ПРЕД 
СЕДАТЕЛСТВОТО НА ЦК НА СКС

скупщина президен- 
на Закона за предаване 
на Закона за предаване на 
фабриките в управление на 
работниците. Тази дата днес 
чествуваме като Ден на са 
моуправителя- Тогава в Скуп 
глината другарят Тито меж 
ду другото заяви: ,,Гласува 
нето на този Закон ще бъ 
де най-значителен истори
чески акт на Народната ску 
пщина след приемането ка 
Закона за национализацията

На разширеното заседание на Общинския комитет 
па СК в Димитровград, на 
акгуалного
в общината с специален обзор върху проблеми
те на селското стопанство и селото въобще, взе 
участие и Шпиро Галович — секретар на Предсе 
дателствого на ЦК на СК на Сърбия-

което беше обсъдено 
икономическо-политическо положение

— Димитровградското сто 
паиство е постигнало значи 
телни резултати в текущия 
средносрочен развоен пери 
од, а същевременно са съз 
дадени солидни основи за 
по-нататъшно развитие на 
общината, — това бе първа 
та констатация. изказана 
па споменатото заседание.

Взимайки участие в разп 
скваиията, Шгщро Галович 
изтъкна, че въпреки положи 
телните резултати, които 
бяха посочени на заседани 
его, може да се заключи, 
че и димитровградското сто

панство се среща със същи 
те проблеми, с каквито се 
срещат и всички трудови 
организации в странта.

Шпиро Галович посочи, че 
всички тези въпроси не мо 
гат да се разрешат с анга 
жнранего на админисгратив 
ко-политическия апарат, но 
само с цялостно включване 
на всички работници в сдру 
же/шя труд, което е и 
единственият път към по
нататъшната стабилизация- 
В това отношение, подчерта

на средствата за производ 
стла. С преминаването на 
средствата за производство
в държавни ръце още не 
беше осъществен акцпскни- 
ят лозунг ня работническо
то движение — ..Фабриките 
на работниците”, земята на 
селяните”. А този лозунг не 
е някакъв абстрактен 
зунг, той има в себе си дъл 
бок съдържателен смисъл.”

Тези визиснерски думи на 
Тито днес. 39 годи

РЕПУБЛИКАНСКИ ДЕЙЦИ В ПОСЕЩЕНИЕ НА „БРАТ 
СТВО”ло

Плодотворна дейност (На 6-та стр.)другаря 
ки от въвеждането на рабо 
тническсто и общественото 
самоуправление, са наша дей 
ствителност. Сдобихме и с 
богат опит, и ръководени 
умело от другаря Тито и 
СЮК, постигнахме налети 
на завидни резултати защо 
то най-ширзките трудещите 
се маси решават. Днес са 
моуправлението не е 
югославски път в социали
зъм. То отдавна вече надми 

на нашата стра 
съве

СМАЙО ЛЮДО. секретар 
на Председателството на Ре 
публиканската конференция 
на Социалистическия съюз 
в Сърбия, ВОИСЛАВ КОСО- 
ВАЦ, член на Съвета на СР 
Сърбия и ДУШАН ЛУПО- 
ЕВ. секретар на секцията за 
идейно-политическо изграж 

на ССТН

В разговор с трудовия ко 
лектнв пг. издателство „Брат
ство” Смацо Лю*ДО пзтх.кпа, 
че ,,Братства” тстига дебри 
резултати в изпълняването 
па информативната см п кул 
турна мисия па българската 
народност. Тсй гпдч^рта, че 
занапред щз с необходимо 
да се полагат още мо-голс 
ми усилия за разширяване 
дейизстта па издателството

само
дане и развитие 
при Републиканската конфе 
ренция на Социалистическия 
съюз в Сърбия посетиха из 
дателство „Братство”.

на границите 
на. За работническите 
ти се интересуват хората на 
вред по света, защото имен 
но в него на дело се осъ 

великата идея на 
на свс

като се разрешават въпро
си, отнасящи се до кадри 
те материали з -тзхмичсската 
база. По гакх-в начин ще се 

още
За успехите и проблемите 

на издателство „Братство” 
републиканските дейни бя

съддад.ат условия за 
по добро информиране 
читателите от българската 
народност чрез „Братство”, 
„Другарче” и „Мост” и пада 
тслската дейност.

ществява
Маркс за „асоциации 
бедни хора”, за хора на сво 
бодния труд.

Но ние не спряхме 
с въвеждането на работниче 
ско и обществено 
равление. Тази идея — пъте 
водителка се развиваше и 
доизграждаше през изтекли 

години. В ней

на

ха информирани от директо 
издателството Бориссамо ра на 

Костадинов. Ш. Галович и Димитровград
самоуп-

Заседание на Съюзната конференция на ССТНЮ
те тридесет 
ните прегръдки се роди и 
разви идеята за Закона за 
сдружения труд — мощна ^ 
двигателна сила на социално 
тическия вървеж напред п 
в най-ново време с делегат 
ската система — идеята за 

работа, решава

на 19 юми в Белград се състоя заседание на Съ
юзната конференция па ССТНЮ, па което се разисква 
за осъществявп-пето па делегатската система и зада
чите па Социалистическия съюз. със специален обзор 
върху осъществяването на политиката за икономическа 
стабилизация-

В уводните изложения, конто изнесоха членът на 
Председателството па СК па ССТНЮ Марна Цегиннч 
и председателят на Съвета па републиките 
мито области на Скупщината па СФРЮ Зоран Полич, 
и в разискванията бс изтъкнато, че политическа борба 
за икономическа стабилизация трябва да се води в де
легатската система, в делегациите и делегатските ску
пщина, там къде го се изготвят и приемат решенията за 
всичко, което се създава в нашето общество, и с което 
то разполага. Също така бе подчертано, 
пата сложност па задачите, пред които се 
изисква, всички фактори па нашето общество, 
трудещи се и граждани, всеки на своето работно мяс‘го 
н в своята среда, да направят всичко възможно за успе
шния изход на борбата за икономическа стабилизация. 

На снимката: Зоран Полич говори па заседанието на 
Съюзната конференция па ССТНЮ

колективна
не и отговорност.

С прякото си участие в съ
разпореждането

на дохо 
кай-

II автоном-

з даването, 
и разпределението 
да, самоуправителитс
пряко влияят и върху 
нататъшния ход на нашет 
самоуправително социалис- 

развитне в лровеж 
стабнлиза циош ш-

п су-

чс изключитед-
тическо •намираме 

, всичкидането на
те мерки.

Благодарение на 
път по който 
вървим и днес, нашата стра 

завоюва голям прес
нелия 

М. Д

Титовия 
неотклонно

на си 
тиж и авторитет в
свят.



ОФИ-ПРЕЗИДЕНТЪТ П» САЩ ДЖИМИ МГГ» ЩНИ^ ДИИ«И®
ЦИАЛНО И ПРИЯТЕЛСКО ПОСЕЩЕНИЕ В НАШАТА СИЛНА

рими КАРТЪР ПОСЕТИ ЮГОСЛАВИЯ
3*т

IIш.
I Р*ШШЩпаметта

„То-
• *почетемълчание

Тмто, Карт-ьР '<аза: г
па е титзРДе хубаи тро°'

нвй-'»нушпитол1што 
КОИ-

* На американския президент бе ус
троено сърдечно посре^аие и изпращане 
* Картър положи букет цветя на грооа 
на президента Тнто * Югославско-амери
канските разговори преминаха в атмосфе- 

сърдечност, взаимно уважение, раз
бирателство и приятелство

•Ягт4Iпа
V

едни от
и най-целесъобразни .* е, 
то съм видял. Гробът означа 
ява силата па Тнто па мя
стото, което толкова мзою 
о обичал".Югославско-американска 1п

обхвана

Щ; №!

Ь.гмара ц
размяна па мнения 
широк кръ*’ ОГ въпроси ОГ 
ди устра и иото С7,т р V А и и ч ес-
тво и международните отпо 
11101111».

По покана на Председател 
ството на СФРЮ в среда и 

в официално и

водители.
На аерогара „Белград" 

Картър сподели, че със за
доволство посещава Югосла 
вия и с хубави думи гово
ри за президента Тито. Той 
беше великан, едни от пай* 

XX век. Той бе-

•Ш/З 'четвъртък 
приятелско посещение в на
шата страна пребивава пре 
зндентът на Съединените 

Джими
Ш .. -

полицията в Советона демонстрантите иСтълкновение 
па 17 ю//и

Актуалиитс проблеми от 
намаляването ма папрвжсии 

и необходимостта от 
па пътища за

американски щати 
Картър със съпругата си. 
На аерогара „Белград" на 
американския президент бе 
устроено сърдечно и тъРже 
ствено посрещане, а „добрз 
дошли” на Джими КартъР. 
който за първи път посе
щава Югославия, пръв по
жела председателят на Пред 

СФРЮ

големите в 
ше, един от малцината дър
жавници, за които иоложп- 

да се каже, че 
съвременния

его Отново вълнения в предградието 

Совето
пзпамирп1:1е 
възобновяопис м укрепване 
на’ детапта, при най-широ
ко ангажиране

тел но може 
оформяваха 
свят и едни от още но-мал 
кото число на онези, които 

към по-добро’"

на всички 
страни, във всички области 
и па всички географски ре
гиони в центъра ,,а внима- 

Югославската страна

го насочваха 
— каза КартъР- демонстрантите в

------: места
17 африканци. Стъл

Напред из Южноафрикан 
на 17 ю*ш се

манифестации, с 
кореш/ото население 

стра//а ознаменува

срещу 
Совето и останалитеседателството 

Цвиетнн Миятович със съп-
на ипето.

изтъкна, че детаитът трудно 
замисли без бла

Президентът Картър под
черта устойчивостта на аме 
рпканската политика към 
Югославия и изтъкна, че 
през последните три години 
видно укрепнаха връзките 
между двете страни.

„САЩ подкрепят и ще про
дължат да подкрпят незави 
симостта, териториалната ця 
лост и единството на Юго
славия"
„САЩ искат да видят иконо 
мически напреднала и поли
тически силна 
САЩ зачитат 
необвързаност и се 
щават от югославската кон 
структивна роля в света”.

Американският президент 
и придружаващите го лица 
след това посетиха Цветния 
до.м в Ужишка 15. На гроба 
на наши* починал президент 
нт, Картър положи букет 
цветя и се поклони пред 
тленните останки на югосла 
вския и световен великан. 
След като с едноминутно

ската у/ш»| 
състояха 
които

и рами
кновенията са избухнали за
това, зац[<уго манифестаиции

по този --- ПОВОД, От КО
ито най-гол ямата се състоя 
в Совето са биля предвари 

забранени от расис^

ругата си.
Заедно

президент и съпругата му в 
нашата ' страна бяха н дъ- 
щеря му Еми, Збигнев Бже- 
жински, помощник на пре
зидента за национална си
гурност, Джоди Пауел, съ
ветник по печата, Абелардо 
Валдез, шеф на протокола, 
Дейвид Нюсън, държавен 
подсекретар 
ски въпроси. Ричард Купер, 
държавен подсекретар по 
икономически 
Стив Лараби, член на Съве
та на националната сигурно-

може да се 
голриятни тенденции а отно 

между
и че особено значение

с американския великите на тази 
4-годишшшата от юнските 
демонстрации през 1976 го 
дина в Совето

шепи ята тесили,
имат отказът от заплаха за 
независимостта на независи 
ми страни и решителна на
сока към преговори, 
единствен метод на решава
не на световните проблеми.

Двете страни изнесоха ста 
новищата си във връзка с 
огнищата на кризите и стъл 
кновенията. Изтъкнато 
че трябва да се полагат уси 
лия да се изнамират онези 
пътища, които реално водят 
към преодолявале

МИЛИО//С*0
Йоханесбург. телио 

киге власти.
предградие па 
В демонстрациите от преди 

години били убити
като

четири 
600 африканци.

Расистката полиция стреля (Фото — Танюг)заяви Картър-
по политиче-

Югославня- бе АФГАНИСТАНюгославската 
възхи-

вълроси и

СССР изтегля част от 

войските си
ст. на тези

основата накризи върху 
принципите на мирното съ
жителство й Хартата на Обе 
динените нации.

Заедно с Цвнетин Миято
вич, американския президент 
посрещнаха Лазар Колишев- 
ски със съпругата си, Дра- 
гослав Маркович, Веселин 
Джуранович със съпругата 
си, Добривое Видич със 
съпругата си. Йосип Върхо- 
вец, Никола Любичич и дру 
ги високи югославски ръко-

ТАСС,, ските, намиращи се в Афга 
нистан.

Както съобщава 
Съветският съюз е взел 
решение, „в договор с афга

В югославско-американски 
те разговори бе изтъкната 
двустранна готовност за ук 
релване и задълбочаване на 
сътрудничеството 
Югославия и САЩ.

В съобщението не се по
сочва числото на войниците, 
които ш е се изтеглят.

правителство"нистанското 
за изтегляне на част от воймежду

ЙОСИП БРИЗ ТИТО ЗА БРАТСТВОТО И ЕДИНСТВОТО съществувание на Югосла
вия, постоянно се намира 
ше в борба сРСщУ такава 
национална политика на ве 
ликосръбските хегемонис- 
ти. Югославската комунис- 
тнческа партия въстава 
най-решително срещу под 
тискане на хървати, словен 
цн. македонци, черногор
ци, арнаути и други. Тък
мо поради това през два 
десет и две години целият 
бяс великосръбската хе- 

господа из 
срещу нашата 

партия, 
през двадесет 

пълнеха 
югославските затвори е най- 
добрите комунистически бо 
рци, поради това и днес ни 
лондонската бежанока гос 
пода и техните агенти) в 
страната мразят с огромна 
ненавист, поради това — по 
неже знаят, че национална 
та свобода и равноправие 
на народите на Югославия 
са най-голямото препятс
твие орещ-у техните егоистич 
ни цели, срещу тяхното 
плячкосване и подтисничес
тво.

III Националният въпрос в Югославия в светлината 

на Нвроднооовободитолната война
Югославия беше само ма 

ска за тази сърбизация, ко
ято напълно се разоткри по 
време на Шестоянуарската 
диктатура на крал Алексан
дър и Пера Живкович.

Хърватите, както най-сил 
на национална индивидуал
ност между останалите по
тиснати народи на Югосла
вия, оказваха и най-жесто- 
ка съпротива срещу такава 
великосръбска национална 
политика. Но, разбира се, 
така съпротива не можеше 
да даде такива резултати, ко 
ито хърватският народ очак 
ваше:

Първо, поради това, че 
начело на Хърватската сел
ска партия се намираха го
сподата, която решението 
хърватите виждаше от 
на националния въпрос на 
хърватите виждаше от стано 
вището на подялба на вла
стта между тях и велико- 
сръбската господа, подялба
та на сфери, на влияние.

нализират борбата на хър
ватския народ по посока на 
борба срещу целия сръбски

хърватските господа от ХСС 
счита, че с едно обикнове
но споразумение за раздяла 
на властта ти® свали от дне 
вен ред националния въпрос 
на всички народи на Юго
славия.

До какво довежда такава 
национална политика на юго 
славските властодръжци? 
На този въпрос най-ясен ог 
говор даде катастрофата на 
Югославия през април 1941 
година, когато страната бе 
покорена от фашистките за 
воеватели на Оста.

За двадесет и две години 
хегемонистическата клика в 
противиародната си полити 
ка се обляга на онези, кои 
то кумуват за създаването 

Югославия, 
обляга се главно на френ
ската както и на английска 
та. Но щом гнилата 
сайска система на Европа 
дава възможност да се из
мени равновесието 
европейските

ционна
клика се насочва към Оста 
Рим — Берлин, само да за 
пази своята хегмония

хегемонпетическа

народ, а не само срещу вели 
косръбските

гемонистическа 
каляваше 
Комунистическа 

Поради това 
и две години се

и да
държи в подчинение оста
налите народи на Югосла
вия.

хегемон исти, 
че сееха омраза против сър
бите съЩО така, както що 
великосръбската Случаят на Стоядино 

вич, Йевтич, Цветкович и 
най-добре пот-

господа 
сееше омраза срещу хърват 
ския народ.

Трето, поради това, че го
сподата от водачеството ил 
ХСС пренебряпваше разре
шаването на националния

останалите 
върждава това.

Обаче, ще бъде неправил 
но само ако тези реакцион 
ни личности се обивняват

противонародна 
политика. Не, по съшия път 
вървят и господата словен 
ски
Корошец,

за такававъпрос на останалите наро
ди, като например на сло* 
венците, македонците и т. 
н. По тоя начин борбата на 
хърватския народ остана изо 
лиране, не само от сръбския 
народ, но и от останалите 
народи на Югославия- 

Останалите

реакционери начело с 
Натлачен, Крек 

и останалите, по съшия път 
вървят и господата 
онери от водачеството 
Х,СС начело с Мачек, Кърне 
вич, Пернар и другите: по 
същия вървят реакционни
те върхове на

реакци
нана версайока

потиснати на
роди на Югославия с осно
вание гледаха Германските и италиански 

те завоеватели 
пълна

в тежнения
та на хърватите великохър 

тенденция, 
ция на подтискане на дру
ги, както това прави велико 
сръбската

вер- различните 
наро знаеха впартии на останалите 

ди на Югославия. 
Верна на

ватска теиден- степен да използват 
националните противоречия 
във всяка страна, па и 
при нас в Югославия- В Че 

сили

между 
империалисти 

чески сили в полза на фа
шистките държави на Ос
та, великосръбската

своите принци- 
всеки народ да има 

правото да решава 
бата

пи
хегемоиистичес-

ка клика. Накрая — поради 
това, че великосръбските и

Второ, поради това, че та
зи хърватската господа ка-

за съд
си, Комунистическата 

партия за цялото време на
хословакия с всички 
пазпалваха омраза междуреак-
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В РАЗГАРА НА 
НИЦАТА ТУРИСТИЧЕСКИЯ СЕЗОН НА МИТ

Четвърта черногорска пролетарска 

бригада полага венец на гробадекларираше
СТОКИТЕ на другаря

Сега, когато се намираме 
пред разгара на туристиче 
ския сезон и когато 
наши и чуждестранни тури 
сти

хвърля 500 т.е. 
над 1 500 целокупната

динара.
Нашите работници, които 

раоотят на сезонна работа 
вън от нашата страна ос
вен това имат право един 
път годишно да бъдат 
бодени от

много

минават държавната:яжме се към
—управител в Нишката 
ница с няколко вх.проса, с 
цел по-подробно да 
ведоми по

помощник осво
заплащане на мимит

то ако стойността 
те не е по-голяма от 2 
ди динара.

Както

на стоки 
хиляни ос

НЯКОИ Въпроси, 
отнасящи се до правата и 
задълженията на пътниците, 
които минават границата.

— Всеки наш

ни осведоми Ерич, 
законопрод 

е разрешен из
според нашите 
писания не 
носът на археоложки откри 
тия, исторически и предмети 
от художествена стойност, 
освен ако това не 
за стоки от лична собстве
ност или ако това не 
гулирано чрез 
ст съответни 
органи.

или чужде
странен граждани, 
все едно, е дължен целокуп 
ните стоки, които внася или 
изнася да декларира на мит 
ническите органи.

Едни стоки подлежат, до 
като други не подлежат на 
обитване.

турист—

се касае

с ре 
позволение

компетентни

Сега, когато мнозина 
запитват с колко динара мо 
гат да минат вън от грани 
цата Еерич казва: само 
1 500 динара в банкноти от 
по 100 динара или с чужде 
странна валута, за кодто е 
необходимо отделно удосто 
верение от банката, в която 
собственикът има своя джи 
ро—сметка.

Какво ако пътникът не за 
яви стоките? — Прави мит 
ннческо нарушение — 
ва Ерич, добавяйки че по
нататъшната постъпка е ре 
гулирана чрез 
писанията; 
не на стоки, връщане стоки 
те назад и заплащане на 
глоба до изкупуване на сто

— Заплащането на мито 
пък става по два начина — 
чрез редовна и 
постъпка. На стоки, конто се 
обмитяват 
постъпка, митото се запла
ща на мдсто, докато чрез 
редовната постъпка, в коя 
то стоките се заявяват пи 
смено, митото може да се 
заплати или на мдсто (на 
граничната митница)

се

съкратена
по

по съкратената

Живи бо/Г/цн от Четвърта чсрногор- 
пролетарска бригада на 19 юни 

посе/тгха Цветпня дом в Ужишка ули
ца и на 38 — годишнината от форми
рането си положиха на гроба на дру- 

Тито венец от 1058 цветове — 
толкова, кол кого бригадата е

крачеха и числящите се към днешната 
мирновременна Четвърта пролетарска 
от пиротската казарма , Д*адивое Уроше- 
вич”, кодто продължава и тачи тра
дициите на своята славна предшестве
ница.

