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ЧЕСТИТКА НА РЕПУБЛИКАНСКАТА 

КОНФЕРЕНЦИЯ НА ССРН ДО 

»БРАТСТВ0«
Драги другари.
По повод двадесетгодишнината от основаването 

шето издателство изпращаме Ви най-сърдечни честитки и 
■най-топли благопожелания за по-нататъшна плодотворна ра 
бота. Като ви честим този юбилей желаем да изтъкнем огро
мните резултати, които постигнахте досега в просветно-кул
турно и обществено-икономическото развитие на българска 
та народност и приноса за развитието и укрепването на брат 
ството между народите и народностите в Югославия. Иска
ме особено да изтъкнем Вашия принос и постиженията на 
българската народност в изграждането 
те социалистически отношения в нашата общност.

РЕПУБЛИКАНСКА КОНФЕРЕНЦИЯ 
НА ССРН СЪРБИЯ, БЕЛГРАД, 

БУЛ. ЛЕНИН 6

на ва-

* ВЕСТНИК НА 6ЬЛГАРСкдтд народност е ссрр югослАеия *

ДИМИТРОВГРАД

ОЦЕНКА НА ИЗБОРИТЕ на самоуправителни-

Априлските избори за отбо 
рници и народни преставите- 
ли бяха разгледани 
на членовете на Общинския 
комитет на СКС и членовете 
на междунаобщинската кон
ференция на СКС. След увод
на реч и дискусия 
документът за политическа о- 
ценка на изборите. В този до 
кумеят се говори, че избори
те проведени на 13 до 23 ап
рил 1969 година са минали по 
време на твърде сложна между 
народна обстановка, юбилейна 
та прослава на СЮК и по вре 
ме на засилен 
възход в страната и община-

Поннататък, в документа се 
казва, че всички обществено- 
политически организации в об 
щината в съвместна 
правилно са постъпили в пре 
дизборната дейност и по вре
ме на изборите. Пред населе
нието от общината се излиза 
ло с програма за модернизи
ране на стопанството, електри 
фикация на селото, изграж
дане на пътища, засилване на 
местните общности и пр. На 
изборите е гласувало 92°/о от 
записаните избиратели, и спо 
ред оценка на Общинския ко 
митет след изборите организа 
циите са още по-готови за из 
пълнение на задачите. „Оба

че — се казва в документа за 
оценка на изборите — по вре 
ме на изборите неприятелски 
те сили не 
ли, а са действували от свои 

(Следва на 3 стр.)

от страна
работа са „бездействува-

Заседание на общинската конференция на СК в Сурдулицабе приет

ПРЕДСЕДАТЕЛЯТ НА ОС - С. СТАНКОВИЧ
ИЗКЛЮЧЕН ОТ СКикономически

та.
ва единство вече от дълго вре 
ме на съществува, а това зле 
се е отразило не само върху 
общественоа - политическата 
дейност, но и върху стопан
ството и останалите обществе 
ни отрасли в комуната. Коре
ните на недоразуменията се 
промъкват още от изборите 
през 1967 година, но в съще
ствен конфликт тези недоразу 
мения прераснаха на тазго
дишните избори.

СЪЩЕВРЕМЕННО БЯХА ИЗКЛЮЧЕНИ: ВЛАДИ
МИР АРСИЧ, ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИЯ ОТБОР НА 
СЪЮЗА НА БОРЦИТЕ И БОЖИДАР СТАНКОВИЧ, ЧЛЕН 
НА ОК И ДИРЕКТОР НА ПОЩАТА В СУРДУЛИЦА

ОБЗОР

ПРОГРАМАТА 

НА ОК НА ССРН
На състоялото се заседание 

от 21 юни т. г. присъствуваха 
и Бора Павлович, член на Се
кретариата на ЦК на СКС, 
Милия Радованович, председа 
тел на Съюза на борческите 
организации в СРС, Воя Стап- 
ковнч, секретар на междуоб- 
щинската конференция на 
СКС във Враня; Александър 
Трайкович, народен предста
вител от тоя край, както и 
Жика Радойлович, член па 
Изпълнителния съвет в СРС.

На маратонското заседание, 
което трая почти четиринаде
сет часа и в чието разисква
не взеха участие над тридесе
тина участници, главно бе об
съдена предизобрната и 
борна дейност, както и 
жанието на отделни 
на СК в тези избори.