ска
или

във вътрешна митница — 
каза Ерич.

Задължение за заплащане 
само сто

каз гаря 
точно
имала бойци по време на формирането 
си на 19 юни 1942 година. Заедно с бой 
циге от Четвърта пролетарска, в чи^то 
редове се намират и 52 народни герои,

па .мито подлежат 
кк, които се внасят в наша 
та страна, а не и тези ко-

Първияг комендант на Четвърта чер
ногорска пролетарска бригада Пеко 
Дапчевич полага венец на гроба на дру
гаря Тито.

законопред- 
от конфискува

ию се изнасят.
Стоки предназначени 

домашно потребление, 
ю внася нашият гражданин 
не се обмитяват ако поот- 
делната им стойност не над

за
кон За подобрение на материалното 

положение
кнте, заплащане на мито и 
глоба.

В Б

Помо(От 2-ра стр.) воеватели и успяха, 
гна им и това, че намериха 
във всеки народ на Югосла 
вия достатъчно 
които ги подкрепиха. Фа
шисткото решаване на наци

Съществуват добри усло 
ви» за по-успешно и по-ефи 
касно разрешаване на про 
блемите във връзка с 
формирането.
път и начин за разрешава
нето на този въпрос 
създаването ма самоуправи- 
телми общности по имфор

В заключение беше прие 
занапред информиране- 
в региона да се трети

ра по един и сънт начин, 
като част от единната сис
тема по информиране в ре 
публика.в титовия ФОНД — ВСЕ помлсово

размах на тази дейност от 
особен обществен интерес, то 
Все още неразрешеният на- то 
чип на финансиране често 
пъти довежда средства за 
масова информация пред го 
леми затруднения- Като кя,м 
това се добави слабата тех 
пическа база в някои от 
тях
по-ясна картина какви проб 
леми трябва да преодоляват

чехи и словаци, разпалвай 
при словашките реакци 

към мни
предатели.ки

онери тежнение 
ма независимост и отцепва 
не. По този начин герман 
ските фашисти успяха без 
борба да разпокъсат Чехо 
Словакия и да я покорят.

В Югославия 
те и италианските фашис- 

1:ай-невероя'^ен начин

ин-
А единственоналния въпрос е: да се на 

мери във всяка страна един 
или няколко Куизлинга, спо 
ред това колко има нацио
налности, да се състави ма 
рионетно 
номически и 
напълно да се покори стра 
мата и такава да с.е провъз 
гласи за „свободна” и съюз 
ница в таканаречения 
европейски порядък-

в

германски Обсъждайки резултатите 
от зачленяването в Титовия 
фонд за стппендиране на де 
ца на работници — предсе 

Основна задача па сред- дателството на Междуобщип 
ствата за масова пнформа- ската конференция на Соци 
цпя е политическата битка алистическня съюз оцени, 
за най-пълно и всестранно че той все повече се масови 
запознаване на читателя е 
целокупното ни г.амоуцраин 
телпо обществено развитие, 
то неотложно трябва да 
намери и начин за трайно 
разрешаване па съществува 
щпто въпроси.

Председателството па Меж 
дуобщппската конференция 
на ССТИ посочи, че изразя 
ваието ма регионален хврак 
тор и функция па средства 
та за масова информация 
•налага да се обезпечат усло 
вия за създаване и на реги

миране.
Това са основни изводи от 

състоялото се тези дни в 
Ниш заседание па Предсе 
дателството на Междуобщип 

конференция па Со 
съюз, па

тогава се получаваправителство, ико 
политическити по

жонглираха само възможно 
най-добре да използват на 
ционалните противоречия и 
да отслабят страната. Ст 

Па вели ч

те.

скатанов
циалистическия 
което уводно, взеха

малобройни ус 
банди под защита,

една страна. изложение 
проблемите па мпформи 

» региона изнесе 
СТАМЕНКО- 

Г1 редее

днесКакво представлява 
Павел ич и неговата усташ 
ка банда в Хърватско? Ли- 

по обикновени

и неговите знра, при значително увели 
ченпе и па броя на Тптови- 
те стипендианти.

Също беше прието заклю 
ченпе подписалите Договора 
за зачленяване в Титовия 
Фонд да анализират състоя 
името като набелжат съот 
петни мероприятия за още 
по-успешното му действува 
не занапред.

Съществува подчертан нн 
терес всред гражданите и 
трудещите се в нашата стра 
на воички да се зачленят 
в Титовия фонд.

Председателството обсъди 
и някои въпроси отиасъящн 
се до самоуправителиото ор 

и ос гаиизиране в областта па 
насоченото образование и 

По-доброто информация за организации 
съществена те на сдружения труд за- 

вършили 1979 година със за
губи.

по
гашки
с години ги хранеха и 
даваха възможност

да организират раз- 
по влакове

райето 
СТАНИМИР 
13ИЧ, секретар на 
дателството па Междуобщип 

конференция

им
Юго-в що друго, 

агенти в окупирано и ноко 
Хърватско. Какво

славия 
лични атентати наската 

ССТИ.
Както беше изтъкнато, в 

последно време се забелязва 
стремеж към по-мл- 

иообще-

рено
представлява днес Недич и 
компания и Сърбия? Нищо 

агенти на окуиа 
и поко-

а от Друга страна 
до небето възхвалява » 

на бай
те и т.н.

своите вестници и 
кетите великата държавни- 
ческа „мъдрост" "а Стоя^ неговите нас-ЩДни" 

тяхната „мъДРа

друго, но 
тора в окупирана

Сърбия. Какво пред- 
Дража Михаило- 

неговите четници в

голям
татъппю успешно 
ствяване ма средствата 
масова информация п регн 
ома — „Народпе новинс", Ра

рена 
ставлява 
вич и 
Югославия? Нищо

нович и 
ци, за 
решителна вътрешна 

политика”. Ту

заи
и вън 
хвалс-

Друго,
дио Ниш, „Братство", „Сло 
бода" Радио Пирот в Пирот 
и др. Обаче изнесени бяха 
и редица проблеми, които 
онт,ват по-нататъшния усис 
шеи ход на този процес. Пре 
ди всичко, съществуват ре 
дица неразрешени въпроси 

матерал но-техн мчес ко 
естество, които не дават В7»з 
можиост за още по-пълеп

напо агенти и съюзници 
окупатора в борбата срс- 

народа. Но всички те 
зи банди служат не само 
като агенти но и като сви 
репи кр7,вници в служба 
на окупатора, с 
па които той безмилостно 
изтребва нашите народи.

шна
ха сърбите, че умеят Да 

и не по
опал ма самоуправителпа об 
щпост по информиране, в 
която да сдружат средства 
та воички регионални ор
ганизации, общности, 
повий организации тга сдру 
жоиия труд. 
информираме с 
предпоставка за по-добро и 
по-ефи ка сно самоуправл еп ис.

щуимат здрава Ръка
на съскваха хъРггускат, ТУ

ватите да не гюпускат, че 
имат право за онова,

т.н. Тяхната цел 
ра разби

което
помощта

търсят и
бе по всяка цена

отслабят страната отот-
Я'Г И
вътре и тогава да я 
хг. В това фашистките

пороб-
(Следва) М.за-
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просвет
ОБЩИНАЧА МАТЕРИАЛНОТО 

ЗА РАБОТНИЦИ ВНИТЕ

ТИТО КАЗА Възнаграждаваше
според трудаЗа самоуправлението

годшш "от 3"адаис^'^Гра<ишчв- |вети^в
скок» самоуправление, е което започ ш л^ието, “ ^ гарантира неговите
по-нататъшнннг етап в развитието на спете а я Д „еговите нитерс-
социалистичеекито обществени отиоше- права ма ,
нни и социалистическата демокрация 
в нашата страна. Днес, па този Кон-, 

можем да поздравим нашите 
колективи за постигнатите из- 

големн резултати и успехи

труда", а тру
ДСК.) араназултатитс

тиоиаТ подкрепа, вместо да 
лристтуият «ъм практичес- 
ЯР прилагане на законните 
насоки и разпоредби. Това 
обстоятелство поражда

иодора-зумения и Р;1 
взаимоотношения- 

Затова една

ние па просветните рабо! 
нини в Босилоградска 
щипа беше ниско в сравне 
ние с трудещите се в оста 

стопански и извън 
дейности, Ооа- 

чо е приемането на Закона 
за възпитание и образова- 

нрез 1963 година, с

ес окачват
си. приехмеКогато преди 20 години 
Закона за предаване па иредириятият. 

управление на работниците, пзхож 
от убождеппето-вт,преки че см- 

това пред пашите4 народи 
поемаме голяма от-

об-
когрес, ние 

трудови 
вънредно 
в тяхната работа.

1Ш редихме 
папахме, че с палите

стопански дшда 
при въ в 
та на заетите, 
от най-важните предстоящи 

на първичните

историята
— че тази голяма идея

-| нещо, принадлежащо 
бъдеще, но че тя ^ 0С'Ь" 

днес в първия отан па

и предневъведена в условията па още 
достатъчно развити производителни си
ли, в периода на току-що осъществената 
основна програма за индустриализация, 
в период, когато административните ме 
тоди на управление в стопанството все 

. още
укрепване 
върху
цялото стопанско и обществено разви
тие на страната.
(Из доклад.) пред V конгрес на ССТНЮ)

пагоиорност 
марксизма не е 
на далечното нарпие

който започна процесът па 
нообдостояване на просее
тното дело, а особено след 
X конгрес па СЮК, когато 

основно оора- 
заио

задачи
тийни и синдикални 
низации в основните

се заселват за 
спорел

орга
учи-

ществима и
строителството па социализма.

се подтиква творче- 
и че това най-мпого 

трудовите

Изхож •
дахме, че е това 
ската инициатива 
отговаря па интересите на

лиша е да 
възиаграждаване 

резултатите на труда.
Втор, с материалното

пряко свързан въ 
рационализацията на

мрежа т.е. ид
на училищата.

папреобладаваха системата
н започна силно да влияе 

стопанската политика и върху
средства за 
зовапис и възпитание 

отделят
ес в организации-

по-хора. всичкиСамоуправлението — от въвеждане 
първите работнически съвети до

чват да ложение 
прос е
училищната

трудещи 
те ма сдружения труд, 

положение
то па
днес — етапа материална сила на 
шето общество и доминиращо съзна- 

капштс трудови хора за тяхно
то положение и обществените отпоше-

ма-па
натермалното 

учителите 
да се подобрява, 
щем то е по-високо 
термалното положение 
заетите 
по-ниско от 
•щите с.е н останалите 
вънстопапски

теграцията 
Настоянието с основно оо 

се об хванат 
общината 

село

започва видно 
Поиастоя

В областта на разпределението в 
трябва също така

ние на
колективсамия

да се настоява колкото се може 110-1 ю- 
следователно да се осъществи 
на Маркс за стокообмена въз основа

който

разование да 
всички дена в 
налагаше във всяко

от ма1111 >1.

(Из речта, произнесена пред П конгрес 
на еамоуправ!г/елите, Сараево, 5 май 
1971 годшш)

назамисъла
в стопанството, и 

това на труде поне, четири- 
Вслед-

да се открие 
класово 
ствие

количеството вложен труд, 
той е замислял в развитото социалисти- 

общество и който се изразява 
формата на личен доход» а къ- 
доходът не зависи само от труда 

човек на работното място,

па училище, 
рязката миграция- 

население. се
из

дейности.Ние трябва да разберем, че Съю3ът 
па комунистите е тази кохезионна сила 
— това иеведнаж казах а това изтък
ват и мнозина други другари — кодто 
държи нашата общност и поема цяла
та отговорност за правилното разви

ла нашата страна, на първо място 
за ролята на работническата класа в 
нашето общество. През войната 
постигнахме оггромнн успехи, 
този опит трябваше да извлечем поу
ки п за днешния период. Защо тогава 
побеждавахме? Защото бяхме единни. 
Затова, защото ни водеше една един
ствена мисъл:, да победим окупатора 
и куизлинговците. класовия враг. Днес 
също така ни води една мисъл: да по
бедим всички ония, които са против 
нашата самоуправителна система. -Тази 
-мисъл трябва да н-и води.
(Из речта на тържеството по едучай 
30-годишннната От създаването па Пър
ва пролетарска бригада в Рудо, 22 юни 
1971 год.)

ческо
под
дето

на селското 
га 16 подведомствени от- 

Босилеградска об
Тази оценка неотдавна бе 

дадена на заседание 
скупщината 
вителиата 
нов но 
та ние
то бе разисквано по този 
въпрос.

На заседанието бе изтъ^ 
нато, че борбата за 
ряване материалното 
жение на

на деления в 
шина работят с помалко от 
10 ученика.

на отделния 
но и от успеха на стопанската органи- 

цялост, тоест от нейната по
па самоупра-

обшиост по ос 
образование и възпи 

в Босилеград, на кое

Поддържанетозацня в
добра или по-лоша организация на тру
да , от успеха на пазара и От всички 
онези фактори, които определят голе
мината на дохода.
(Из доклада пред V конгрес на ССТНЮ)

па тези отделения е твърде 
Голеш, например 

само 3 ученика, а не-
тие скъпо: в 

учатние 
Но от обходимите соедства възли 

70 000 динара. През 
5 голини число

зат на 
последните 
то на учениците е намаля
ло с 266. докато 
на учителите и преподава 
телите се е увеличило. По-

подоо- 
поло 

о дедо
Ние до днес изминахме твъРДС 

период в нашето социалисти- 
изграждане. Имахме различни 

трудности, а някои и днес още съще
ствуват. Но желая по този повод да 
кажа, че до тях се стигаше и затуй, че 
хората правеха грешки. Аз бих и тук, 
на Конгреса, апелирал към всички оне
зи, които още може би се съмняват 
дали е било необходимо такова тежко 
бреме, каквото е стопанската реформа^ 
която най-много засяга най-слабите про
изводителни сили, да се нагърби наше
то общество — да схванат нейното 
значение.

Ние много говорихме за различни 
капиталовложения- На някого може би 
пречи, че това често повтаряме. Но ние 

. това ще правим толкова дълго, дока
то има хора, които считат, че средства
та трябва да се влагат в нови пред
приятия, а не съблюдавт обстоятелство
то, че нашите хора вече доста много 
дадоха от себе си и. че не желаят по
вече да се върви с такъв темп, който 
не позволява нарстване жизненото им 
равнище.
(Из речта пред VI конгрес на ССТНЮ, 
7 юни 1976, Белград

числотопросветнот
и трудещите се в училища 
та е неразделно свързана
с борбата за извисяване ка следица на този процес си 
чеството на образователно- гурно ще бт,де 
възпитателния процес и усъ 
въРшенствуване на самоу това значи излишък на ггро 
правителните социалистиче светни кадри. Всичко това 
ски отношения в тази об- налага Училищата чрез инте 
ласт. Специален акцент грация да направят нова 
изказалите се сложиха на обща организация- -За осъ- 
прилагането на Закона за тиествяване на тази цел те 
сдружения труд в разпреде очакват съдействие на об- 
лението на средствата за ществено-политическите ор 
лични доходи. В училищата * ганизации и Общинската 
все още не се прилага прин скупщина, 
ципът „всекиму според ре

труден
ческо

погасване 
на някои работни места, а

Преобразованието на Югославия е 
видимо, където и да се тръгне, на вс# 
ка крачка. Аз всяка година 
повече краища и винаги ми се натра
пват сравнения с онова, 
видял
И винаги, когато пред очите си имам 
тази
говорим и пишем за онова, което 
постигнато у нас. Защо това е така? 
С една част, това е, бих казал, поради

не се 
своите успехи, 

че на цял свят е известно, че 
една от страните, която най-бързо 

се развива и по пъТя на общия про
грес прави гигантски крачки.
(Из речта в Титово Ужице, 8 май 1972 
год.)

обиколя
М. Яневкоето съм

в страните, които съм посетил.
БОСИЛЕГРАД

картина, виждам колко малко

Приключи с работа 

Политическата школа
е

някаква си наша склонност да 
хвалим, да подценяваме 
макар 
сме Общинската тения, СЮК в социалистиче 

ското самоуправление и пр.
След всяка изнесена тема, 

курсистите чрез* обсъждане 
и дискусии са разисквали по 
актуални въпроси из своя
та среда т.е. практика. 
края на обучението в Шко
лата, курсистите за изготви 
ли и семинарни трудове, в 
които въз основа на прогре
сивните становнища са обра 
ботили въпроси засягайки V 
опехите и трудностите в 
своята собствена среда.

Школата т.е. тоя начин на 
работа за идейно-политичес
ко оспособяване на комуни
стите, предимно на младите, 
казва Симеон Григоров, сек
ретар на Общинския коми
тет на Съюза на комунисти
те в Босилепрад, допринася 
за развитие на самоинициа- 
тивите, критичността и са- 
мокритичността в разреша
ване на текущите проблеми, 
което пък ще бъде от полза

политическа 
школа при Общинския ко
митет на СКС в Босилеград 
след четиримесечна 
твориа и съдържателна дей
ност приключи с първия си 
цикъл на работа. Около 40

Самоуправлението, демокрацията 
и нейните институции, а и Сък>зът 
на комунистите, без по-силно влияние 
на работническата класа и по-интензив
на идейно-политическа работа се бю- 

- рократизират и деформират. За това 
ни говорят и чуждите, и нашият опит. 
Насоката на Съюза на комунистите са
мо тези принципи, институции на ра
бота в органите и форумите, а изоста
вяне на работата с хората,

отслабва неговата сила и влияние-в 
обществото.

плодо-

ВНие с интерес следим и ценим 
опита и резултатите на другите социа
листически 
ческа

курсисти предимно 
ди членове от повечето пър 
вични партийни организации 
тези дни получиха дипломи, 
които свидетелствуват за ус- 

обучение

мла-
страни. Всяка социалисти- 

страна дава свой принос към
социалистическата мисъл 
Своя принос към .тази съкровищница 
на марксизма-ленинизма ние даваме с 
изграждането на

и практика.
пешното им 
Школата.

в
с масите

самоулравмтелно с°*
общество и с последо- Обучението бе 

чрез изнасяне на сказки и 
обсъждане

циалистическо 
вателната борба за мир и демократич
ни международни отношения-

проведено
Съюзът на комунистите ще може 

да осъществява своята роля, ако по
вече се включва в обцтествежмгалити- 
ческата дейност на трудещите се хора, 
в самоуправлението и непосредствената 
демокрация и ако в организирането и 
развитието на всичко това по-активно 
участвува.
(Из речта пред XX конференция 
СК в Загреб, 20 март 1968 година)

В«а същите.
рамките на Програмата на 
политическите школи при об 
пгинския комитет на- 
която е реализирана, 
чително внимание е посвете
но на повече

(„Политика”, 21. 06. 1972 год.)

СКСС последователното развитие
самоуправлението тясно са свързани за
дълбочаването на равноправието 
нататъшното всестранно

на
зна-

и по- 
развитие на 

народите и народностите в Югославия. 
Всяко отстъпване от това води към 
национализъм, който е един от най- 
опасните врагове на самоуправлението 
и на социализма изобщо.
(Из речта пред Събора на Федерацията, 
23. 04. 1973 година, Белград)

тематични об
ласти: основите на марксиз
ма, обществено-икономичес-на
ките отношения в системата 
на самоуправлението, полити 
ческата система на 
равителния социализъм, кул 
турата, науката и образова
нието международните отно-

Ние винаги имахме предвид преди 
хуманистичната вйЗия на со- 

Именно, ръководехме се от 
— трудовият човек, като съз-

всичко 
циализма. 
от това -

самоуп- на първичните партийни ор
ганизации за тяхната 
по-нататъшна дейност.

им

В Б.
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ДИМИТРОВГРАД: 30 ГОДИНИ 
САМОУПРАВЛЕНИЕ Д СОЦИАЛИСТИЧЕСКО НА СТАРА, НО АКТУАЛНА ТЕМА:

Активен Защо бавно ое строя пътят до Звокцисубект
Точно

след
преди 30 

многобро&ни
ва и след това победи и по 
стижения, _ революционното 
дело па оаоотаическата

години,
дотога- КАКТОработника в около 20 

-вни и трудови организации 
и общности в Димитровград 
ска община са активно 
ючени в самоуправителните 
органи в организациите 
които 
може 
трудещ

е известно, 
година, бе закрита 

на „Ьрма” в село Ракита. 
ише пощата година бе

през 
I ми-

осно ни с асвалтова 
Но уви! Оказа

1963 подлога... 
се, че хора

та са имали право, тъй ка 
то от тогава изминаха цели 
седемнадесет години, а път 
ят, който трябваше да бъ
де построен, „веднага", — 
все още е в строеж никой 
все още не знае кога 
бъде готов.

Ръка ма сърце,

голяма е опасността да се пъ 
тува по ждрелото, когато ед 
иото колело на изгребания 
от стените рейс върви по 
самия ръб ма пропастта, а 
хората намиращи се в рей 
са закриват очи,,.

„ кла
са предвождана от СЮК 

Тито.
пре

единствената, но време, връзка
вкл късната и 

товаи другаря 
още една блестяща 
в световната

издигнаха
звезда __  между

трите с-ьседни общини (Пи 
рот, Димитровград и Бабуш 
ница; в поречието 
Ьрма.

в,
работят. Свободно 

да се каже, че няма 
се, който да няма 

задължение в съветите, са 
м©управителните 
самоуправителните 
чески

история
за предаване фабри 

ките в управление на рабо 
тиическата 

Този

Закона
на река За тази — 1980 година. Ре 

публиканският бюджет, за 
този път, е запланувал сред 
ства от Ю милиона динара, 
но трябва да се има пред
вид, чо тези средства се 
събират от такси, които се 
взимат от продадения бен
зин. Именно до 20 април 
тази година бяха събрани 
около 1,65 милиона динара, 
което също така не е мал 
ка сума. Ако се има пред
вид, че бензина най-много 
се харчи през настоящия 
период, то с пълно основа
ние може да се очаква, че 
ще бъдат набрани средства 
от около 8 милиона дина-

ще
класа, 

начеващ 
справедливи и

Не ще влизаме в полеми-комисии, 
работни 

контроли и пр. Но 
Няма

мо-път за 
са.моуправи- 

едпнсгтелнд отношения, 
система на почти

който в ролята 
не участвува в работата 
сам оу прави елните общности 
на интересите на всички ра 
внища.

трудещ се,вена 
етическото

социали 
самоуправление 

в която трудещите се 
жданите

на делегат
наи гра 

стават истински 
управители в сби активни 

щесазотс.
Тези 

моуправителни
В непрекъснатото градив 

но и революционно дело 
огботническата

социалистически са наотношения,
представ класа, това 

задължение днес представл 
ява не само право но и от 
товорност. Именно в смесе 
ността на тези две активни 
компоненти, трудещият се 
намира своето битие. Жела

кои го 
ля ват 
придобивки 
чееката 
рат

всъщност 
една от нач-големите

от социалисти 
революция мотиви

и наеърчазат 
трудещи ре в Димитров 

община. Салюуп

и всички
ра.градска 

равителните 
основните
низацни и общности 
дневно 
че и повече 
работейки решава не 
по въпросите за себе си в

нието пък, което го раздви 
жваотношения в 

и трудови орга 
всеки

Естествено, че радва то- 
защото след като 

средства 
мищо не пречи за построя 
ването му.

ВЪПРОС БЕЗ ОТГОВОР

да подобрява положе 
името си той намира в мо 
тивира ността си да бъде ви 
наги в ход на решаване на 
всички Въпроси, да бъде 
активен самоуправител.

Има обаче и трудности — 
както обективни така и су 
бективни. Все още същес 
твуват прояви, в кои го 
отделни лица намиращи се 
на Ръководни места не све 
ждат своето поведение в 
рамките на самоуправителци 
то отношения-

Но тези нарушения, в ко 
нто един човек или група 
хора налагат становищата 
си и решават в името на 
трудущяте с^ начело със 
Съюза на комунистите ви
наги успяват да премахват 
и естествено не позволяват 
място на своеволие, неразби 
рателство, лоши опити и про 
чее. По тоя начин, направл 
явано от страна на трудещи
те се, по-нататъшното раз 
витие на самоуправлението 
е гаранция за по-нататъшни- 
те съвкупни обществено-по
литически и икономически 

общината и 
В. Божилов

зи факт, 
има обезпечениукрепват все пове- 

а работникът 
само

V-г^., - ■■ г.*организацията, но и по на.й- 
деликатните икономически 

въпроси в Както ни осведоми Иван 
Денчев, председател 
пълнител ния 
Димитровград, 
то се задължени за това, 
полагат
но повдигат този 
но той все още остава въп 
рос без отговор.

Питат се мнотобройните 
туристи, които биха жела
ли да видят природните кра 
соти на Бурела и Дереку- 
ла, питат се всички, но най- 
много местното население, 
за които пътят представля 
ва връзка със света.

В Звонска Баня се строи 
хотел висока „Б” категория, ' 
и този хотел струва не мал 
ко на обществото, а за как 
во той ще служи ако няма 
път до него.

и политически 
страната.

Пръв работнически съвет 
в Димитровградска община 
е избран на 30 август в то 
гава столарско предприятие 
„Васил Иванов — Циле’\ а 
за първ председател е бил 
избран работникът Васил 
Иванов.

С увеличение броя на гру 
дещите се и организациите 
се избират нови съвети. В 
„Свобода” такъв съвет е из 
бран през 1952 
председател бил 
Данко Костов, в. 
егво” пръв 
съвет е избран 
година, а пръв председател 
е бил Станоя Томов. Съша 
та година работнически съ 
вет е избран и в „Услуга”. 
Ведно с течение на времето 
се формират и други трудо 
еи организации и работни 
чески съ вети в тях и усъ 
вършенствуват се формите 
на самоуправлението.

С новата Конституция и

на из 
съвет при ОС

хората, кои

усилия и постоян
въпрос,

Из долината //а Ерма

ка да ли влакчето „Киро” 
е могло да обслужва населе 
нието и по-нататък след за
криването на мината, но 
по-късно (бихме казали и 
сега) това г.е очерта като 
грешка, защото за местно 
то население от Бурела и 
Дерекула това бе най-удоб 
мата и единствената връзка 
със света. Хората още тога 
ва съмнително въртеха гла 
ви, че стоманените релси 
„веднага" ще бъдат заместе

же да се премълчи факта 
че през 1979 година бе нап 
равено всичко възможно и 
пътя 
село 
мост,
пътя продължи от междуна 
родното шосе Е—94 до се
ло Държина, пътят бе пое 
троен по-рано, но за съжа 
ление само до 
мост.

„тръгна”. Именно от 
Държина до Влашки

година за 
избран 
„Брат- 

работнически 
през 1959

построяването на

споменатия

отношения в 
страната.

СРЕДСТВА ОБЕЗПЕЧЕНИ, 
А ПЪТЯТ НЕ СЕ СТРОИ

БАБУШНИЦА: ПО ПОВОД ДЕНЯ НА САМОУПРАВИ 
ТЕЛЯ

Непременно трябва
се каже, че средствата, кои 
то бяха предвидени за стро 
сж на споменатия път през 
1979 година, не бяха израз
ходвани. През миналата го 
дина и тази сума от — 3,57 
милиона 
преведена в текущата 1980

да Т. Петров

Признания за 

най-дейните бешединара

година.
Ето че измина половин го 

дина, а пътят като че ли 
е забравен. В Самоуправи- 
тслиота общност па ннте.ре 
ситс, за регионални пъти
ща, в Ниш ис знаят ли. 
чс строителните работи

в ООСТ „ЛУЖНИЦА” МИ 
ЛЕНА ШАРКОВА преподава 
талка в основно училище 
„Братство” в село Звомцм м 
ДРАГОЛЮБ СТАИ КОВИЧ, 
преподавател в основното 
училище „Иво Лола Рибар” 
в Бабушпица.

По повод Деня на самоу 
\п. вчера па зассда 
Общинския синдика 

лен съвет в Бабушпица бя 
ха връчени грамоти и други 
признания на изтъкнали се 
лица в развитието па 
управлението в общината.

правителя 
ние па

и
строителният материал пос- 
К'|,|Штха двойно.

Дали хората работещи в 
Самоупрашггелиата
пост в Ниш, знаят

само
общ-

М. АПовеля със златна значка 
на Съюза на синдикатите в 
Сърбия беше връчена на 
СТАНИМИР ИЛИЧ, 
дател на Общинската скуп- 

Повеля със сребърна 
МИРОСЛАВ Г1А

колко

ДИМИТРОВГРАД
ТЯ създава и решава по вси иредее

РАЗВИТИЕ НА ШЕГАТС! АТА СИСТЕМАчки въпроси
Закона на сдружения труд, 
трудещият се

шина.
-I все повече ов значка — на 

непосродствените ПИЧ, изпълняващ ДЛд.,жиос- 
директор па ООСТ „Лу

В четвъртък, 12 юни, в 
Димитровград се проведе 
разширено заседание ма ко
ординационния комитет за 
политическа и делегатска 
система към Общинската 
конференция на Социалисти 
ческия Съюз. На заседание 
то присъстиуваха представи 
тели на Междуобщиноката 
конференция на Социалисти

чеокия съюз от Нши и опре 
делен брой продседателству- 
ващи делегациите на терито 
рията иа общината.

Тома

ладява
самоунравителни отношения 

мястото си в съВ
сегашшгге им опита в рабо
тата. взаимната им свърза
ност, информирането на де- 

• легатите и делегациите. Съ
що така бяха разменени мие 
чия отнасящи се до опитите 
в областта на колективната 
работа в делегациите и де- 
лнгатските скупщшш и т- н.

Т- Петров

тт а
жница .

С позлатена Грамота
ческа система. удостоен ДЖОРДЖЕ

Днес когато тазгодишният МИЧ, председател па Общин 
самоуправлението ския синдикален съвет с-,^;гл ягиояяг 7,= гмйгп як мтятррл

и укрепва 
кули ата общеетвено-полити с

СИ- иа заседанието бе: 
Осъществяването и бъдеще 
то развитие на делегатската 
система в общината. В ра
зискванията бяха обхванати 
всички в7,проси свързани с 
работата на

Ден на

делегациите, до-
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БОСИЛЕГРАД

СЕРИОЗНИ ПРОБЛЕМИ ПРЕД 

ТРУДОВИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ
ШПИРО глдович ПОСЕТИ 
ОВЦЕФЕРМАТА И ЯГОДО 
ВАТА ПЛАНТАЦИЯ

Зовидни успехи в развитието 

но сомоупповденнето
от селскостопанските иронз
иодители.

В-г,н

БосилсгТрудещите сс от
У община, и бс^инки 

Самоуп-рави 
Юго

град. Между другото Депчеи 
основната цел на 

обществения план на разви 
поемат тне на общината в пер пода 

от 1976 до 1980 година, се 
състоп в подобрение усло- 

иа стопанисване, жиа 
условия 

могат да сс осъуност

(От 1-юа стр.)
подчерта Галовпч, отговорно 
стта за подобре/шс па поло 
жонието трябва да 
всички трудвши се и в сто 
ппннсвансто да се върви са 
мо но онези пьшща, които 
имат икономическо оправда
ние.

всички организации 
труд в об

радска
труден I и 
тел на 
елпвия 
иразпик-Дсия 

без

каза, чс сс па
Социалистическа

чесгвуват своя
па самоупра 
физическото

иа другаря
с вяра в се

че пгс продължат 
и ИУ.еи в

самоуправп 
отношения и обще 

но тоя. начин ще

сдружения
ще се проведат тър 

събрания иа ра 
С7,вети

на
щината 
жест вени 
б от и и ч еските

Шпиро Галонич, придружа Живота 
Меж

днес
другаря навай от

Жнвковнч, секретар па
конференция 

Лиш, Любис011

ще се поднасят докла 
ди за значението на само у 
лравлелието в страната н ор 
ганизацннте. На заседанията 
най-добрите работници
организациите

похвалени

витсля
присъствие 
ТО, ПО ГОРДИ и 
бе си,
Тмтовите мисли

коитоТи-внята 
мените и трудови дуобщинската

СКС —наконто
В унисон с това особенно 

внимание тРябва да се объР 
върху каннгаловложе/ш 

понеже големите ам

от
бъдатнаразвитието 

телпите 
сто и
дадот безрезервна подкрепа 
па Титовия нът, който той 
преди тридесет

Тридесет години

гпс
и посоченине

ЯВНО
като пример.

Общ ниският
ше проведе разшире 

тържествено заседание, 
което ще 67,де поднесен 

за значението и ра

ята,
биции в тази област в изми 
палих период, са създали и 
значителни проблеми, защо 

такъв

синдикален
С7*ВСТголини трато се с вървяло с 

темп, който с бнл немислим 
и без икономическо оправ

нопа(•пра. 
развитие. пагодинитридесет 
нрелвождаим от 
та ря 
то се 
цата па 
общественик в нашата сгря

докладЮКП и дру па самоуправлениеда/ше.
Затова и сега, в

заптието 
то в общината и оргавиза 
ииите на сдружения 
На заседанието покрай чле 
ловете на съвета ще прие/, 
ствуват и представители па 
обпгеетвено 
организации, 
годишнината от основаване
то на Общинския

самоуправлениеТито,
внедри Д7,лбоко В С'7,Р 

всеки Труженик и

дните
след новоприетите мерки 
п акции на Съюзния нзн-ьл 
иителеп С7>вет, трудностите 
и слабостите най-добре се 
виждат. И в предстоящия 

от основните

труд.

па. праззикТазгодишният 
трудещите се от Босилеград.

делово, с но
политическите 

По случай 30-пернод. една 
ориентации, па организации 
те на сдружения труд е 
износът на чуждестранния 
пазар, с което се влияе н 

подобрение на пла 
позиция

пгс чествуват
трудови победи и пости 

му.
ни синдикаразвитиетожепия в 
Босилеград- 
ска община за 
щс получи млекарница, за 
преработка на мляко, което 

ООСТ „Напредък"

и а същия щелен сз.вет, 
бъде присъдена грамота нг. . 
Републиканския синдикален

празникавърху 
тежно-балансовата па СКС от Пирот и предета 

вители на обществено-поли
тическите организации в Ди 
митровград посети овцефер 
мата на ООСТ „Нишава" в 
Бачевско поле и плантация 
та на ягоди, на същата ор 
ганнзация, край село Желю 
ша.

период.
Обаче, недостатъчната тех 

ническа оборуденост, зае 
тарелнте разполагаеми лют 
пости, незадоволяващата ка 
дрова структура на заетите 
н недостигът на необходи
мите специалисти в стопаи 
ството — каза Денчев-са ха 
рактерните черти иа стопани 
сването в посочения период. 
БРОЯТ НА ЖИТЕЛИТЕ НА 
МАЛЯВА В СЕЛАТА

Обосноват 1е за проблеми 
те в областта на селското 
стопанство и селото, даде 
БОРИС БОРИСОВ — предсе 
дател на Общинската скуп 
щина Димитровград.

съвет.на цялата страна.
ЩЕ ПОДОБРИМ УСЛОВИЯ
ТА НА СТОПАНИСВАНЕ

М. Яневоткупува

Уводно изложение за осъ 
обществено-и-

ДИМИТРОВГРАД
птествяване 
кономическото развитие на 
Димитровградска община, в 

1976 до 1980 го Расте б(10ят на членеветепериод от 
дина, деловите резултати 
на стопанството в течение

Галович и придружаващи
те го разгледа и новопостро 

обект за млечни из в СКени?г
делия на тази организация, 
която с.е намира в Бачевско 

а също така и строе 
се пункт, за автомати

на миналата и първото три 
месечие на настоящата годи 
на и осъшестБяване стабили 
зационните процеси в общи 
ната, изнесе 
ЧЕВ, председател на Изпъл 
нителния съвет на общин 
ската скупщина в Димитров

поле, 
гния
чно мълзене на овце, който 
е първият от такъв вид в 
Югославия.

ИВАН ДЕН-
Общинската организация 

на Съюза н комунистите в 
Димитровградска община 
от ден на ден е все по-ма
сова, а броят на вчленени
те все повече и повече се 
увеличава. Това увеличение

миналата година когато са 
били приети 28 души' сега 

вчленени 72 члена, от 
които 14 работника и 9 сел

Т. Петров са

ПРАЗНИЧНА БЕСЕДА С РАБОТНИЦИ - САМОУПРАВИТЕЛИ производите-скостопански
ли.

Самоуправлението е при сърце 
на всеки работник

В посочения период най- 
голямо желание за прие
мане в редовете на СЮК и 
за активно допринасяме в 
осъ ществяван е 
на Съюза на комунистите 
са проявили младежите — 
вчленени са 44 младежи и 
девойки, от конто 25 уче 
ници в средношколския оо 
разователен център.

най-много се чувствува по 
време на болестта и смъР 
тта на другаря Тито — ес
тествено и след това кога
то трудещите се граждани 
те и младежите, мотивира
ни и привързани към де
лото

— Ние полагаме усилия 
постоянно да подобряваме 
работата на самоуправител- 
ните органи в нашето пред 
приятие 

Иван Иванов, 
отдела за острене на сечи
вата и е председател на ра 
ботническия 
ската секция;

Цели три десетилетия ня 
кога далечната мечта на ми 
лионите експлоатирани рабо 
тници да управляват с фаб 
бриките и предприятията, в 
които работят, е хубава дей 
ствителност на югославска 
та работническа класа. Три 
десет години тружениците 
в кашата страна на практи 
ка показват, че Ръководство 
ворганизациите на сдружения 
труд не може и не трябва 
да бъде право на бюР°кРа' 
тизирала се администрация, 
но право и длъжност на съ 
здателите на дохода и мате 
риалните блага — право и 
дължност иа всеки трудещ

правленне у нас разговаря 
хме със СТОИЧКО 
ЛОВ, висококвалифициран 
работник в „Изградня” Иван 
Иванов дърводелец в Гор
ската секция в Босилеград. 
Питахме ги как преживяват 
юбилея колко самоуправлени 
ето им е свое, как то фуп 
кционира в техните трудови 
колективи-

политиката
НИКО

МУ всекидневно из
казва Николов. разяват желание за пристъп 

ваие към своя авангард — 
СЮК.

В 71 първична партийна 
организация колкото има в 
общинската организация на 
Съюза на комунистите, от 
които 33 в местните общио 
сти, членуват около 1225 чле 
нове.

От общо 513 са работници 
в непосредственото матери 

176 сел 
пропзводите-

работи в

Ведно с приемането на но 
ви членове, особено внима 
ние се посвещава и на об 
ществено-политическото 
издигане. С това не само. 
че постоянно се увеличава 
числото на новоприетите 
СК, но 
обогатява 
тическата

съвет в Гор-

По всички най-важни— Юбилед на самоуправ 
лението посрещам щастлив 
и горд, казва Николов. Ща 
стлив, затова защото всичко 
което създадохме, а създа
дохме много, дължим на 
социалистическото самоупра 
вление. Горд — затова за- 
щото успяхме да отстоим 
по нашия оригинален, само 
управителен път в социали
зъм, въпреки че различни 
сили от В7,тре и отвън сс 
опитваха да ни спрат. И то 
зи наш юбилей е още ед
но силно доказателство зг. 
гениалния ум на другаря 
Тито и правилната 'политика 
тта нашата партря-
Стоичко Николов е .от с-Дол. 
иа Лтгсина, а в „Изградня" 
работи вече 9 години. В гво 
ята трудова организация 
той е член на работниче
ския

имвъпроси в организацията ре 
шават всички 
на събранията, 
всеки

трудещи се 
на които вима възможност да 

изнесе свое мнение във връ 
с работата на самоупра 

вителтште органи и стопани 
сването на секцията. Работ 
иическият съвет, който на
броява 9 членове, де стреми 
ефикасно да провежда 
етнте решения и да приема 
най-съществени решения по 
въпросите, които 
според

сеи всекидневно
обществено-поли 
1Ш оспособност, 

от която в непосредствена 
зависимост е и работата на 
организациите им в 
действуват.

ално производство, 
скостопанскн 
ли и към 380 младежи, а 
от съвкупния 
320 са 

От нова

зка

се. броя надИ трудептите се в Босилс 
градска община с три де 
сетилетия изпитват благо 
действието, на самоуправле
нието. През този относи 
телно крат7,к, но изключи 
телно динамичен развоен 
период, самоуправлението е 
проникапало В7,в всяка пора 
на обществено-политическия 
живот в общината е стана
ло неотчуждаема собстве
ност на трудещите се и 
гражданите. Затова юбилей
ният 27 юни и тук се по
среща като велика дата на 
дата на велика придобивка 
на социализма в нашата 
страна, като празник на все 
ки трудов колектив, на все 
ки работник и гражданин.