Ако може да се говори за 
спорене кой повече, а кой по- 
малко е допринесъл за нееди 
нството в изборната дейност, 
то всички са съгласни, че то-

Неотдавпа Общинската конференция на Социалисти
ческия съюз в Димитровград прие Програмата за работа па 
ССРН до края на годината. Всъщност с тази програма тя на
сочва действията на общинската и местите организации. 
Хората могат само така да се обединяват за обща работа, а 
програмата е основа за тяхното единодействие. Всичко за
виси от това, какво се предлага за разрешаване и доколко 
програмите са отражение на най-съществените интереси на 
организациите, самоуправителите и трудещите се изобщо.

При такива размисли се налага въпросът, какво пред
лага на организациите на ССРН Програмата за работа на 
Общинската конференция.

Най-напред се налага впечатлението, че тази програ
ма е изготвена като че с цел съставителите й да се отър
ват от тази работа. Изглежда, че са имали предвид факта, 
че Конференцията ще го приеме без разисквания. Излезе, 
че сметката им е точна. Обаче това е въпрос, с който тряб
ва да се позанимаят органите на Конференцията и самата 
Конференция.

От друга страна, въпреки конкретността иа димитров
градската среда, на нейните проблеми и трудности, на ней- 

трудови и идейно-политически успехи, на специфично- 
стите на село и града. Програмата е така направена, че мо
же да се присади към която и да било среда — 
управление, промишленост, комунални, селскостопански и 
образователни проблеми. Именно правена е на по-високо ра
внище, при което се нуждае от обобщение. А Димитровград 
има свое димитровградско равнище.

В Програмата има много копфузност и нелепости. За
това прилича на препоръка за иай-акционното в сегашния 

развитието, без да действува мобилизиращо на

из-
Дър- 

членове
Създаване на частен по
литически актив -

Почти всички участници в 
разискванията бяха съгласни 
в едно: една група около пре 
дседателя на ОС, който на та
згодишните избори бе избран 
и за народен представител в 
Обществено - политическата 

камара, настоявайки да задъ
ржи поста и председател на 
ОС, разгръща политическа а- 
гитация, в която средства не 
били бирани: упражняване на 
натиск, даване на обещания, 
увещания. С демагожки лозу
нги тази група успява да спе
чели част от членовете на СК 
и гражданите, и по тоя начин 
създаде частен политически 
актив, който изборва на Ста- 
ниша Станкович, в правия 
смисъл на думата, отново да 
бъде избран за председател 
на ОС.

Оттук впечатлението, че съ
ществуват две партии, две по
литически платформи, понеже 
Общинският комитет се е ог
радил от действуването на та
зи група. А той е бил прину
ден да направи това, тъй ка
то председател Синиш а Стан
кович не се придържал към 
договорите, на общинско рав 
шпце ,а със овоята група, в 
която особено дейни били 
Владимир Арсич и Божидар 
Станкович, провеждал нелоял 
на, самостоятелна агитация.

Ето защо, заседанието прие 
решение с 52 за, 26 против и 
петина въздържани всичките 
трима да бъдат изключени от 
редовете на СК, като същевре 
менно целият материал и за
ключенията се доставят на 
първичните организации на 
обсъждане.

ните

със само-

момент на 
хората. посочим съществените пропуски в Програ- 

Например за работата 
почти шпцо. Нима рабо-

Искаме да
мата, които ние считаме за такива, 
на село в Програмата не се казва 
тата на ССРН на село се състои в това „да настоява за по- 

земеделските производители при снабдя-
или в това, чеголямо доверие иа

ването им с възпроизводствени материалийяьггж ад^»г»т^“нГ„Уж.
ните агротехнически мероприятия .

комплек-

(Следва на 3 стр.)

ВЛАГАЙТЕ В
ОБЕДИНЕНА КРЕДИТНА 

БАНКА В ЛЕСКОВАЦ
ЛЕБАНЕ,И НЕЙНИТЕ КЛОНОВЕ ВЪВ ВЛАС01ИИЦИ,

ВУЧЙЕ, ГЪРДЕЛИЦА, БОСИЛЕГРАД, ВЛАДИЧИН ХАН,
СУРДУЛИЦА И БУЯНОВАЦ. пггп

БАНКАТА ПЛАЩА ЛИХВА ОТ 7»/о И 8«/о — НА ВЛО
ГОВЕ СЪС СРОК 1 ГОДИНА.