В тези предпразнични дни 
за социалистическото самоу

жени. които
година насам, за 

съшия периодпри- разлика от В. Б.

обсъжда
определенията

Устава. Членовете на работ | 
ническия
развойната програма, 
ществяването на стабилиза
ционните мерки, кадровия 
въпрос, осъществяването па 
годишните планове за рабо 
та и други важни въпроси. 
Аз съм доволен 
името

на

съвет обсъждат
осъ-

от състоя 
на самоуправителнист,вет и председател 

на самоуправителни я пабо 
тнически тг отнршения в нашата ор 

ганнзация и считам, че бла 
годареиие иа това постигаме 
добри делови резултати.

М. Янев

контрол. Нико
лов казва, че самоуправлели 
ето му е при сърце, 
това чувствуват и останали
те членове на колектива.

че

Все повече работници в редовете на СК
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на поръките
Това което Централният обществено-политически 

ганизми ,,да съчинят конкретни 
акционии програми на своето дей
ствуваме в осъществяването на по
литиката на икономическа стаби
лизация и прилагането на систем
ните решения на практика." Кол
ко пролетос в малката анкета мо
жахме да утвърдим, малко трудо
ви и партийни организации са ут
върдили програми, особено има 
малко конкретни анализи и про
грами. И резултатите, естествено, 
са адекватни на разбирането на 
програмирането и работата.

ко тите ор-митет на Съюза 
комунисти, обсъждайки 
ското

на югославските
политиче

положение и осъществява
на политиката на икономи

ческа стабилизация 
бъдещата

нето
заключи за

активност на партий
ните организации и органи на 
моуправление представляват За
ключенията

са

на Председателство
то на ЦК на СЮК от ноември
миналата година, би могло двой- 

да ое тълкува. Като преду
преждение, че ноемврийските оце
нки и поръки са също толкова ак-

но

туални и днес, заЩото не са осъ
ществени, и като знак на непре- 
ходност на тези поръки, които, 
обективно, не можаха изцяло да 
се осъществят в този относително 
къс период от време. В действи
телност, истина е и едното и дру
гото.

В ноемврийските Заключения 
на Председателството на ЦК на 
СЮК се подчертаваше, че „пове 
дението в осъществяването на по
литиката на икономическата ста
билизация трябва да бъде един от 
основните критерии за оценка па 
комунисти, а отделно на ония, 
резултати на работа на всички 
които се намират на ръководни 
постове в самоуправителните орга 
низации и обществено-политичес
ките общности. ',Защото'' в насто
ящия етап на нашето развитие 
въпроса за политическата п мате
риалната отговорност за провеж
дане на договорената политика н- 
ма изключително значение".

Въпреки продължаването на 
старите и възникването на нови 
затруднения в стопанисването и 
снабдяването (несъответно високо 
потребление, дефицит във външ
нотърговската размяна, недоимък
на суровини и артикули за широ
ко потребление...) е имало и 
стни

изве-
резултати. Вносът и износът 

са в някаква мяра по-уравновесе- 
пи, инвестиционното потребление, 

фактор на икономи- 
нестабилност е

Когато вече отново говорим
за поръките на Председателството 
на ЦК на СЮК, да кажем и,това, 
че от времето на приемането им 
и обнароднаването им, имаше мио 
го примери на поведение на чле
нове на Съюза на комунистите, ко
ето не е в унисон със Заключеии-

като главен
намалена,ческа

изгледите за намаляване на външ
нотърговския дефицит са по-реал
ни.

Могло ли е повече да се на
прави в осъществяването на посо
чените заключения на Председа
телството на ЦК на СЮК? Несъм- 

да. И трябвало е сигурно, 
повече да се направи ако

докато от друга страна, не 
за пример някой да е от- 

това

яга, 
знаем
говарял политически, зарад 
че е имал такова поведение пора-

нено, 
много
наистина искаме да издържим в

ди нерационални и несполучливи 
капиталовложения, затваряне 
пазара или изкуствено предизвик
ване на недостиг па някои стоки.

изграждането на самоуправителни 
социалистически 
добряваме жизненото равнище па 
хората, в което също така не 
трябва да се съмняваме. Но защо 

повече? Изглежда

па
отношения и по-

Оттам, не само че с оправда
телно, но и твърде добре, че ЦК 
на СЮК пусна в сила Заключения
та па Председателството, като ос
нова за политическа активност. 
Това е особено полезно в момен
та на заключителната подготовка

не направихме 
ни съвсем 
същността на 
ки на ЦК на СЮК най-напред не 
е добре схваната по цялостта си, 

сме се организирали и

реална забележката, че 
ноемврийските поръ-

а сетне, не
активизирали

за приемането па новия средно- 
срочен план, който фактически 
тде бъде план на стабилизация.

най-адекватно.

Например Председателството 
на ЦК на СЮК даде сюгжестил 
всички 
ства на
моуправителните

Една такава подкрепа, каквато да
де ЦК на СЮК е цененорганизации и ръковод- 

Съюза на комунистите, са- 
органи и дру-

принос
към непреходността и значението 
на ноемврийските заключения,



2 Комунист '+ и '€к+|. *
ОТ ВУКОВАРСКИЯ КОНГРЕС ИЛ ЮГОСЛАВСКАТА КО-ШЕСТДЕСЕТ ГОДИНИ 

МУНИСТИЧЕСКА ПАРТИИ ... 1
ЦС ново име и по-крепко 

единство Ш 1ш • *ж.1 'А л 5
ьЖ№ ,'Л •па съ'°ст 

република в Югославия 
целокупната власт 

и:мТ'ьлиит0Л

ча бе създаване 
ска

Саво КЪРЖАВДЦ за укрепване по единството 
си. Конгресът па Работни 

социалистическа 
парти* в Словения (не е 
участвувала па Конгреса на 
обединението в Белград) в 
Любляна па 11 април 1920 
година провъзгласи приоб 
щаване към Социалистиче
ската работническа партии 
на Югославия (комунисти), 
а същото това направи и 
Конгресът на Югославска 

социалдемократическа 
партия (също така нямаше 
представител . на 
на обединението) в Марнбор. 
С приобщаването ма словен 
ските работнически органи 
зацни бе завършен процесът 
на обединението на югослая 
ското класово работническо 
движение. В съншя период 
Партията оформи свои орга 
ннзацни в Македония, на 
Косово и в Черна 
През януари 1920 година в 
Скопие се състоя партийна 
конференци* на която бе 
избран Покрайнински сек 
ретарнат за Македония- В 
Подгорица пред Вуковар- 
ски* конгрес се състоя 
партийна конференция на 
която бе избран Покрайнин 
ски секретариат за Македо 
ния- В Подгорица пред Вуко 
варския конгрес се състоя 
конференция на която бе 
избран Областен комитет 
па Партията за Черна Гора.

В КОЯТО 
(законодателна, 
ма и съдебна) би провеждал 
трудовият народ 
раи п работнически 
и селски съвети, 
обезпечат придоби оките 
работническата 
окончателната победа па со 

Програмата пред

ческатаВуковар и неговият Работ 
нически дом тези дни са в 

Също
От Вуковарския конгрестържествено рухо 

както през онзи юнв, пре
ди шест десетилетия, когато 
бяха домакини па работнпче 

кому нистичесю I

организи- 
, военни 
За да се Югослаавангард — 

комунистическа партия.чсски* 
века

Б шестдесетгодишния не 
на своето същоству 

конгреса във Ву 
Партията

Резолюция запа ,;Бъдешс"*
,есперапто” и възванис къ 
югославския пролетариа т.

И Втория конгрес не »ли 
за в по-дълбок анализ на 
националния въпрос. За не

мито Про

па
ските
представители от цялата ст
рана, събрали на Втория 
конгрес на Югославската 
комунистическа партия. Цеи 
тралнидт комитет на СЮК 
през следващата седмица с 
тържествено заседание ще 
ознаменува тази историчес
ка дата. Съшият град и съ
щият Дом, същото разполо
жение и поздравяване с до 
бре дошли на града дома
кин. Колко сходство, колко 
разлика. Най-напред 60 го
дини оттогава до днес, па

и Държава и
риод 
вание от 
ковар 
мина

циализма, 
виждаше създаване на паро 

би вли
до днес,

през много изкушения 
на революционната борба, 

като авангард 
движението,
същевремс-

дна армия в която 
зали всички работници и 
бедни селямп способни да 

оръжие. Същеврсме 
11 редвиде!ю създава- 
,.Червена армия" ка 

то постоянна част на въор 
народ. Експроприа 

и социализация на про

та го не се говори в 
грамат на Партията 
доклада, който 
лип Филипович. В

за политическото по
ЮКП

мито в
съзрявайки 
на класата и 
преодолява йкк

вътрешните слабости и 
за победата на

Конгреса Фиизнесе
Резолю-носят 

шю бс 
не на цията

ложение и задачите на 
ге казва, че разрешаването 
на югославския въпрос се 

по-широк бал как

нно 
борейки се

революция та.жеппя 
ция
пзводс.твото и търговията бс 

от основните програм 
Прието бс стано 

че пролетариатът, 
превземането

наидеалите 
Решаващ момент в развити 

на ЮКП означи идва 
Йосип Броз

очаква на
ско-подунавски план и 
ЮКП и по-нататък ще отбра 
нява националното единство 
и равноправието на всички 
националности в страната.

избра

еточе Тито 
(1937). Оспо

една
ни цели. 
вището, 
ведцага след 
на политическа власт, да 
отнеме ма буржоазията сред

пето на
на нейно чело 
соби ' я във всичките^ усло 

класова борба да 
намира опи* форми и сред 

за борба, които сигур 
* водят към успех.

съня на тогавашните делега
ти като наша действител
ност, олицетворена в Титова 
и наша Югославия- 

Вуковарскпят конгрес се 
състоя четиринадесет .месе
ци след създаването на Пар 
тията. Започна на 20 и завъв 
ши на 25 юШ1 1920 година. 
В голямата зала на Работни 
ческн* дом се събраха 374 
делегата от цялата страна, 
които представляваха Пар
тията от 65 000 членове.

Гора.
навия

Конгресът накрая 
Централен партиен 
а той свой

съвет, 
Изпълнителен 

За секретари на

ства 
но пге
С такъв авангард Тито ^под 

поведе и до победа

ствата за производство и 
да ги превърне в обща дър 
жавна собственост.

Освен тези. Конгресът
комитет.
Партията бяха избрани Фи 
лип Филипович и Сима Мар

готви, 
доведе 
революция, 
жи
на свободни производители 
— равноправна общност на 
народите и народностите, со

социалистическата 
С него продъл 

да изгражда общество
прие и следните документи: 
Политическото положение и 

на Югославската
кович.

Значението на Втория кон 
грес е, преди всичко, в при 
емането на Програмата с ре 
волюционна 
ма Партията и в победата 
над реформистките течения 
в югославското работничес 

движение, което е, на 
своеобразен начин, изразено 
и в новото име на работни-

задачнте 
комунистическа партия. При 
вет на Съветска Русия. При ориентнровкавет на унгарския пролета
риат. Привет на жертвите самоглравициалистичер ка 

телна и необвързана Югосла 
Тито вече не е сред

Макар, че от създаването 
на Партията бе изтекло от
носително късо вре.ме, вуко- 
варското събрание можеше 
да сведе баланса на твъРДе 
успешната и богата револю 
ционна дейност между двата 
конгреса. Това време гтреми 
на в знак на възход на ре
волюционното работническо 
движение и значителните ре 
зултати, които постигна мла 
дият работнически авангард. 
Проведени бяха многоброй- 
ни стачки и тарифни акции, 
раздвижени бяха селските 
маси за разрешаване на аг
рарния въпрос. Управлява
щата буржоазия, тогава още 
неконсолидирана, бе прину
дена на отстъпки (въведено 
бе осемчасово трудово вре
ме, увеличени бяха надни
ците, приет Закона за аграр 
пата рефор.ма и т. под.). Про 
ведени бяха и няколко по
литически акции, които за-

на югославската реакция, 
инквизиторското вия.

нас, по ние сме с него, с 
неговата мисъл и дело. на 
негови* път.

против
преследване на комунистите. 
Резолюци* за организира 
не работа в детската гру

В периода между двата 
конгреса в страната излиза
ха 18 партийни вестници и 
слисани* с месечен тираж 
от около 740 000 екеземпля- 
ра. Влиянието на комунис-

ко

СПИСАНИЯ
тите все повече се чувству 
ваше. На общинските избо 

кандидатите на СРПЮ 
(к) в много места отнесоха 
победи и получиха болшин 
ството в общинските управ 
ления. Режимът, обаче.

мът е мисъл на революция- тическото самоуправление 
в и Тито за необвързаността 

и социализма като свето- 
създаването на ис вен процес. На тази проб- 

•преглед в историческата тински човешки общности леми непосредствено се до 
обърканост, в които намира на свободни сдружени про дават и изборът от много- 
,ше постоянни възможности изводители. Безсъмнено е то бройните интервюта. кои 
за свободолюбиви крачки, гата, че Титовата мисъл то Тито е давал на наши и 
даваха и дават, не само за представлява новотворчес- чуждестранни журналисти, 
югославската теоретична ми ко продължение на най-доб СОЦИАЛИСТИЧЕСКОТО СА 
съл, възможност за разно- рите традиции в марксизма. МОУПРАВЛЕНИЕ обхваща 
образни форми на изследва Титовата роля на революци проблемите на обществено-

онер, който непосредно е икономическите отношения. 
предприемал практически равноправието на народа и 
крачки и отговорност за ре народностите, 
шения с важно историческо та система на социалистиче 

с завоюването на нови ква значение, могла е да1 бъде ското самоуправление, род 
литети в изучаването на Ти причина неговите мисли, ко ята на Съюза на комунисти 
говото дело, а ролята на спи ито ооектнвно са имали ха те на Югославия и марксис 
санията, които кристализи рактер до нас без широки тката мисъл 
рат и фиксират „моменти” политически елаборати. Факт С авторски текстове за ми 
ла ^°™“ДИТелен ход е °®аче‘ че аргументацията елите и делата на другаря 
на марксистките мисли при за Тптовнте идеи които от- Тито са представени Т. Вла 
това е осооено важна. - местваха мисловия хори- шкалич. М Матич П Ра-
тг,В-г^Ва отиошение' всякак зонт в марксизма, често бе лич, М. Миркович П Мора 
гряова да се очаква от на- ше и по-снажна от онези -ча И Ладжа С Стоянович
™пе “1исания да анализи които намираме в развити- и Т. Момировски °

Дрия)Яиа практшеа'обогате днев^Г ГвоТп^овер^ това^ТлГис“™3" ™

ви Та кщионнат^0практи8Ц1”В = “
зи стратегическа линия на са първите изречения'
редакционната концепция дната 
на списанието, и досега при брой
съствуваща, явява се, стру ~
ва ни се, в малко по-нова 
светлина.

За това

Титовата революционна 
дейност, марксисткото съг- та. а неговата съшност а 
ласие на неговото мнение и революционната промяна 'на 
дейност, са единственият света и

ои

не
позволи на комунистите да 
превземат властта и насил 
ствено отстраняваше кому
нистическите отбори ици от 
общинските управления, пее 
следваше ги и арестуваше.

Подготовките за Конгреса 
се вършеха в знак на идей 
ната — борба вътре в Пар 
тията — между реформисти 
те, които считаха, че властта 
не трябва да се задовлява, а 
чрез реформи и отстъпки 
управляващата класа ще се 
принуди на отстъпничество 
и революционното крило, 
което бе за непримирима 
класова борба, с цел по на 
силствен начин да се прев 
земе властта". На конгреса 
победи течението, което сто 
еше на революционни пози 
ции, а от движението отпад 
наха мнозина реформисти.

Основната задача на Вто 
рия конгрес на СРГОО (к) 
бе приемане на Програмата 
и Устава на Партията и оп

не.
Нашата теоретична ми

съл се намира пред фуда 
ментално важна задача

политическа-

емат изтъкнато Място в ис
торията на югославското ре 
волюдионно 
движение.

работническо 
Най-голямата 

сред тях беше генералната 
стачка на солидарността (20 
и 21 юли 1919), която Парти 
ята организира в рамките
на отпора на международ
ния пролетариат срещу им
периалистическата интервен 
ци* против съветските 
публики в Руси* и Унгария- 
По същото време, докато се 
подготвяше генералната ста-

ре-
са тек

самоупрдв • 
и обобществяване 

на политиката и Мирко Мир 
на уво кович: Титовата стратегия

„сТа™я в последния на революцията, 1936—1941)
С„ л" което ?СИС-Ка ми' бяха- публикувани в предши 
чиийте, заради коитГред^к ' .

свидетелствува и страници обнародаа "асти ПР°
Първият брой на списание от различни Титови тексто предишни и показател на 
то „Марксистка мисъл” (из ве- посочвайки и на безстм на тот “ интерес
дател-е Марксисткият цен- йената дългосрочна сриеш та X лТ & Г
Тър на ЦК на СК на Сър тация на списанието в из Т, мъ 1 дело- този бР°и
бия) който се появява след следването на Титовата ле ..Марксистка мисъл” ни 
4 май) почти на четиристо- ла- е стРУва че започва
тина страници) изцяло лос НОВа по-задълбочена
ветен на Титовата мисъл и 
дело.

„Титовата мисъл е мисъл концепция на 
на марксист,, ако марксизъ- Титовата

чка, хиляди югославяни за
щищаваха страната на Ле
ниновия Октомври и Унгар 
ската републикасъветска 
от чуждестранни интервенти 
и контрареволюдия, изразя
вайки на дело своето стано
вище за пролетарския интер 
национализъм, 
успех на работническото дви 
женгие и неговия авангард 
бе и стачката на 50 000 же

ределяне на непосредствени 
задачи. Програмата и Уста 
ва, които бяха приети 
Първи* 
тгтност.

на
конгрес бяха, всъ 
временни докумен 

ти, с оглед на това, че обе 
динението на всичките рабо 
тнически

Значителен

партии още в ця 
не бешелост

лезничари, и покрай това, Филип Филипович изложи 
че режимът я потуши със основните идейни и полити 

В периода между двата чески цели на партийна 
работническото Програма. Програмните це 

движение в Югославия осъ ли бяха дефинирани
вет точки. Първата

завършено.

една 
фаза

на марксистко-изследовател 
ната среща с Тито и негово

'Изборътконгреса е съчинен и гру 
пиран в три тома: Титоватав де 

задаществи значителни успехи то дело.социализма, 
мисъл за социалис С. Кл.



Комунист 3
АКТУАЛЕН МОМЕНТ ЗА НЕОБВЪРЗАНИТЕ

КАКВО ЕВ КРИЗА
НА ЛИНИЯТА НА ТРАЙНИ 
ТЕ СТОЙНОСТИ

ОАЕ, или чрез директно прб 
длагане на добри услуги са 
ое стараели да се намерят 
решения или ограничат кон 
фликтите.

Необходимо е да се пра 
е то политиката 
нието

мълчаливо принципите 
основните стойности върху 
които единствено могат да 
се изграждат стабилни ме 
ждународни отношения.

и

може да отрази т^зи политика и да а поавепр в конкретна акция А я “роведе Вероятно, че е било и за 
късняване в реагирането на 
актуални международни съ , 
бития, различното перцепира 
не на отделни събития, но из 
цяло наблюдавано, необвъР 
заните страни в най-голям 
брой случаи намираха на
чини поотделно, колективно, 
регионално или чрез гласува 
не в Обединените нации, да 
се изнасят върху същество 

,'ните световни проблеми. Оче 
видно е, че всичките иеоб 
вързани страни не се дър
жат ни еднакво необвърза

Необвързаните страни де 
йствуват в антагонистичен

Сигурно е, че има и едно
странчиви ориентации, несъ- 
глеждане цялостта на оветов

Движението на необвърза 
ните страни също така дей 
ствува непрекъснато въпре 
ки сериозни спънки. Необ
вързаните страни това пра 
вят и когато не са в състо
яние заради специфичния на 
чин на решаване, да дейст- 

което не вуват колективно. Без нуж- 
страна. да да се връщат на основ

ните придобивки, необвъР 
заните страни провеждайки 
принципите на политиката 

и на необвързаните, чрез своя 
проблеми се постоянна акция пренасочи 

ха многобройни събития в 
друга насока от онази в коя 
то блоковете ги насочваха;

Милян КОМАТИНА ща и в сблъскването със 
все по-грубата и по-широка 
та употреба на сила, която 
главно е насочена против са 
мите тях. Това е случай, осо 
бено днес във влошената ме 
ждународна ситуация, кога 
то се вършат засилени на
тисци върху всяка независи 
ма тенденция в света.

ните движения, слагане цен 
търа на тежестта върху мар 
гинал ни въпроси. В движе 
нието присъствува и регио 
нализация и групировки въР 
ху разни основи, 
е винаги слабата 
Регионалните дейности поня 
кога дори могат и да укреп 

движението, заради то 
ва, че непосредствените 
дългосрочни 
по-лесно идентифицират, ре
шенията са по-животворни 
и по-осъщоствими, непосред 
ствзните интереси са по- 
разпознаеми, а дългосрочна
та перспектива по .съгледае 

Съществено

ПОСЛЕДНО ВРЕМЕ — 
особено през последната го 
дина се анализира полити 
ката и движението на необ
вързаните от становището 
на често повдигания въпрос 
— дали и доколко се нами
ра в един вид .кризисно” 
състояние, от какво естество 
е това състояние и как да 
се преодолее.

ватКОНФЛИКТИТЕ НЕ ОПРЕ 
ДЕЛЯТ СЪСТОЯНИЕТО МЕ 
ЖДУ НЕОБВЪРЗАНИТЕ

НО.

Независимо от това, че та 
ка повдигнати а въпрос 
отговаря на действителност
та — „анализът” се артику
лира на няколко 
на които, без необходима ди 
Леретшация или нюанси се 

смес

Необвързаните страни никога 
не са криели нито разликите, 
които се между тях явяват, 
нито сз - замъглявали тех
ния характер, изворите и 
причините. Необвъозаност 
та е плуралисично движе 
ние. съставено от страни с 
различни обшествепи сис
теми. с разновндно нстзри 
ческо и културно наслед
ство, нееднаква степен на 
(не) зависимост с различен 
приоритет на задачи, конте 
обществените сили тппбва 
да осъществят, и т.н. Необ 
вързаните страни почитаха 
съществуванието на нормал 
ни разлики между суверени 
те страни в интересите и до 
стт.ттите към отделните въ 
проси, третираха ги демокра 
тнчно, и постоянно търсеха 
начини да ги преодолеят 
Движението на необвърза 
ните никога не се стреме

не стесниха пространството на 
блоковата подялба и възста 
новяването на сфери на вли 
яние въз основа на отбрана 
правата на всеки народ на 
самоопределение, нгзависи 
мост и свободно развитие; 
раздвижиха значителни ак 
ции за изменение на съще 
ствуващата система в меж 
дународните отношения, осо 
бено историческата акция 
за възстановяване на нов 
международен икономичес
ки порядък; изиграха исто 
ческа роля в разрушаван^ 
на коло-шалната система; 
изолираха факторите на си 
ла и агрисия,’ внесоха нови 
концелти в международните 
отношения, отвориха нови 
хоризонти за разрешаване 
на проблемите и прокараха 
път за обща акция; проек 
т праха нови приоритети и 
в стойностите и в конкрет 
ните проблеми; внесоха нов 
морал в международните 
отношения и нови принци 
пи за сътрудничество меж 
ду страните и народите; из 
градиха нова солидарност ос 
нована върху доброволното 
приемане на общите интере 
си; проектираха новата ро 
ля на ООН. Вкратце, дви 
жението на необвързаните 
страни създаде по-благопри 
ятнн условия за борбата 
за мир, независимост, про 
грес и развой- 

Движението на необвърза 
ните и днес действува, не
прекъснато. видимо и невн 
димо, но неизмеримо повди 
га качеството на междуна 
родния живот. Било да дей 
с.твува чрез предприемане 
на индивидуални станови
ща. било чрез регионални 
групировки, както са ОАЕ 
Арабската лига, Ислямска 
та конференция и т. под., 
шш чрез раздвижване ини 
цпативц в ООН. чрез гру 
пата 77, чрез Координацио
нното бюро и пленарната 
група в Ню Йорк, след то
ва чрез разни групи на ко

ствленна. с. чсма.
страните не се затварят в 
региони, че групировките, ко 
пто се създават по която и 
да било линия, не се превръ 
щат в цел сами на себе си, 
по да действуват върху ли 
иията на трайните стойнос
ти на политиката на необ- 
вързаността.

дава траен характер, 
ват се причините и послед
ствията. а често съзнателно 
или несъзнателно .се племе 
ства центъра на кризисното 
състояние, 
съшествчва в света, но т"> 
само в .лоута степен” се от
разява върхг твиж^чието но 
илобчързаността. 
лизи" се ползват на движе
нието да се оспорва негова 
та основна историческа 
ля в международните 
шения или да се т«г мапги 
нализира на второстепенни 
въпроси.

което очевидно

ПОЛИТИКАТА НА НЕОБ 
ВЪРЗАНОСТТА 
ПОНУЖНА И

Тези а. на НИКОГА
ПОЛРИЕ

ТАРО-
отно

За комплектен анализ на
сегашното положение и рол 
ята на политиката и дви-

необвъРзаннте
ва най-мощно се отразяват 
противоречията 
са първи па удара на импе 

колониал

в света, те
жението на 
е изобщо необходимо да сериалистическите,

хегемонистическите и 
сили на доминацията.

стой-

вземат под внимание повече 
компоненти на 
то общество и света, 
ирецепта на сегашното, те;

действуване са необ 
повече сериозни из 

Необходимо е,

СЬСИОВ** НА КРИЗАТА —
КОРКА ЗА НАДМОЩИЕ в
СВЕТА

ше към монолитността, 
само заради туй. че е нерс 
ална, но и заради това, че 
в демократичното плуралис
тично движение тя не е не
обходима. От друга страна, 
разликите внесени от други 

внасянето на блокови 
настояванията на 

на необвързани

не ните, 
други
Морално-политическата
ност на принципите 
те на политиката на 

които

съвременно 
И за

и цели 
необ- 

отразя 
интереси

кущо 
ходими 
следвания, 
също така. да се прави ра 
злика между значението на 
политиката, от една и поло 
жението на движението на 
необвързаните от друга 
страна, г.с. между онова ко 
его политиката означава 
трайно н онова колко дви 
жението може да отрази та 
зн политика и да я проведе

вързаностга, 
ват съществените 
на съ-времепия свят и вся 

страна по- 
всъшност » вся

която се стреми 
винаги

Очевидно е, че лвижение- 
необвт-оза нитението на 

страни живее в антагонисти среди 
критерии. ка необвързвнзнепо-свят и че не е

на влиянието
чен
гтлежатт"> 
сзотнТШтта на 
огнннга.

отделно, 
ка страна, 
към независимост, 
с действувала обединително
към централната
международните

на движението 
те страни да се натрапат чу 
ждестранни

кризисните 
^птотребата на сила. 

на интересни
— приоритети и 
отстранявани са по-т. под

малко или повече успех, за 
тото не само спъваха акци 
ите, наруша/ва кохезията, но 
и водеха към 
на -движението 
вързаните страни главно на 
минаха пътиша, за ла се ос 
лонят върху онова, което ги 
свързва и отстранят 
което ги разделя-

политиката 
с<Ъери вътоеттши ппекипава- 

и кожЬликти
насока па

отношения-ниег. понякога 
на интересите в самото дви 

Навременността
на неговите ак 

не рядко стрялят от та 
които

Временните конфликти ме 
необвързании еродиоанс 

изцяло. Необ
в конкретна акция.

Политиката на необвърза 
ните, като концепция на ме 
жду народните отношения, 
като животворна и ди
намична система па принци 
пи и цели и като креанвна 
програмата за тя-чиото осъ
ществяване нс с била никога 
нито по-необходима пито 
по-приста в света. Тя ис слу 
жи само като изходна осно 
па за коитестираме на също 
стихващата система в меж 
дународните оиошепия. за 
нейното сменяване по и като 
основа и подтик за създава 
пс па нова система па рав 
направим връзки ъожду ма 
родите и страните. Полити 
ката па пс обвързаността 
днес е по-интегрирана в ме

жентге. 
интензитета 
тгии

жду самите
страни на първо място са 
част от съ>ДсствУвашия 
ждународеп амбиент, 
то с неблагоприятен, те

ма колониалното па

мс
то кой-кива СъСТОаИИЯ.

само не съЗДава, нито те 
от него. Ця-

са
онова.произхождат 

лостта на проблема не 
/обаче в кризата на самото 

а още по-малко в 
но в кризата на

признак
следство и последствие 
употребата па сила и чуждо 
странни влиянид. Някои кон 
фликти са и признак на вре 
маши противоречия в ипте 

и настояванията изо

е 11 г
Не може да се оспори, че 

някои разлики в движение 
то са по-изосгрени частично 
като резултат на нормален 
процес на обцтесвеиата ди 
<Ьеренция, но частично и ка 
то последствие от приог,стви 
его

движение, 
политиката, 
тоататитета на международ 

отношения- тл.
която е създадена 

войната и въпху които 
по-малко отколко 

опити

в сис-иите 
темата, 
след

рссите
спрените вътрешни въпроси 

„разрешават” чрез щ,н 
шна експанзия или региона л 

Тези консЬлик
да сс

днес нишо 
то вчера доминират 
на трайно биполаризиране 

два блокови полюса 
борба за световно

па чуждестранни влия- 
Съществуващитс раз на хегемония, 

ти обаче не определят със 
тояпието в движението 
необвързаните, а още по-мал 
ко картината па света. Не 
обвързаните 
са се определяли за тези въ 
проси в смисъл да поддъР* 
жат една или друга намира 
щи се в конфликт страни, 
но въз основа на изворните 
принципи са се стараели да 
създадат условия за превъз 

конфликтите

ни Я;
лики обаче не са затворили 
и насочили движението 
клюннтелно само кт.м 
си. Дори и когато разисква 
за себе си той разисква за 

изцяло, за чийто про

паоколо изи тяхната 
'мъ дмочгие.

Не би трябвзло
би служило на интере^ 

на необ

ординатор или други по
стоянни органи и АД ХОК 
тела

себе
нито страни рядко движението на нео 

Свързаните се намира в по 
стоянна акция- Естествено, 
нищо не е добро, че не мо 
же да бъде по-добро. Сегаш 
иото световно положение и- 
зисква по-аргаигаирано, по- 
оомислено, по-едтшо дейст
вувай, изисква участие в 

отношения 
равините. И 

тук с,е откриват ш-шнрокн 
акции.

това
сите на политиката 
вързаността — да се затвар
ят очи пред факта, че дви- 

, на необвързаните
всеки случай/

своето
грес е моторна сила. Уста 
повявайки демократични от 
но шения вътре в движение

ждународшгге отношения 
ставайки повече отколкото
преди тяхна съставна не-жението
разделна част. Нищо ме мо 
же да я заобиколи 
изкорени. Почти днес идма 
международно събрание или международните

на по-високо “

то и отношения между дви 
жението и останалия свят, 
необвързаните страни водт 
пост допринасят за разденя 
ването иа съществените въ

въ»страни
нитолице срещу лие изправено

известните трудности, и хождане на 
именно чрез отбрана на те 
зи принципи. Те също та

це с
това, преди всичко, във во- 

ло-широки конкрет решение, което не съдържа, 
с желание или без 

изрично

дене на
акции за разрешаване на 

кризите и кризисните огни

ка или чрез (регионални ор 
гаиизации, преди всичко

проси на съвременното чо 
вечество.

же-
илини ланис
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--------- и представителивласти
ТВ станцията техен предста 
вител, истински иа нашето 
преселиичес-гво да се появи 
иа същата ТВ станция и из-

=“1 гггьзяаг мг
ми, в които участвуваха и 

повече стотици хора. от
делно е значително, че това 
но бяха затворени събрания, 
предназначени само за пре
селници, а на тях са присъс 
твували, па и активно уча
ствували и други граждани 

тези сграии, представи- 
юли на органите на вла- 

градоначалници и ръко 
водители па други учрежде
ния, мпогоброции приятели 

нашите преселници и т 
сграна. Десетина хиля 

ди преселници у мътиха съ- 
телеграми

по отношение 
величината иа

освобож 
нашата страна:

сетгодшинаната от 
дейното на :

„В нашито цреселницн-пе- 
чалбарн виждам- в-уз 

за създаване

КОЧА ЙОНЧИЧ

Л“ великаните н.
пашата страна, но 

от този
н отношението

колкоДобре е известно
значение придава

но техните чувства к^м 
Тито и Югославия

рази 
другаря 
за които им се даде възмо- 

Тази комеморация 
три най-гол сми 

на Западна Австра 
а записаха я всички

само иа 
и па целия

по-ГОЛЯМО
ше другарят Тито на ролята 
на пресел качеството

на приятелство меж-

Л10Ж1ЮСТ
здрави международни

нашите иаролд 
в коч

святвръз
век както

Югославия, нейното нъ- 
и между иа

като между
11 МаРюАажпвеят'"те ' трябва грешно развитие
ДЯ бЪДаТ 0Н°гГ7,Л? -п^^па

за стария си

КИ жност. 
пренасяха 
станции
лия,
вестници, даваики единоду
шна оценка, че е била не

инмост
ду народите и страните, из
тъквайки задължението 
всички фактори в страната, 
да му помогнат в осъществя 

тези значителни

и критома
зва, онова,

за по-доброто взапм 
запознаване иа нашите

нанашите 
то потомство

край и тяхната гордо- 
, па и прм- 

Гитова Юго-

прннсссването на стта,1Юобществени личествена.роден
ет, че произтичат, 
падлежат към I 
еловия, а В'|,в ирълка е това 

активност и

международни 
функции, а съшо така да 
му дадат подкрепа н по 
мощ в настояваинята да 

етннчес

породи п страни.
За да могат това, от една 

страна, те трябва да бъда I 
па лоялност н чест

На една провокативна ста 
тия на един американски 
журналист в „Нюйорк Тай- 
мс" за съдбата на Югосла
вия след Тито 
енергично и особено ангажи 
рало един професор на Уни 
верситета от Бафала, с по- 

от Белград, покрай 
другото и с друмите: 
родите на Югославия заяла 
тиха своето единство и не
зависимост с реки от кър- 
ви. И те ще съумеят да от
бранят и двете тези скъпо
ценни постижания от 
чки
са стара 
пгност с дълъг исторически 
опит, на който не трябва 
странно вмешателство, 
кунство или опекуни". 
сля, че на това не е яеоо- 
ходил! всякакъв ло-нататъш- 
ен коментар.

На погребението на дру- 
гаря Тито самоинициативно 
пристигнаха 35 членове на 
висши преселнически орга
низации от пет федерални 
държави на САЩ. От свои
те скромни средства те са
ми заплатили за път до Бел 
град по няколко стотина до 
лара, за да положат лично 
венец на Титовия одъР и да 
внесат вноски в Титовия 
фонд.

Мисля, че със сигурност 
можем да кажем, че такава 
солидарност на преселници 
те със стария роден край, 
както и отношението на дъР. 
жавнпцпте . и обществено
стта в тези страни в тези 
исторически моменти за на
шата страна и света, пред
ставляват един нов квалитет 
па който трябва да посветим 
нужното внимание. Това се 
отнася не само до нашите 
дипломатнческо-консуларни 
н други представителства 
в тези страни и матиците 
преселници, а на всички об 
птественн, а не само полита 
чески фактори на нашата 
общественост, които в своя 
та редовна дейност имат ра 
бота с преселничеството и

на
мрпмер
пост К|»м страните, в които 

трябва да бъД‘Г1'
шатасп-п тяхната 

дючувство и отпор па натис
на различни нспрлятс- 
С-ьЩевремепно 
допринесе и засилване 

авторитета и страни-

култивираг своето 
ко културно наследство във 

роден живеят; 
съзнателни н работливи мои 
ни граждани,

болезпователии
пашите дипломатичес* отговоривръзка със стария 

край.
ците чрез

ко-консуларни представител
ства, па и директно в стра- 

Председателство

всичколн.а от друга 
трябва точно и 
осведомени за 
живот в тяхната

товастрана те 
правилно 
днешния 
стара родина. Аз тук не ми 

че те трябва да бъдат

ЗАЩО ДРУГАРЯТ ТИТО
ОСОБЕНО

то на
те, къДето са се преселили, 

където живеят
— до

то па СФРЮ, на матиците и 
учреждения.

матаПРИДАВАШЕ 
ЗНАЧЕНИЕ НА НАШИТЕ 

ПРЕСЕЛНИЦИ
текло

„Не-в средите,
н работят» вашидруги

Десетина хиляди се записаха 
в траурната книга в нашшо 

много

СЛЯ.
Някакви IIропагандатор 11 
пашата обществена система, 

ние мислим, чс вся 
страна има свой соб 

път на развитие; аз 
на всичко онова, ко

па
Още през 1938 година, зл- 

ЮКП.
За всичко това май-добре 

свидетелствуват безбройните представителства, а
че през бяха открити в помещения

та на преселмическите орга
низации, с почастии стражи 
от стари и млади. Всеки пре 

и селнически печат, радио и
ТВ емисии особено обширно

ставайки начело на 
другарят Тито постави от
ношение към преседничество 
то като една от първенство 

задачи на ЮКП, нз- 
Никола Ковачо

злщото примери и сведения, 
време на болестта па дру
гаря Тито снажно дойде Д° 
изражение интересът за то 
чснисто на болестта му 
събитията в Югославия при 
преселниците п потомците 
във всички страни па пре 
селение, от всички обще
ствени среди, всички генерл 
цип, всички наши народи и 
народности. Това се мани
фестира чрез стотици теле
фонни позиви; стотици по
сещения па наши диплома 
тичсско-консуларпп

ка
С.ТВС11
МИСЛЯ
ето

вси-
лешояди и гробари. Те 

цпвллизирана об-ните
пращайки 
вич, СъРДжан Приц и дру 

ЮКП на

съчинява живота па 
народа, от който тези наши 
хора в далечните стрш 
дят своето потекло".

Желая да изтъкна и мис
ълта на другаря Кардел, из
казана веднаж през 1977 го
дина, че отношението към 

е съставна

III во пренасяха тъгата на пашите 
народи и погребалното ше
ствие и по повече часове, 
които гледаше и по-широка 
сбщетвеност на тези страни,

активисти на 
работа между

в САЩ и Канада. Тако 
ва свое отношение той про 
дължи и през време на НОБ 

- и след войната. Той изпол 
зуваше за това всеки удобен

ги
опе-
Ми-

преселницн
те

преселниците 
част от националния въпрос 
на всеки наш народ и наро 
дност и обща международ
на политика на Югославия-

РЕШИТЕЛНО СЛОМЯВАНЕ 
НА НЕПРИЯТЕЛСКИТЕ 

НАТИСЦИ

момент и повод, както през 
време многобройните си не 
официални срещи с пресел 
ниците в страната и чуж 
бива, така и при официал 
ните международни разго 
вори, изявления и докумен 
ти, все до своето последно 
посещение на САЩ и офн 
цалното съобщение за раз 
говорите с президента Кар 
тъР и последния път, в поръ 
ката по повод ознаменува 
нето 125-годишнината от ро 
ждението на Михаил Идвор 
ски Пупин, през октомври 
1979 година, само няколко 
месеци преди болестта и 
смъртта.

пред
ставителства; чрез постоянно 
то пренасяне на съобщения 
за здравословното състояние 
на другаря Тито чрез еми
грантския печат, радио и 
ТВ емисии; чрез писма, не
посредствено 
другаря Тито, 
и други органи п учрежде- 
иия в страната. Това заси
лено интересование обхвана 
всички широки кръгове на 
емиграцията, па п онези, 
дотогава по-малко заинтере
сувани за отношенията със 
стария роден край п събн 
тията в него.

Това отделно дойде до из

ИЗРАЗ НА ЛЮБОВ И 
ПРЕДАННОСТ КЪМ ТИТО Всички тези манифестации 

на привързаност към Юго
славия и уважение към дру 
гаря Тито записваха най-з в- 
торитетните вестн1щи, радио 
н ТВ станции, което допри
несе за издигането на прес
тижа на прогресивните пре 
селшпди в най-широката об 
щественост на тези страни. 
Противоположно 
отделните опити на групи
чки предатели на нашите на 
роди и народности полип I-

Събитията при преселниче 
ството и по-шпроко взето, в 
страните 
през дните на 
смъртта на другаря Тито, 
съвсем потвърдиха цялата 
правилност на тези техни 
преценки и становища и 
значението на нашето общо 
отношение къ-м този въпрос, 
в сегашния момент и трай
но за в бъдеще. Затова бих 
изтъкнал някои характерис
тични сведения за тези слу
чки, които посочват на ня
кои нови моменти, които 
трябва да имат предвид вси 
чки органи, организации и 
общности, конто в своите 
редовни дейности се срещат 
с тази проблематика.