ОТ 1 ШИИ ВСЕКИ СПЕСТОВНИК, ВНЕСЪЛ НАД 1000 
НОВИ ДИНАРА ПОЛУЧАВА БЕЗПЛАТНО ОСИГУРЯВАНЕ сга1Йу тсгоди КАТО ДОКАЗАТЕЛСТВО ЩЕ ВАЖИ 
СПЕСТОВНАТА КНИЖКА НА
Обединената кредитна банка в Лесковац.

Вместо самокритика — у- 
роци по социалистическа 
демокрация

На конференцията взеха у- 
частие и Станиша Станкович, 
както и останалите двама „об
винени". Вместо обаче да се 

Станиша

ЖОГЖ ПОММИДУ — с 10 председател п» Френската републики. 
Изборите, па които предхождаше няколкоседмична кампании, за

пържиха с победата на Жорж Помпнду, 'Гой получи 080/,, гласове, а 
главният му противник Ален Поер — 12И/0.

Над 310/п от избирателите не са излезли на изборите.
На снимката: Жорж Помпнду със съпругата си на изборите на

(Фото—Танюг)
с амо р азкр итикув ат,

(Следва на 5 стр.)15 юни.
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Ч * * 5Г1 ' На 29 юниВъв фокуса на активността

ри ССРН ДА БЪДЕ 

САМО ФОРУМ?
СРЕЩА

Н А.

„СЛАВЧЕ“
На 29 юни ще се състои съ

бор на югославско-българска
та граница в местността „Сла 

от Босилеград.

Без съмнение Социалисти- ческите оили на ССРН, а хора- 
ческият съюз през миналите та, събрани в тази организа- 
избори се намери във фоку- ция да покажат по-голям ин- 
са на политическата активно терес за дейността на ССРН. 
ст, когато на събранията на Факт е, обаче че обществени 
избирателите се водеха всее- те организации търсят подкре 
трани разговори по изборни- пата на ССРН в настоянията 

Имаше много техните проблеми да се намер

вче“„ , недалеч
Срещата ще започне в 6 ча 

са сутринта, а ще приключи в 
6 часа вечерта.

Според договора на съвмес 
от Босилеград 

община и Кюстендилския 
границата ще има

те програми.
предложения, критики и въп ят там където конкретно може 
роси от страна на граждани- да им се помогне, а Социали- 
те. Изборите минаха и тряб- етическият съюз е дължен да 

сега тези изборни про- им помогне.
Когато основната организа-

тните комисии
ска
окръг на .
организирана продажба на 
дустриални и други стоки.

На срещата ще бъде преда 
дена и културно-забавна про 
грама в изпълнение на само
дейни състави от Враня, Лес- 

Кюстендил, София 14

Посещение на гроба на Л. Баръмовин
ва ли
грами да паднат в забвение, а 
активността на Социалистиче- ция на Социалистическия съ- 
ския съюз пак да се сведе са Юз постави на дневен ред про 

рамките на група ентуси блемите на просветата и обра
зоваиието, тогава на това съб 

бъде рание сигурно ще дойдат мно 
избегнато, разсъжденията из- го заинтересовани, преди всич 
тъкват дилемата, дали Социа- ко преподаватели и учители 
листическият съюз трябва да и родителите на учениците, 
бъде .място за активност на Същото ще бъде ако се орга 
индивидуалното или колекти- низира специално събрание, 
вното, организирано членст- посветено на селското стопан 
во. Когато става дума за акти ство, данъчната система, сна- 

гражданите често бдяването .жилищните въпро 
заключенията се свеждат на Си или някои други теми, кои 
това, доколко някой се е ан- то ще заинтересуват по-ши- 
гажирал в непосредната рабо рок кръг хора. 
та в Социалистическия съюз. Такива събрания ще имат 
Синдиката или органа на упра своя успешен финиш; ако ста 

•влението. Забравя се, при то- повищата и заключенията, ко 
ва, на голямото число общес ит0 се вземат от страна на 
таени организации, където Социалистическия съюз, като 
всъщност днес има най-много политическа организация, се 
хора и където също така се упътят в Общинската скупщи 
води постоянна борба за още на или някой други форум с 
по-пълна изява на самоупра- иск те да се разгледат и да сс 
вителното социалистическо об вземе решение, 
щество. С други думи, общес- Основание за такава актив- 

• таените оили се намират в ра пост на основните организа- 
зни други специални сдруже- ции на ССРН дават всъщност 
ния, след това в Червения кръ изборните програми, които по 
ст, в доброволните пожарни- своето наименование и съдър 
карски дружества и подобни, жание имат трайна вредност.