Същевременно с общия САЩ, 
плебисцит на човечеството масово са проведени коме-

упътенн до 
на матициге

преселение, 
болестта и

на

на това,

Вероятно най-цялостно дру 
гарят Тито прецени ролята 
и значението на преселени 
ците като постоянен фактор 
и то субект, в сегашните 
и бъдещи особено сложни 
и съдобоносни международ 
ни отношения, в следваща 
та мисъл изказана през 
1955 година, по повод Пре 
селничес.ката седмица и де-

канти и терористи се натък 
маха на учудване, остро осъ 
ждане или напълно игнори
ране- зашото драстично се 
различаваха от общото отно 
шепне иа обществеността в 
тези страни и цели* свят. 

на най-многоброй- Затова се осуетиха 
ните емигрантски среди

ражение по време на смъ
ртта на другаря Тито, кое
то илюстрират и следващи
те няколко сведения. Нав
ред из света, а особено в 
страните всичките

‘им желания и 
Канада и Австралия, дългогодишни подготовки в 

момента на смъртта на дру 
гаря Тито громко 
явят. Те

да се по
останаха смутени, 

парализирани, разочаровани 
от държанието на пресеяни 
ците и общественосттаКомунист в те
зи страни. Може би най-из- 
разит пример на тази порас 
нала гордост и самочувствие 
V онова, които се случи з 
Перту, в Австралия. На опи
та на

със. страните където са се 
настанили.

Нашето принципиално, те
оретическо отношение къ'М 
преселничеството као обще
ствена категория и задачи 
те на нашата практична все 
кидневна дейност в осъще
ствяване връзките и сътруд
ничеството с преселничес
твото и даване подкрепа и 
помощ в задоволяването на 
техните' интереси и нужди 
в култивирането на своето 
етническо културно наслед 
ство извънредно добре са 
Формулирани в документа 
иа Председателството на Съ 
юздата 
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и масо

три
преселим

иа
унгарски, словашки, румъи- в шествие през 

града, пълни четири киломе 
тра до Мемориалния 
града, носейки портрета 
другаря Тито

ски и русински език. 
Излиза в петък* 
С указ на

конференция 
ог септември 
На всички нас, в 

предвид й тези последните 
събития в преежлничеството 
да се заложим да ги претво 
ргш в живот, във всекиднез 
на практика.

на
1977парк впрезидента на Републи

ката от 22 декември 1964 година. „Ко
мунист е отличен с Орден народно ос- 
восюждение, а с указ от 22 декември 
1474 с Орден братство и единство със 
зла тен венец.

година.на
между знаме

ната на Австралия и Югос
лавия- Енергично

съвет
СР

реагираха 
от домашнитеи изискваха



Кашкавал
Босилеград

ИЗ РАБОТАТА НА МЕСТНИТЕ ОБЩНОСТИ В БОСИЛЕГРАДСКА ОБЩИНА

НУЖНА Е ПОМОЩОТ
В повечето от 37-те местни общности, колкого 

има в комуната, все още 
финансовият 
работа

общности са и помещения- 
чта, понеже съветите, делега 
циите и събранията на из
бирателите често са принуде 
ни да отсрочват събрания
та или да ги провеждат в 
несъответни помещения. Че 
сто пъти местните общнос
ти нямат и нужни финансо
ви средства за набавка на 
основни съоръжения за ра
бота.

Основната не е разрешен кадровият, 
и въпросът на липса на помещения заорганмзация на 

труд В село Раичиловци 
коперативния

сдружения 
дък” от Босилеград,

,,Нацре- 
през

миналата седмица започна с 
изкупуване на мляко. Поме 
щенията в коперативния дом 
в село Ра^чиловци 
цел са вече готови 
ООСТ „Напредък" * 
средства отдели 150 
динари.

при
Д°м от 6 до 10 

шса за населението от Рай 
чиловци и Босилеград.

В село Радичевцн 
коперативния магазин 
9 до 10

Местните общности в Бо- 
силеградока община, както 
самоуправителни общности 
в самоуправителната и соци 
алнстическа система, в кои
то трудещите се и 
ните всекидневно и 
средствено усъгласяват лич
ните си с обществените 
тереси,

В някои ог тях те задово
ляват нуждите понеже имат 
така да се каже, всички ус
ловия за работа. В други 
пак, поради липса на тези 
условия, се чувстват и про
блеми в самата организира
ност на работата им.

Не става въпрос, че в те
зи местни общности т. е. в 
С7,встите и делегациите им 
не се осъществяват права
та п 'задъл жени ята. Въпро
сът е в това че тази актив 
мост и работа могат и тря
бва да бъдат по-съдържате- 
лпи, качествени и правовре- 
мени. Това още повече ако 
сс има предвид чс в едно 
число местни общности т. е. 
в съветите им се чувства 
недостатъчен брой на 'Ква
лифицирани лица които в 
унисон с настоящите изис
квания, да помагат в разре 
шаваме на най-различни въ
проси. Не по-малък проблем 
в работата ма тези местни

при
за тази 
където 

от свои 
хиляди

11 г
часа.

селата Млекомипцн, 
и Ьрссница при 
9 до 10

гражда
ней о-

— В
магазина от

часа.
Понеже в общината 

опит' в преработката 
рене и други .млечни 
лия, то „Напредък" 
договор 
за прераоотка на млякото.

Млякото от животновъди 
те ще изкупува ООСТ „Нап 
редък" а преработката 
ши „Центроскслие". За 
ефикасното прибиране 
млякото в селата са създа 
дени пунктове за изкупуване 
и то:

— В село; Груннци при ко 
перативнид магазин от 6 до 
7 часа.

— В село Извор при ко
перативния магазин от 7,30 
до 8,30 часа.

ин- 
време 

за по-
няма 

на си 
изде

Наистина, отношението в 
работата на местните канце 
ларии и съветите -на местни 
те общности и делегации е 
организирано и канцеларии
те оказват пълна помощ все 
пак се чувства нужда от ед
на по-широка акция и по
мощ. Преди всичко помощ
та би била професионалното 
издигане па членовете на 
С7,ветите и делегациите, кое 
то и занапред в Социалие, 
тическия съюз трябва да 
има значително място, фи
нансовата помощ от страна 
на Общинската скупщина и 
мерки за издигане на помо
щта от страна на местните 
канцеларии, която те им 
оказват.

Цената,
производителите 
от маслеността па 
Един литър краве 
ООСТ „Напредък” 
ща от 6,14 до' 7,81" 
а овчето 12.49 динара. 

Понеже

в последно 
търсят възможности 
дсбрсмис на работата си. Въ 
преки това, че

която заплаща ма
щс зависи 

млякото.сключи 
с „Цеитроскопие” в ос-г.ществя 

своите интереси 
от съществени. въпросн, тру 
дещите се

мляко 
ще запла 

динара,
валето па

и гражданите 
тръгват от -принципа на вза
имопомощ, солидарност и 
социалистическия

много животновъ
да още не знаят за изкупу 
нането на млякото и затова 
се откупва в малко количе
ство, първият ден с откупе 
но само 80 литра мляко. ‘ 
след 3—4 дни количеството 
се увеличи. В преработката 
на млякото работят Максим 
Якимовски и Пене Стамеп- 
ков н двамата майстори-спе 
циалнсти.

»ъР
по- хума пи- 

зт,м, в местните общности 
сс чувстват

ма
неразрешените 

проблеми па кадровия, фи
нансови*; и въпроса на лип
са па помещения-

ПО

В местните общности в 
Босилеградска община 
ви ята за работа са различ-

усло

М. Янев ни.

За подобрение активност
та и работата в местните 
общности, които те осъщес 
твяват с местните канцела
рии, в Общинската скупщи 
на в ход е изготвянето на 
едно отделно решение за 
работата на местните канце 
ларии, с което ще бъдат ре 
гулирани повечето въпроси 
из работата на местните об 
щности.

БЕЛЕЖКА

К0ГАТ0 ВОДАТА Е МЛЯКО ■ ■ ■

В последно време ОСТ 
„Сточар” в 
град и кооперантите, ко
нто тук предават овче и 
краве мляко за по-нататъ 
шната му преработка в 
сирене и кашкавал, се 
срещат с проблеми и не 
до разум е мия, които вли
яят на целокупния произ 
водствен процес, 
но, има случаи, 
известно

считат за нарушение, ко сс сипва вода. А в тоя 
ето това и съвсем пе е, случай не слага ли се 
но не може да се прене под въпрос качеството 
брегне фактът, че е въз- на кашкавала и сирене- 
можно да се изкупува то? 
мляко в което нарочно

троли па маслеността па 
млякото. Но и тогава 
някои от кооперантите 
се „спъват”, падат и „не 
Щастното мляко” се раз
сипва,а те избягват да 
предадат млякото на кои 
трол. „Та в мен ли, ваш 
дългогодишен кооперант, 
нямате доверие” — ще 
каже някой от виновни
ците за този вид нару
шение. Но в случая дове 
рието е едно, действител 
иостта съвсем друго.

Димнтров-

В. Б. В. Б.

НАШИ СЕЛА

Разрешени много проблемиИмен-
когато

От 1953.54 учебна година в Топли 
дол работят учителите Андонови Цве
тан и Станка, които заедно със селя
ните разрешават селските проблеми.

Упорните топлодолчани само за два 
месеца построиха ново училище в ко- 

днсс се учат 12 ученика, а преди 
15—16 години е имало над 70. Днес 
всяка акция в Топли дол е в съдей
ствие с Андонови. Учителката Станка 
оказва чак и превантивна помощи на 
белни.

Топли дол е едно от селата което 
до преди 25 години сс числеше към 
Босилеградска община, а сетне се при
общи КЪМ Сурдулица. Ето защо ко- 
гато говорим за селото, става дума за 

общини. Намира 
1 250 метра надморска височина.

пла-

число сдруже
ни кооперанти и индиви- 

производители.дуални 
вместо мляко с нормална

Сега вече тези злопо
луки до известна степен 
намаляват казват в „Сто 
чар", но не напълно са 
и изкоренени. Компетен 
тните
(генералният 
службено отсъствуваше) 
когато потърсихме отго
вор за тези нередности, 
за нарушителите как от 
страна на кооперантите, 
така и в организацията, 
както и за последиците, 
наведнъж ставаха неком 
потентни.

развитието му в двете 
се на
Разположено е по склоновете па 
нима Претвор. Някога на тази планина 
тук се срещали пощенските разносва
чи от Босилеград п Сурдулица. Тук е 
минавал и пътя от Босилеград — Сур 
дулица и Враня, но който босилеград- 
чани отивали па пазар в Сурдулица. 
Планината е взела и няколко жертви 
— премореми коне от товара си.

масленост, в седемте из 
купвателни пунктове пре 
дават
само че не съдържа ну
жната масленост, по по 

повече на

сто

което немляко,

в организацията, 
директорвсичко личи 

вода, отколкото па мля
ко. Тук започва пробле
мът.

В селото Топли дол младежите са 
също активни, за всеки държавен пра
зник подготвят културно-забавна прог
рама. Особено се празнува Осми март 
— Деня на жената, а в махала Даго- 
иаиска се празнува отделно. Всяка до
макиня от махалата посреща гости на 
свои разноски.

Днес сслого це намира ма запад от 
новопрокарапия път Босилеград — Су
рдулица и е отдалечено от общината 
около 60 км, а от Босилеград 30 км. В 

147 домакинства разпърснати 
в 20 махали. Селяните му трудолюби 
ви хора и добри майстори-строители, 
с което са известим въ» вътрешността.

всекидневно, 
се контролира 

десет дни.

Вместо
млякото
един път в 
Някои от производители 

ползвайки
селото има

II ОСТАНАЛИТЕ ПРОБЛЕМИ ЩЕ СЕ 
РАЗРЕШАТ

те на мляко 
гази обстановка

съшото, а всичко
сипват

вода в
с цел да се увеличи

Но колко

Макар че топлодолчани са много 
направили за селото си, все пак има 
още проблеми за разрешаване. Пътя* 
до селото ие е добър, за това за бъде
ще местната общност в развойната си 
програма е начертала да го разреши и 
асвалтира, но за тази цел е необходима 
помощ от общината.

Топлодолчани отдавна започнали до 
разрешават 
проблеми. Така например Топли дол е 
първото село, което със собствени сро
дства построи кооперативен дом, кой
то днес служи за различни селски по
требления. Още през 1960 година топло- 
долчапи сДРУжеим и е местно самобла- 
гаЛе електрифицира своите домове. Ме
жду първите училища, които са от
ворени в Босилеградска община е учи
лището в Топли дол от което са из
лезли много поколения, а от тях мно
зина /зав'ьршили виеше или полувисшо 
образование които работят днес като 
специалисти и страната пи.

ко- Мимоходом да под чер комунално-битовисвоите
дичеството. 
се държи до качеството, 
когато пред динара ру
хва съвестта и когато те 

производител и, 
предпочитайки ио-иататъ 
шггото развитие па „Сто
чар", нарушават и сво
ето бъдегце!?

Изправени пред тоя се 
риозеи въпрос, компетен 
7ните в „Сточар" пред
приемат извънредни кон

таем и това,- че те не са 
„осведомени"

за»но организацията
ни за то

ва,
им за един литар мляко, 
чията масленост с далеч

нсзи
В селото няма телефон който в

бъдеще трябва да се въведе. И това 
е една от бъдещите задачи.

под нормалната запла
щат по 1 динар. Друг е 
въпросът ако млякото в 
природната си стойност 
ис съдържа нужната ма
сленост, което те и пе

Особени грижи за разрешаване иа 
проблеми н селото проявиха всички 
организации и селяни, а особено Плаца 
Стоянов и Илия Стойков,

М. Янев
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Пионери от Гнилан
в Желюша

На 10 кхнн, в село Желю „Югославио” ведпажоще
най-мал-ша . гостуваха група учени потвърдиха че и 

цн от село Гнилан (общи ките, ще следят 
на Пирот). По време на го Тнто и ще укрепват брат-

думнте па

стуването пионерите от ос ството и единството, 
новно училище „Вук Сте На края да кажем, че 
фанович Караджич” показа- разноските във връзка пъту 
ха «а своите другари от павето на учениците от Гни 
основно училище „Моша лаи д0 Димитровград и на- 
Пияде" в Желюша, програ зад> 11е са представлявали 
ма под открито небе, изиъл проблем, защотоникакъв

Иван Колевпартизански песни и царите копго тази пролет 
хора от Народоосвободнтел са били събрали самите уче
йена

пата война. събирайки охлюви,мини, Композициясумата,надминава гдалеч
Освен пионерите КОято е изхарчена.това,

(детайл)от Гнилан, произнесоха и
художествени сло Това е още един полоняколко

които бдха посветенива, мопример, какжител ен
на най-големия приятел на гат да се спечелят средства

Тнто. и как те по най-хубав на-другаряпионерите
Най-възхнщаващия момент чин подпомагат в запозна

бе когато до тогава непоз ването на деца от две съсе
наващйте се деца, се хвана- дни общини.

в едно общо — брат-ха
Т. Петровско хоро и пеейки песента

вземаха коса- По-силните сиНАШ РАЗКАЗ ито за пръв път 
гонеха и ги караха. Щом изкарваха първия 

че взели изпит за добри 
По-заможмите селяни, които

цзмежу Стрешер и Големи връх се из- 
М дига .малко, кръгло като хляб баирче 

— Впльо коло.
На Стрешер планина, богата с боровин

ки, от която в далечината се виждат Враня. 
Сурдушща и други малки и по-гол ами градо
ве в долината на р. хМорава, се идва когато 
от Големи връх се слезне долу към камъни
те, от които блика водата на Войнишки из
вор. Кой знае откога този извор е наречен 
войнишки. Казват, че името си получил по 
някой си войник, който се изгубил тук из 
тия планини, намерил извора и силно измо
рен, се напил студена вода. Седнал край из
вора да си почине и тук останал завинаги. 
Легендата казва, че го била улучила стрела 
на самодива, тъй като когато войникът се 
намерил край извора — в него трябвало са
модивите да се къпят. И затова по-старите 
хора не позволяваха на децата да ходят са
ми на извора да пият вода.

ден, смяташе се, 
косачи.
нужда от косачи се 
Оня, койго с успех е косил във Вильо коло 
не .му беше нужна друга препоръка.

имаха
интересуваха за тя-х.ВИЛЬО

коло През първия ден като косач минах до
бре. Издържах. Наистина едва-едва останах 
на краката си. На утре ден беше Илинден. 
На коситба не се ходеше, а на събор. Баша 
ми си беше загубил кесия та и трябваше ня
кой да отиде във Вильо коло да я потърси, 
макар че не си спомняше добре къде точно 
я е изгубил. На мен ми се падна да отида 
там.

на всекиго от нас очите не се отделяха от 
Войнишки извор. Крадешком търсехме само
диви, голи и стройни, каквито ги знаехме 
от приказките и преданията. Всеки от нас 
горещо желаеше да бъде избранник на са* 
модивата. Мисълта, която водеше към въз
можността от наслаждение със самодивска 
любов, изпълваше сърцата ни с някаква чу
десна и гальовна сила.

Вильо коло сега по нищо не приличаше 
па вчерашния ден. Всичко беше пусто и ти
хо. Никъде жива душа. Откосите, малко уве
хнали, изпускаха приятно ухание на силното 
августовско слънце. Търсех кесията; а в ду
шата .ми се виеше някаква самотия. Мислите 
ми не бяха насочени към кесията. но към 
самодивите. Струваше ми се, че на всяка кра
чка нещо ме дебне. Седнах край Войнишки 
извор и дълго-дълго наблюдавах зачената па
норама на ливадите и горите, които се сме
няваха. Щурците и птиците караха 
песни. По едно време, 
някаква сянка, май самодива. Изпървом едва 
-едва се виждаше, а сетне съвсем ясно се 
каза. И така.

Над извора веднага се издига баирчето 
Вильо коло. Разказва се, че тук нощем из
лизали самодиви, голи моми, които играели 
и пеели. Случвало се понякога по някоя да 
се яви и денем. Това обикновено ставало 
на религиозен празник. Ако случайно тук се 
намери някой пътник, когато самодивите иг
раят хоро на месечината или лък се къпат, 
те го омайват, правят си майтап с него, 
а на сутринта го изпращат

Във Вильо коло за първи път слезнах, 
когато бях на 16 години. Тогава бях косач. 
Вильо коло повече от половината е селска 
ливада. Всяка година селяните се сдружават 
купуват тревата от кооперацията и я ко
сят заедно. Сеното се дели на равни части 
или пък според заплащането. Семейство ко
ето взимаше участие 
брой косачи и сенари. Така по ливадите на 
Вильо коло се събираха дори по петдесетина 
и повече косачи на ден, нареждаха се един 
след друг, правеха стъпаловидна колона и 
почти едновременно замахваха с косите. По- 

когато обядваха.

своите
в долината се зададедаваше и известен

да си
омагьосан и болен. Обикновено всеки от тЯх 
след няколко дни умирал, а и който оста
нал жив, ставал любимец на някоя самодива. 
Това обикновено се случвало на хубави, на
пети ергени, които по волята на самодивата 
не не се женили, а живота си прекарвали 
сами, като нощем ги спохождала самоди
вата, Когато остарявали, обикновено

върви
по-

подаваше се и изчезваше, ви
наги една и съща. Стройна и тънка в сна
гата, а лицето й бяло и червено, с буйни 
руси коси. Идваше към мен, а от лицето й 
сякаш идваха^ слънчеви лъчи. Смяхът й подо- 
оаваше на оуоотенето на поточето 
изчезваше зад храсталаците. Когато 
докосна лицето ми

чиваха само един път 
я Тогава ковеха косите, а ударите се носеха 
I [из цялата долина. Случва се някой неопитен

което 
съвсем 

с нежните си бели ръце
ставали

вражалци. Със смъртта си занасяли и тай
ните за самодивския живот и техните игри 
по Вильо коло.

косач да удари косата си в камък и повто
рно да я кове, но ако това му се случи са- 
'мо още един път вземаха го за манкьор и 
го упрекваха останалите косачи.