Доколкото се иска, онези. Именно затова изборните про 
които са активни в тези орга грами трябва да бъдат разгле 
низации да бъдат заинтересу ждани, конкретизирани и кое' 
вани зй активността на ССРН, то е най-важно

лизирани. По този 
чин и основната организа
ция ССРН все по-малко ще 
бъде форум, а все повече мя
сто, където се водят дебати

граждани зани разказаха спомени за па 
месец ртизанокото движение вН яколко стотин 

от НР България през 
май и юни т.г. посетиха гро- Край и геройството на парти- 
ба и лобното място на парти- 

Любчо Баръмов. Тук, 
гроба, намиращ се край с.

бивши парти- жени букети карамфили.

тоя

залите борци.мо в 
асти?

Ако искаме това да
занина Същеврехменно бяха поло-ковац, на

ДР- Стрезихмировци,наТази година домакин 
срещата е Босилеград.

50 години СЮК

Съвместно декларация на ЦК на БКП и ЦК на ЮКПвността на

ство на балканските 
и държави. В духа на тази не 
поколебихма политика те сър-

царствоприятелство между 
България и кралство Югосла 
вия.” (чл. 1.)

Виждайки същинското на
мерение на кралското и цар
ското правителство Централ
ните комитети на двете пар
тии се съвещаваха по този въ 
прос и приеха съвместна де
кларация, която имаше огро
мно значение в борбата про
тив ихмпериалистичеоките 
сегателства на свободата на

народиПо повод подписването на 
договора за „вечно приятелст 
во" между България и Юго
славия през 1937 година кому 
нистичеоките партии на двете 
страни явно станаха против то 
зи документ. Защо кохмунис- 
тите от двете братски страни 
не приеха този договор?

Явно беше, че главни вдъ
хновители на този договор и 
това сближение между Бълга 
рия и Югославия бяха хитле 
ристка Германия и Италия. 
Те искаха да създадат общ 
план за борба против СССР. 
Затова този договор не пред 
ставяваше дружба между бал 
канските народи, а договор 
между буржоазните правител 
ства, който угрозяваше наци
оналната независимост и су
веренитет на Югославия 
България.

Буржоазните правителства 
на 24 януари 1937 година под
писаха този пакт за „вечно 
приятелство, чийто текст гла 
ссше: „Ще съществува неиа- 
рушим мир и искрено и вечно

дечно поздравяват искреното 
тежнение на народите на Юго 
славия и България към вза
имно разбирателство и мирно 
сътрудничество на Балканския 
полуостръв, тяхното напреже 
ние и воля да се дойде до па
кт за вечна братска дружба и 
похмощ. Те също така поздра 
вяват всички дехмократически 
и прогресивни сили, които пра 
вят път за братско сътрудни 
чество на балканските народи 
и на дело заздравяват хмира

по-

балканекмте страни.
„Работническата класа на 

България и Югославия 
казва в Декларацията 
наги е била за близко и непо 
колебимо приятелство и хмир- 
по сътрудничество на балкан
ските народи. Класовата соли 
дарност на балканския проле 
тариат и общите интереси на 
балканските народи в борба
та за независимост, за иконо
мически и културен разцевт 
са съставна част от програми 
те на партиите на работничес 
ката класа на балканските 
страни. По техна инициатива 
още през 1909 година бе съз 
дадена Балканока социалисти
ческа демократическа федерц 
ция, т.е. беше направена пър
вата сериозна крачка към съз 
даване на пакт за приятелство 
и хмирно сътрудничество на 
балканските народи, който бе 
издържал най-трудните моме 
нти в трите войни и който и 
ден-днешен е задържал огро- 
хмна морална сила за обедине 
ние на балканските народи 
против организаторите и под 
палваните на нови войни ..."

В декларацията по-нататък, 
се казва, че работническите 
класи на България и Югосла 
вия са осъдили всички военни 
съюзи за разделение на Ма
кедония (1912 г,) за разкъсва 
не на България (1913 и про-> 
уявансто на Сърбия и Руму- 
ния (1915—1818). Комунисти
ческите партиии на двете ст
рани се борили против вой
ните, те са отхвърлили „дого
ворите за хмир", които били на 
сочени против отделни балка 
нски страни.