сякаш чуствувах, че 
ветрец. За първи 
модивска любов и ми

ме гали илинденскияте.; път се наслаждавах в са-
Така Вильо коло получило името си. А 

от Стрешер до Големи 
се наричат. Жителите

се струваше, че това
ще продължи вечно. Самодивата 
надейно, така

ливади и горите така изчезна не- 
както и що дойде. Поточето

Кой не е косил във Вильо коло, той 
не знае що е коситба, казват хората. Там

на околните села зна
ят за тези приказки, предават ги от поколе
ние на

и по-нататък продължаваше да ромони и да 
лицето

всичко това не знаех сън ли е или 
известно време почти боледу-

тревата е гъста и твърда. Когато 
слънцето, косата не я сече. Отблъсква се от 
нея като от камък. И старите косачи, 
коситба във Вильо коло, отболедуват. Там 
младите се надпреварват, премерват сили. 
Оня, който не е свикнал или е слабичък, 
не изкарва до край- Вечер, когато косачите 
се прибират в къщи, едва

поколение. През лятото, когато някой 
загуби добитъка си

я напече ме уповава, а вятърът галеше 
Смаян от

ми.
из кориите на Вильо 

коло, никой не отива да го прибира. Оставят 
го на воля на вълците. По-религиозните 
ни покриват с жарава паница, 
ти бог добитъка им.

яве. След товаслед
вах.же- 

за да защи-
И днес, когато минавам 

винаги си спомням за Вильо 
ските дни и за 
вор. И сега

из тия краища.
коло, за пастир- 

случката дри Войнишки из- 
си правя почивка край 

на та вода, любувам ■ 
ма, но бялата самодива 
ш ни

Преди години, като младеж, 
си изкарвахме стадата на Големи 
тавяхме ги край изворите на Топлодолска 
река, а ние се изкачвахме горе на Големи 
връх. Там играехме топка и наблюдавахме 
долу Вильо коло. Макар че знаехме какво 
ще сполети оня, който пръв види самодива,

с другарите стигат у дома си
от тежка умора, някои дори и не 
Ако някой

стан, ос- вечерят. студе-
не успяваше да издържи до края 

в реда, а пускаше другия, това се считаше за 
голяма несполука, а той минаваше 
и приказ. На сутринта 
за това. Най-тежко беше

се на зелената панора-
вече я няма. Няма 

привиденията, ни мечтите. Всичко из- 
чезна със самодивата

за чудо 
цялото село знаеше на моята младост.

на младежите, ко-
Снмеок КОСТОВ
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СРЕШИ И РАЗГОВОРИ

ДИМИТРОВГРАД: МЛАДЕЖ КАТА ТРУДОВА БРИГАДА 
„БРАТСТВО-ЕДИНСТВО”

ЛЕНОСВИРИ ЛЕКО ОТ ДИМИТРОВГРАД, УСИ
СЕ ГОТВИ ЗА ПОСТИГАНЕ НА

Нови трудови успехи* 0 *
Не е тайна, че в Димит

ровград са изникнали мнози 
на инженери, лекари, про 
фесори, магистри и доктори 
на науките. Не е тайна 
ва, че Димитровград е 
садник" на млади 
областта на

„Баланстри" (старото име на 
Димитровград) от. Димитров 
Рад, заедно с колегите

ставмВаЛ„ ® ПОЧТИ Ряла Юго славия и навсякъде са

рали Дълготрайни аплодис-
и мен ти, а първите места вина 
е ги еа като че ли прадназна 

.чени за „Кърле” (както в 
Димитровград го наричат) и 
колегите му.

ПРИМЕРЕН САМОДЕЕЦ И 
ОЩЕ ПО-ПРИЛЕЖЕН СА 
МОУПРАВИТЕЛ

ТАЗГОДИШНОТО ще вземат участие 50 мла 
дежи и девойки от Димит 
ровград. В Шабац, димит- 
ровградчани ще бъдат зае 
дно с още 6 бригади от ця
лата .ни страна а това 
още една подкреда на при 
вързаиостта си към Типово 
дело, към завоеванията на 
НОВ, към братството и еди 
нството.

Подготовките за акцията 
са в пълен разгар. Те про
ведоха и няколко едноднев 
ни акции: Уреждане на гра 
да и спортните терени, бе 
рит на ягоди, 
на сълнчогледа и т.п.

К. Андонова — Т. Петров

ля ГО,
е тридесет и петото брига
дирско лято и първото без

и то
„раз 

таланти в 
културата, ко- 

ято в този град заема 
но място. Когато

великия учител на младите 
поколения, без любимия ни 
другар Тито. Но великата 
загуба няма да спРе енту
сиазма и желанието на мла 
дите да вървим по Неговия 
път. •

Дълбоко в сърцата ни жи 
вее Тито, който ни дава си 
ли, както и до сега, наша 
та младеж да вложи всич
ки усилия за осъществява
не на плановете. И тази го 
дина ще отекнат бригадир 
ски песни на Сава, Палич, 
Козара, Белград Ниш,, Кру- 
шавац... И това лято хиля 
ди млади ръце . ще хванат 
здравата дръжките на ки 
рките, лопатите, брадвите... 
И това лято част от младо
стта ще остане по стопап 
ските обекти, спортните те 
реми, издигнатите диги, авто 
пътищата...

Четвърти път, с по-голям 
ентузпазъ" отколкото до 
сега, младите ог Димитров 
град ще VчаствVват па ст.° 
зната младежка трудова ак 
ция. „Полрнчье 
ра" в град'Шабац. Ще ра
ботят във втората смяна, от 
7 юли до 2 август, в която

важ е
става ду 

ма за културата, и изобщо 
за самодейността в Димит
ровград, не може, а да не 
се спомене името на 1<РА 
СИМИР ГРИГОРОВ, 
тен

Освен казаното, до 
Красимир Григор 
от най-добрите 
самоуправители, 
трудова

тук, 
ов е и един 
работници-извес-

самодеец-акордеонист, и
самоуправител за когато ка 
зват, че когато той

в своята
ппг-г гт организация — 

.Димитровград” в Ди 
мнтровград.

Григоров е

засвири 
н „мъ.ртзите започвали да 
играят”.

Красимир Григоров 
тежател на много

окопаванечлен на Съю
за ма комунистите от 1968 
година, бил е делегат в Рз- 
пу оли кане ката 
наука и култура, член 
мисията за културни децмое 
ти на народа и народилети
те...

е при 
грамоти, 

дипломи, признания. От всич 
ки признания, 
тежава, изпъкват 
те. връчени на фестивалите 
в Нови Пазар и на фестп 

вала ,,Първа хармоника 
Понишавиетс” в Извор през 
1976 година. Септемврийска 
та награда на град Димит
ровград за 1973 
пломите,
гобройните фестивали 
културата, а които му връ 
чи Съвета на културата на 
народа и народностите на 
СР Сърбия, през 1973 и 1975 
година и много други приз 
нания.

Последното признание, ко 
ето му бе връчено е Златна 
та значка, от Културно-про 
светната 
Сърбия- за всеотдайна пло 
дстверна и дългогодишна ра 
бота, в областта на култура 
та и укрепване на братство 
то и единството между на 
шите народи и народности.

общност зл
които при 

грамоти
на ко

В момента другарят Гри
горов е член на работничес
кия с-.вет в своята трудова 
организация, за когото кпз 
вот, чс е по-добър самоупра 

отколкото

на

година, ди 
завоювни на мно гмтел 

чмег. Но акордео- 
по думите ма йена

говпте колеги все 
сно е да бт. пак по ло 

дещ акот°змн'т 
отколкото ИСТИНСКИ СА 
МОУ ПРАВИШ Л.
Красимир Григоров.

Колуба-
какъвте е

Т. Петров

общност на СР УСКОРЕНО ПРЙДШШМЕ ТИТОВОТО ДЕЛО
АКПИ^РАДд??^чли^-9?РДИНАТОРА НА СЪЮЗНАТА МЛАДЕЖКА ТРУДОВА АКЦИЯ „ПАРТИЗАНСКИ ПЪТ '80” НА ФРУШКА ГОРА
Л1олязр Чикош Йожеф, коорди.дл- /ози младеж с изключителна способ- 

тор (преди ко.мендант) 
трудова акция на Легенки във Фрушка 
гора вече редица години последователно 
Ръководи бригадирския 
е два пъти една личност да заема та- 

отговорна задача. Този пъТ как- 
Областната конфереи 

ция на ССМ на Войводина в Нови Сад,

на младежката е получил доверието и в годп-ност,
ната на нашия двоен юбилей: 30 го
дини самоуправление и 35 години «а

бъде

КАК СЕ СТАВА АКОРДНО 
НИСТ?

стан. Редкосг младежите трудови акции да 
начело на шаба на акцията- Във връз— Знаем, че много неща 

колкото и да се учат не мз 
гат да се научат ако не се 
притежава талант, или не
що вродено. От кого имен 
но Красимир наследи талан 
та, как той стана вирутоз- 
на акордьона? За всичко то 
ва тей ни разказа:

— Мнозина хора не вяр
ват, че в семейството ми ни 
кой не се занимава с упраж 
няванг на как^вто и да би 

Затсва мно 
които оби

кава
то ни казаха в

ка с това отнесохме се до другаря 
Йожеф да ни о7говори на няколко въп
роса:

Молнар Ч. Йожеф

сии и облици на самоугграви 
тел но действуване: събра 
мия на бригадирите, скуп 
щнна на смяна, председа 
телство па скупщина на смя 
ната, с-лед това комисии 
за идейна работа и маркси 
ческо образование, за нн 
формиране и др.

— Другарю координатор 
на откриването на тази ак 
ция на 9 юни т.г., което бе 
твърде тържествено и с гол 
ям брой участници и гос

последния участък на обща — Другарю Йожеф, тази 
дължина от около 2,5 кило година е направен прелом в 
метра партизански път, кой трансформацията на младеж 
то свързва Беочин през ките трудови акции, особе 
Срем с Хърватско. Брига но по отношение на самоуп 
дирите на този участък ще равнението и колективната 
работят земни работи. Съ работа и отговорност. Как 
п(о младите ще работят 
върху подготовката на те
рените за залесяваме на 
около 150 хиляди квадрат

ги от всички краища 
Югославия, между които и 
секретаря!- 
комитет на СЮК във Вой 
водина Бошко Крунич, след 
това Ант-уи Кустурич, сек 
ретар 
то на

на

Областния се осъществява този прпи 
цип в бригадирския стан?

Желаем този принцип не 
пълно да бъде осъществен, 

метра. Тези терени ще - Изхождайки от характера п 
залесени с около значението които младеж

на
ло инструмент, 
го мои приятели, 
чат музиката, изпращат деца 

та аз да ги 
в ,,тайните” на му

— Другарю координатор, 
като дългогодишен брига 
днр и Ръководител, какво 
бихте поръчали на младите, 
които пристигат за участие 
в младежките трудови ак
ции?

на ПредседателстБО- 
06ластмата конфереи 

на ССТН на Войводина

нига си при мен. бъдат
180 хиляди борови и см ри 
кови фиданки. На същите 

младите ще изгра 
дят и поддържат 
с обща площ 
яди квадратни метра. За за
пазване на

въвеждам 
зиката. Всъщност и аз не 

като акордеонист, 
съвсем случай

ките трудови акции пмаг 
в нашата страна, иеобходм 
лю е па бригадирите да сс 

пътища даде възможност дейно да 
от 150 хил се включат в решаването 

на всички въпроси от съще 
Националния ствепо значение за живота 

бригадирите ще ра и работата па младежката 
върху изграждането акция „Партизански път 

и поддържането на против '80”. Затова е необходимо 
проходи и против бригадирите и младежките 
пътища ма обща трудови бригади навреме да 

от 50 хиляди квадрат се осведомяват за всички 
метра. В рамките па събития в младежкия стаи. 

работи МТА „Парти Полагаме усилия всички бри 
80” се вклю1* гадирн да бъдат включени 

в някой от облиците на дей 
ствуване. Тези облици 

За по-нататъшно разви
тие на делегатската система 
като основа на социалисти 
ческата
дсмокрация. необходимо 
на МТА да се развива и ук 
решза колективният начин 
ма работа. Укрепването на 
колективната работа и от 
говориост довежда до по- 

19 нататъшна демократизация 
на работата на всички са-

ция
и др., Вие изтъкнахте заое 
ле жител ните резултати на 

през това 
„Партизанския път”

започнах площиа това стана 
но. нашата младеж 

лято на 
да посочите основните за*

— Възможно повече уча 
стне на местните трудови 
акции, за да се натрупа опит 
за работа в югославски раз 
мери и за да им бъде ра 
ботата по-лека. Също препо 
Ръчвам всеки студент да 
дойде на трудова акцпя и 
види на дело какво означа 
ва производствен труд, по
неже практиката показва, че 
много млади специалисти

се конто току-що са напусна
ли ученическата скамейка 
не могат да отговорят на 
длъжностите, особено ако 

е са на ръководещ трудови ме 
ста. Отделно бхгх изтъкнал 
необходимостта младите хо 

от по-големите градове 
повече да участвуват на ак 
щит. понеже на тях физи 
чеокияг труд е и най-необхо 
дим.

Наистина музиката ме при 
вличаше, но никой не ми^ка 

аз ще трябва дачи.за, че именно 
ла свиря на някакъв инстру 
мент. Спомня-м си
но в моите ученически 
це, няк-ьде през 1963 годи- 

кавал. Ето

парк,
ботят— Тази година по шести път 

младите от цяла Югославия 
чужбина се събират на 

гора в младежкия 
стан „Фрушкогорскй пар
тизански отряд на Летен ка 

и об

как точ
Р ъ пожарни 

пожарни 
площ

и от 
Фрушкапа, се намери 

така започнах да 
Впрочем свиренето, 
време повече приличаше на 
пискаме, отколкото на ху
бава музика, но бях упорит.

полека овладях то 
зи инструмент, който ме за 
йеде до най-скълия

свиря, 
по това пи

тези
замоки път 
ва в изграждането и поддъР 
жането на местните гор

чрез трудово
творчество да 

и задълбочаваме све 
тлите придобивки на 
Народоосвободител на вой на 
и социалистическата револю 

се оопособяваме не

с цел 
ществено 
пазим

нашатаЛека ски пътища.
Бригадирите ще работят 

и вт,рху изграждането на 
язовир при Ердевика и път 
на дължина от 1500 метра 
до язовирната стена.

Тази година младежката 
трудова акции трябва да 
осъществи 150 хиляди пор 
ма-часове на всички строе
жи.
бригади (една е съставена 
от деца на наши работници 
на временна работа в чуж 
бйна в Щутгардт) с над хил 
яда бригадири.

ми чо 
Тито. Това ния, да 

посредствено и пряко да у- 
частвуваме и продължаваме 
континуитета на революция 

изграждането на наше- 
самоу 

общество и нео

век, до другаря 
беше през 1964 година, кога 
то група од Ю пионери оя 
ха на посещение при ДРУ 
гаря Тито, по случай него
вия рожден ден. Между тях 
сс намерих и аз, с моя ка 

Тогава и другаря*

самоуправителма

та в
то социалистическо
правителпо 
бвърз аиа 
ло със 
чеше другарят

Югославия пачевал.
Тито ме похвали. Макар че 

призпа-
работятЩеСЮК, както ни уче 

Тито.притежавам много 
пия, най-скъпото ми с 
'Г итовото.

Красимир Григоров, за ко 
гото казват, че е 
на самодейния

моуправителтм органи и 
щаба на бригадирите.

В течение на една смяна 
предвиждаме повече комн-

В рамките на тазгодишни 
те трудови активности се 
предвижда изграждането па

Интервюто взе: 
Слободан Василев

сърцето
амсамбт-Л
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ОРГАНИЗАЦИЯ НА ЧЕРВЕНИЯ КРЪСТИА ОБЩИНСКАТАУСПЕШНА ДЕЙНОСТ 
В БОСИЛЕГРАДДИМИТРОВГРАД: ОТ 

ПО ПОВОД ДЕНЯ НА
У*Учениците наи-деиии в 

хуманните акции
Добра оргашираиост а подготве

ност ма гражданката защита
тези области, а всяка го 

се организират и Л°
в ДимитровНа 20 юни 

град се състоя тържество 
седанне на Общинския 
по гражданска защи

та на което нрнсъствуваха 
и представители на общест 
вено-пол 1 ипеоките 
зации Общинската скупщи 
на. Югославската народна 
армия и други гости.

Доклад за развитието и 
подготвеността на гражданс 
ката защита в общината из 
несе началникът на общнн 

щаб Тодор Младе 
Той между другото 

изтъкна, че чрез обучения 
та в рамките на обществе
ната самозащита са минали 
над 10 000 трудещи се и гра 
ждани в общината. В еди
ниците на гражданската за
щита също активно са вкл 
ючени голям брой труде 

се и граждани.
В местните общности н

дина
пълнител ни обучения• 

Миналата година, каза по- 
Младенов, Общнн 

щаб но гражданска

Учениците от 
ловни училища и средно- 

от образователния

всички осно за 
щаб 4- През първата половина на тази година орга/шза 

Червения кръст е организирала 2 курса
жените и редица други хума 

сът-

поцияга нл
здравно просвещение на
ш/и акции и състезания ★ Твърде успешно 
рудничество с образователния център и основните учи 
лища ★ Местните общности ше трябва да извися/ с«о 
я/а активност в тази област.

нататък 
ският
защита в Димитровград 
лучи Емблема, която му 
присъди Изпълнителният съ 

като признание за по 
стигнатите резултати 
вцтието на гражданската за 

в Димитровградска

и/колците 
цснтъР са сс проявили със 
завидна дейност и във всич 
ки тазгодишни акции. В 
„Седмицата на Червения 
кръст" те са събрали зна
чителни материални 
ства от продажба на марки 

значки. Акци

пооргани

вет
в раз сред-Общинската организация 

на Червения кръст лосвсща 
ва доста внимание па здра 
вното нросвешсние на насс 
лението. Тази пролет успс- 

д ва

ПОЧТИ всички акции, ко 
ито е запланувала за първи 
те шест месеца на настояща 
та година,

шита 
община.

По повод Деня
ци, етикети и 
ята е имала състезателен ха 

Пионерите от Боси
Общинската ор 

Чернения
на гра

жданската защита, ца засе 
данието бяха връчени 40 
лични и 4 колективни нагря 
ди и признания па първо 
класиралите се състезатели 
отбори в съ
стезанията, организирани в 
рамките на чествуването До 
Ня на гражданската защи
та. Признание получи и Ме 
стна общност Желюша, ко 
ято ' е постигнала най-доб 
ри резултати в организира 
пето и укрепването на граж

ския
нов. рактер.

леград и някои села услеш 
но са осъществили задачи 
те в акцията „Пазете деца 
та в движението". Ученици

пагаиизация 
кръст в Босилеград е лро- 

успешно. Постигнати 
резулта

шно са организирани 
курса по здравно цросвещс 

жени и Босилеград.
Курсовете 

35 курсис- 
били ле

вола
са забележителни 
ти, а средствата, които все 
още не са достатъчни за 
по-крупни постижения, ра
ционално са изразходвани.

ние на 
и Райчиловци.

те от основните училища 
оказват съдействие и в „Се 
дмицата на борба срещу 
туберкулозата" и в остана 
лите подобни акции. Техни 
те делегати в скупщината 
па Червения кръст редов
но нрисъствуват на заседа
нията и навреме осведомя
ват своите организации за 
договорените активности. За 
ради всичко това техното 
сътрудничество се окачес 
твява като твърде успешно 
и прилежно.

са посещавали 
тки, а лектори са 
кари от Здравния дом 
Босилеград. До края

в
па гоВ акциите са били включе 

ни повече трудещи се и гра 
пай-много ппоне

организират
домашно

дината ще се 
още 2 курса за 
лечение на болни и ранени 
и 2 курса но здравно нрое 

иасе-

пти
ждани, а 
ри и ученици от основните 

средношколци
организациите на сдружения 
труд в Димитровградска об 
шина 
ал изпрани 
медицинска помощ, радиоло 
жко-биоложко-химическа за 
щита, противпожарна защи
та, поддържане на обществе 
ния ред, спасяване на хо 
ра и обществени блага и 
други. Също така са създа 
дени и необходимите части 
с общо 
Числящите се към всички 
тези единици са завърши
ли основното обучение в

училища и 
от образователния център 
„Иван Караиванов".

са формирани елеци 
части по първа

вещение па -селското 
лепне.

До Първи май вв всич
ки основни училища се съ 
стояха състезания по ок аз 
ване на първа помощ 
стрелба с въздушна 
ка, на които се изучиха от 
бори за общинското състе
зание, състояло сс па 17 .май 
в Босилеград. Отборите — 
победители (и двата от ос
новно училище ,.Г. Димит
ровград) участвуваха в лод- 
регионалните състезания във 
Враня относно във Велика 
Копашница.

В акцията ;,От другар 
за другар”, която съ'чо 
организирала 
организация на 
кръст, организациите на ЧК 
в основното училище в Бо
силеград са събрали книга 
и учебни помагала на стой 
ност от 4500 динара, 
ито ще бъдат разделени на 
бедните ученици по селата 
в началото на новата учеб 
и а година.

дамската защита.
Т. Петров

БОСИЛЕГРАД и
пуш-Здравния дои на нваддавн крана

на Об 
организация на 

червения кръст и известно 
число местни общности в 
общината е добро, но има 
и местни общности, които 
се проявяват със слаба ак
тивност или пък бездейства 
ват в хуманните акции. 
Председателството и скуп
щината на ОО на ЧК, които 
вече внедряват колективна 
та работа, полагат усилия 
за извисяване дейността на 
тези местни общности. В 
тази насока се очаква по-

Вза им одей ст в ие то 
шнискатаЗдравният дом в Босилег дулица, от две години се 

рад, който работи в състав среща с редица трудности 
на Медицинския център и проблеми. Трудещите се 
„Милентие Попович" от Сур в това здравно ведомство се

опитват да ги разрешават, 
но все още не успяват да 
ги премахнат.

▲ Това беше изтъкнато на 
а неотдавна състоялото се съ 
^ брание на първичната орга

низация на СК в Здравния 
дом, на което бяха обсъде 
ни настоящите проблеми и 
възможностите за предоля- 
ване на същите. На събра 
нието присъствуваха и пре 
дствители на обществено-по
литическите организации в 
общината.

предназначение.

ОБЩЕСТВЕНА ХРОНИКА ! ♦
Кой да се грижи за 

рибите?
е

общинската
Червения

Извират ли рибите като водата, в която живеят? 
И оня, който никога не е учил биологията знае 

отговора на този нереален въпрос: разбира се —
Дали сладководните риби и риболовът могат Да 

бъдат елемент на успешно настояще или перспективно 
развитие на среда, която за това има условия?

И оня, който най-малко знае да предвижда пер
спективи в развитието на една среда, всякак положите-

не.
мощ от първичните партии 
ни организации, чиито чле
нове трябва да действуват 
със силата на личния при
мер.

ко

К. ГеоргиевРазисквайки върху състо 
янието в Здравни дом. чле 
новете на СК изтъкнаха, че 
то е обременено с лентяйст 
во, недисциплина, небре 

отнасяне към трудо 
задължения, закъсне 

ния на работа, невъзнагра- 
ждаване според резулта
тите на труда и редица дру 
ги слабости. В атмосфера на 
откровена и другарска кри 
тика и самокритика, което 
е наистина за похвала, изка 
залите се посочиха, 
мунистите и останалите тру 
Дещи се в Здравния дом 
са проявили безотговорност, 
идейно-политическа

лно ще отговори на този въпрос, значи — не.
Когато става въпрос за състоянието на риболова 

в Босилеградска община нзглежда обаче, че отговорите 
иа тези два въпроса разменят местата си. Или с други 
думи: в Босилеградска община сякаш са убедени, че 
рибите извират като водата на Любагска, Лисинска и 
Тлъминска реки, и че рибите и риболовът не представ
ляват никакъв ресурс и персепктива на тази община.

Ако не е така, как другояче да се обясни трево
жното унищожаване на това народно богатство. Как 
да се обясни фактът, че за рибите в планинските реки 
и потоци в общината не се грижи никой, а унищожа
ват ги мнозина, дори и тези, които за себе си самодо
волно изтъкват, че са честни и съзнателни хора?

В рибарското дружество „Пастърва” в Босиле- * 
град са зачлененй около 100 любители на риболова, ко- ▼ 
ито заплащат 100 дин. членски внос и са поели отго
ворността да спазват всички нормативи на любителския 
риболов. А тези нормативи са: да ловят само с въдица 
на природна примамка и то само пет бройки на ден, 
както

Учението 
„Космай 80“ 

в Белград
ясно
вите

че ко 1 1 - -.I I
41

неизгра 
им инте- 
над общ е 

а в работата пред 
материалната стра 

Всички тези слабости 
са оказали лошо

деност личните 
реси доминарат 
ствените,Iв езерото, така и в реките.

И тази пролет, както и миналите няколко години, 
обаче по реките са плиснали много повече рибари: ло- а 
вят хора от всички възрасти и професии — от учени- * 
ци до пенсионери, с рибарски билет и без него, с всич
ки средства — от ръце до динамит.

Ловят съвсем свободно, понеже знаят, че никой 
няма да потърси отговорност от тях. В рибарското дру
жество казват, че не могат да намерят пазач — никой 
не иска да има работа с бракониерите. Милиционерите 
пък не са длъжни да ги гонят и реагират само когато 
някой от рибарското дружество поиска интервенция. Й 

докато по реките върлуват бракониерите, пред- 
извикащи огорчение сред Съзнателните хора, при съди
ята за нарушения не пристига нито едно заявление.

Просто е невероятно това безсъзнателно стопани
сване с рибното богатство. Коя е обществената 
кояго да спре тази нередност? Разбира се — 
на рибарското дружество, мнозина 
преодолеят собствената

почитат
на.

влияние 
работа, коя V.-. Чвърху техната 

то не задоволява 
на населението от община- Iнуждите
та.I В заключенията, 
на събранието 
но място заема 
шаването на въпроса

Г-.-Гприети
централ-

разре- г ■така
ВъВ

връзка с избора на дирек 
тор. Именно, вече 
дини трудещите се в

Вдве го-

решнмост, Г0Т0В110СТ и подготвеност да за- 
«„”т3аЩИТЯТ придобивките от нашата рево- 

самоишяГ. ството и единсвото, социалистическото
самоуправление и необвързаната 
шата страна.

това _
ведомство не могат да избе 
рат Ръководител. Това без 
съмнение е една от главните 
причини за

сила, 
членовете

от които трябва да 
несъз//ателност, органите по 

обществения ред и мир, Социалистически 
чки съзнателни граждани. Трябва 
тви единодействие и

незадоволяващо 
то състояние, понеже лип 
сата на организатор на ра 
ботата е една от основните 
причини за проявените 
колектива слабости.

ЯТ Съюз и вси- 
само да се осъще- 

да се тръгне в решителна акция— докато не е късно.
политика на на-К. Георгиев е
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Наш календар нови ИЗДАНИЯ НА „20 юни 1^20 година. 
— На Вуковарския кон 
грес местната Социа 
дистическа рабогниче 
ска парти*

01ЦС ппГ ТВ0РЦ“ ДаД0Х;1
РИНОС Към развитие 

обогатяването на мла- 
лигература на българ

СЖ В ЮГОСЛВ
на „Братство"

свой
то и
дата
ската
вия.
Ция

па Юго 
славия (к) от Леско 
вац изпрати двама де 
легати — Михаил Йова 
нович и Милан Ста 
ноевлч, СРПЮ (к) ог 
Враня
легати Дими трие Дими 

Загорка

СИМЕОН 
КОСТОВ

ага продук

♦ 5А ^ АБРОВ и сборник от
9 БА№" -за моите печал 

тов.

за де-

триевич и 
Стойменович. 

20 юни 1944 ! от СИМЕОН КОС-година. 
— 10 и 12 бригада на 
22 дивизия водили бор 
ба при село Гъргуро 

У бити 50, 
пленени

гЛ?еТът м,ш°рад Геров е 
ьече известен на нашата чи 
тателска публика със стихо 
творенията си. печатани в
Р»™анИе 'ЛМост" н Детския вестник „Другарче’’.

♦вац.
ни 30 и 
български 
Пленени са 
картечници, 100 
ки, 200 бомби, 30 
и други съоръжения.

Бригадата има 15 уби 
ти и осем ранени.

♦рана
100 ♦войника.

две тежки
пуш
кали Стихосбирката му „Светли 

брегове" представлява него- 
първа отделна дебютна 

книга, р която
♦ ва

( ПО-ЦяЛОСТНО
представя на читателите. 

Стиховете на Геров 
ситени с копнеж 
ливото детство, прекарано 
където „поточе бистро бъл
бука”, за изминалите 
за родните височки 
ри. Едно

сео I са ма-
22 юни 1941 

— Проведено
за щастгодина. ♦_ съвета 

ние на ОК на ЮКП 
за Лесковац 
Братимиловац в къща 

на Тома Костич. 
Покрай членовете 
ОК на

♦
1 ДНИ,в село просто- 

постоянно търсене 
на хубавото, щастливото 
присъствувацто в 
му. Всичко, 
е онова свидното, 
свидна
майка, и всичко 
боко

га
! ена поезията 

което е родносъвещанието 
присъсгвували Василие 
Буха, член на Крайо- 
вия комитет на ЮКП 
за Сърбия и 
Стаменкович,
Крайовия комитет 
СКОЮ за Сърбия.

ЛСЪВЕТИ НА ЛЕКАРЯкакто е 
рожбата на всяка

това дъл 
вълнува поета, който 

изпява топли н прочувстве- 
ни стихове.

Драги Планината
лекува

член на
на

Стихосбирката на Геров 
представлява дръзновение 
за читателя по-цялостно да 

ф се запознае р поезията му, 
а а за поета насърчение къ*м 
ф нови творчески завоевания

Неотдавна излязлата от 
печат книга на Симеон Ко 
стов сборникът от разкази 
„За моите печалбари” също 
представлява дебютна кни
га. Симеон Костов е изве 
с.тен на нашата читателска 
публика от литературите 
му творби, печатани в спи 
салие ' „Мост” и вестник 
„Братство”. Трябва да споме 
нем и неговото участие на 
литературни а награден кои 
курс на „Мост/ на който 
почти редовно с.е обажда и 
спечелва награди.

Сборникът с разкази „За 
моите печалбари” представя 
ява проза, тематично свъР 
зана с родния край на ав 
тора, с хората от този край 
с тяхното трудолюбие, тех 
пия
им съдба...

Въпреки това, че не 
се знаело за нападени 
ето на фашистка Гер 
мания срещу СССР, 
на съвещанието са ра 
згледани подготовките 
яа Партията и СКОЮ 
на въоръжена борба 
против окупатора, ста 
нала дума и за съби 
ране на оръжие, за 
работата и борбата на 
Партията и СКОЮ в 
условията на окупаци
ята.

ПЛАНИНАТА е подходящ? 
за почивка, така и за лекуване на реди
ца заболявалия. Поради това е важно 
да се знаят някои обстоятелства и осо
бености, свързани с пребиваването на 
белни хора в планински условия. Чи
стият незапрашен въздух, горите с от
деляните От тях фитонциди, красивата 
панорама, тишината и прохладата пов
лияват благоприятно на болния човек. 
Оказва се обаче, че най-значимият фа
ктор е топлинното равновесие между 
организма и околната среда, което в 
планината е различно от това в-равни
ната.

Разбира се, при конкретното реша
ване на въпроса, да се изпрати болният 
в планина или не, най-добре ще проце
пи състоянието му и степента на боле
стния процес.

както
♦
I4
Г♦ През първите два-три дни в плани

ната някои болни могат да почувству
ват леко общо неразположение или без
съние. Периодът на аклиматизация най- 
лесно се преодолява чрез активно неу- 
морително движение, например с една- 
две разходки дневно по 1 — 2 кило
метра по равен или слабо наклонен те
рен. От петия-шестия ден нататък раз
стройванията могат да се увеличават по
степенно до 5 — би повече километра

:

о

На 23 юни 1941 годи 
Полицията за 

пръв път 
силшатизьори на ЮКП. 
Били арестувани Ми 
лош Димитриевич, зъ 
ботехник. Драган То 

студент, Чедо- 
Шундрич, работ 
Костадин Недел 
Чече, фотограф

на.
арестува Всички ли надморски височини о- 

баче имат еднакво въздействие? Изве
стно е, че при височина над 
2 500 метра кислородът във въздуха 
намалява, настъпват смущения в диша
нето п кръвообращението. Подобна ви
сочина не се препоръчва за всякакъв 
вид страдания от кръга на вътрешните 
болести. Повечсто от местата с височи
на до 1 000 метра не предизвикват ни
какви особени физиологични промени. 
Така че практически зл климатолече
нията па вътрешните болести трябва 
да се използват курорти с надморска 
височина между 1000 и 2 000 метра.

Физиологичните и клиничните из
следвания и наблюдения показват, че 
до 2 000 метра кислородните разлики са 
намалени и не са в състояние да пре
дизвикат не само сериозни, но и оби
кновени смущения в дишането и кръ- 
вообръщането. Такава височина е опасна 
само за болни с тежки поражения на 
С7,рцето и белите дробове. Благоприя
тни резултати от планински курорт мо
гат да получат и страдащите от пови
шено кръвно налягаме, атеросклероза, 
неврози, нарушения във функциите ва 
жлезите с вътрешна секреция, захарна 
болест, запустяваме, задух, хронични 
Възпаления на дихателните пътища» 
алергични заболявалия. Добре се по
влияват прекаралите инфекциозни бо
лести и някои болни със заболяваиия 
на кожата.

2 000

дневно, като някои от разходките ста- 
При 15 — 20-дневномич, 

мир 
ник, 
кович
и Бора Милкович, рабо 
тник от Лесковац 
още други 20 души.

нат полудневни, 
пребиваване в планината I — 2 пъти
могат да сс направят и целодневни 
екскурзии по разноообразен терен, до 
10 — 15 километра. Много вадено е да 
се знае че при движение тялото трябва 
да се охлажда.

бит, с печалбарската
и

Д. Р.

о
Благоприятни условия са тези, при 

конто органнзмът произвежда и отдава 
повече топлина, отколкото приема от 
околната среда. Главата 
случаи трябва да се защищава от слън
цето.

1941 го 
На Хисара

На 24 юни На 23 юни се павъР 
шваг
смъртта на нашия мил 
съпруг, баща, и ДяД°

дина,
при Лесковац проведе 
но заседание на члено 

иа ЮКП под ръ 
на Вяада 

и Ста-

гри години от

при всички
вете
ководството
Джорджевич Истатко

Иванов
Вслкович, нанимир 

което било направено 
разпореждане на члено 
вете на Партията и по 
сочен терена за вдига, 
не на въоръжена бор 
ба в Лесковашки край.

След хубава разходка на чист въз
дух след освежителна въздушно-слън
чева баня апетитът обикновено се увели
чава. Но трябва воля 
кои случаи и „героизъм”, за да не се 
злоупотребява с това. да 
хвърлят” ненужни килограми.

Разумното движение, умереното из
лагане на слънце и рационалното хра
нене са обсолютно положителни при 
климатолечението в планината.

н разум, а в ня-

не се „на-
о Пенсионер ог димитров 

градНа 25 юни 1939 годи 
иа в Босилеград, в по

СТрОЛх
училище, око 

дружество

поло-Този ден шеметенията на 
телното 
лийското 
на учителите изпълни 
забавна програма. След

жим цветя на неговия
гроб

Семейство
Каменови

Опечелеии: 
Иванови и

Д-р В. Ю.
това 12 души от орга 
низаторите били а рее 
тувани. УV.
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Млад певец споделя:
— Притеснявам се да пея 

много хора.
о «

СУГКОЛ-папада суеверието,По-опасно е да се 
кого вярата.

пред толкова 
— Само почни, публиката 

сама ще се разреди. С. СЕПОР

о* * л си,- своята съД®3-Човекът е творец на САЛУ СРИЙ— Как можа така Да се 
палнеш?

— Кой ти каза, 
мил?

— Ами ти нощес, като ссКавга зарад срещата!! че С'ЬА1
о

който СЪС себе сие онзи,Винаги свадлив 
не може да се погоди.върна. . .

— Не вярвай па приказки 
на нияпн хора!

Ючера се скара с мо>“ Станшо. Педесе 
водимо тека пе смо се карали. КАТОНгоднне се 

Йоще од португу ме забра:
— Господ да те уби»е, грн дъна и три 

Човеци си копаю моруз, ко- 
дом, гледаю си работу, а ти стар 

човек по три дъна седиш но Цариброд па

Между приятелки:
— Какъв е твоят нов при 

ятел?
— Мъ>к в най'Добрпте си 

финансови години. . .

ночи те не ма. 
се около

клетвата: уважавай също чу-И уважавай 
десните герои.

ПИТАГОРсрещу.
— Чеке бре, Стаипйо, да ти първо 

I жем, па после може да ме галатиш 
!; очеш.

ка-
, колко * * ь

може да има добро теле. 
ДЖ. КЕЛИ

В едно предаване за мла
дите домакини но шотланд
ското радио говорителят об 
яспяпа:

— За да направите омлет, 
трябва да вземете назаем 2 
яйпа. ■ ■

И лошата краваИ додека шше се распраямо, геги та 
н Сотир комшията и йоп1е друЬи човеци. 

1 Улезоше у дворат, иаседамо. Видим дека 
оче да чую що се Стапия толко распу- 

цала н що сам впеел три дъна у Цариброд. 
■—• Кпко бре да не седим —

I тим я — бепо па гоейе при Гогу одп Стро- 
шену чешму. Човек чекал да му дойду го- 

. ейе оди Совшо, Драгоман м друЬн места. 
| Накупил човек месо, бнру, па ишъл на гра- 
| ницугу та купил разне реНпйе,
| сНи, коняци н друЬе работе.

Я бепо само оди наш край, па и на- 
1 борли“е смо с Гогу та му помага — доноси 
| столлце од комшнйе, идо та купува бнру. 
; Мъкну гайбе од продавницуту.

И ка све потъкмнмо, испекомо прасе- 
Щ1 то, седимо у дворат и чекамо гоейе.

Около дванайесе те ти та Гота иде

! ! ь * *

п сви
о

а] * кажем
Ако искаш да бъдеш пред класици! е, пиши 

предговори към тях.
* л *

I Е. КРОТКИМоторист 
лицай-

— Много ай бързо карах 
— пита той.

— О, не! Просто аетяхте 
съвсем низко.

е спрян от по-
о

Без страсти няма гениалност.незнамтп вн-
Т. МОМЗЕН

о
Чувам, че семейството Пе- 

терсман щели да се развеж
дат. Как ли ще си поделят 
имуществото?

— О, много просто: госпо
жа Петерсман 
къщата, 
колата, а 
държи червенокосата прис
лужница.

Почти всички религии са загинали по лшлост 
на своите свещеници.

П. БУЛСТ
11 ще получи 

обзавеждането и 
-ой може да за

сам.
Седимо и се чудимо кво да прайимо 

с Гогу. Од яд се напимо.
Вечерту пак йеднумо и преспамо ка 

на ютре дън Гога каже:
— Бре, Манчо, видиш ли що имам ра- 

ну, за целу роту да нараним. Нема Ьи ти' 
.мойи роднине и приятел>е да дойду озгора, 
но остани ти да си йеднемо и пинемо.

И тека мину ни ядат и три дъна и 
три ночи с Гогу се канимо — пийемо и йе- 
демо.

МИНИ — РАЗКАЗ ЗА СЕЛО
* * *

ЧАКА СЕ ВРЕМЕТОПосетител сяда на една 
маса в луксозен ресторант 
и си завързва салфетката 
около врата. Възмутеният 
управител извиква келнера 
и го инструктира:

— Накарай го да разбере, 
колко се може по-тактично, 
че така не се прави.

Келнерът отива до клиеп 
та и му казва:

— Извинете, 
бръснене или подстригване.

Двама сьседи на село разговарят:
— Съседе, какво ще работиш днес?
— Нишо, ето чакам да вали дъжд и 

да се хвана на някаква работа.

Започна да вали дъжд, един, два дена. 
Пак се срещат двамата съселяни.

— Нищо, ето чакам 
мето и да се хвана на някаква работа. А ти, 
какво работиш ти?

МАНЧА

господине.

да се оправи вре-

нема леб без матину — СъШото правя и 
И така на

аз...

село се чака вре,мето.ВЕСТНИК НА БЪЛ
ГАРСКАТА ИАГОД- 

НОСТ В СЯТ ЮГО
СЛАВИЯ
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