„Пред опасност от нова вой 
на и във връзка с опасността 
за нова раздяла на Балкана от 

фашистка Герма
ния и фашистка Италия, ра
ботническите класи на Бълга 
рия и Югославия решително 
стават против пакта за прия- 
телство и мирно сътрудниче-

се
ви-

и техния национален и кул
турен просперитет..

,, Основ авайки се на мина
лия опит, работническата клареа-

на-• тогава първата крачка която 
трябва да се направи към то
ва е техните програми, проб- 
лехми и предложения да бъдат

че днешнитеса се съмнява, 
правителства в Белград и Со
фия, лишили своите народи

и

от демократичеоки права и 
свободи, ще провеждат' после 
доват-елна политика за мирно 
сътрудничество на Балканите, 
ще съумеят на дело да защит 
ят жизнените интереси на ба 
лканоките народи от посегате 
летвата на големите фашист
ки страни".

С тази декларация комуни
стите от България и Югосла
вия се задължиха да се бор
ят „с всички сили против опи 
тите от всички страни създаде 
ния пакт между България и 
Югославия да се преобразува 
в оръдие на война и реакция 
та и взаимно запазване на ре 
акционните режими на Балка 
ните." В тази декларация °" 
ще един път бс подчертано 
решението на работническата 
класа от Югославия и Бълга
рия да се борят за освобож
дението на своите страни. Те 
изразиха съвместно своето не 
доверие против режимите в

Централните

напоставен има дневен ред 
събранията на Социалистиче 
ския съюз. С това се постига 
двойна цел — програмите на днес решава нашето общес;г- 
такива организации ще полу- го. 
чат верификация от политн-

проблеми, коитоза всички

(Прес сервис)

г

своите страни, 
комитети на ЮКП и. БКП ви

бал-ждаха, че свободата на
може да секанските народи, 

извоюва сазмо от страна 
ботническата класа и съвме
стна борба на комунистите от 
двете страни. Те се 
за създаване на 
нт в България и Югославия, 
които единствено могат Да 
доведат борбата докрай и с

на Ра

заложиха
народен ФР°

страна на

успех. Б. Николов
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Пред Деня на боеда

Оценка на 

изборитеПЪЛНА ПОДКРЕПА
I с^Л°еХ"™уЛГ помощ
♦ Ще бъде чествуван 

боеца и 7 юли — деня на

та от фашизма. Съюзът на 
бойците ведно с останалите 
обществено-политически 
ганизации в града ще изгот
ви план за чествуването на ю- 
билея. Това съвместно заседа 
ние се очаква да стане през 
идната седмица. До края на 
годината, особено през септем 
ври т.г. ще бъдат доведени в 
ред възпоменателните плочи в 
общината, ще бъдат посетени 
родителите на загиналите бой

школуване на деца на бойците (Продължение от 1 стр.) 
позиции, намалявали нашите 
успехи в изграждането, дей
ствували разколнически, 
линията на ИБ. Носители на 
такива неприятелски лозунги 
са главно някои елементи на 
ИБ".

Въпреки това изборите пра 
текли с пълен успех.

На заседанието на Общин
ския комитет на СКС се раз
исква по въпроса за междуоб 
щниското сътрудничество. Се 
кретарят на ОК на СКС, Геор
ги Алексов запозна членовете 
на комитета, че Общинската 
конференция на СКС в Бабу 
шпица решила да се присъе
дини към
конференция в Ниш. 
обширни разисквания по този

въпрос, Комитетът зае стано
вище да се състои междуоб- 
щиноката конференция в Пи
рот и там да се уяснят някои 
неща във връзка с излизане
то на Бабушница и работата 
на Междуобщинската конфе
ренция на СКС.

Комитетът зае становище 
да се заложи за изготвяне на 
акционна програма за по-на
татъшно развитие на община 
та, по опециално около елек
трификация на общината и 
други проблеми и с тази про
грама да запознае Изпълните 
лния съвет и Централния ко
митет н аСКС и от тях поиска 
помощ при спровеждане на 
тези задачи.

ор-
тържествено 4 юли — деня на 

въстанието в Сърбия на

Митко Димитров,
теля на общинския отбор "'на в^Ра^а за помощ. До
Съюза на бойците Илия^ап гоял- *омбинат ..Димитров-
ков, секретар и Любен Митов, фжцията™Отбода“ Таоо 000 
касиера на оргалгизаниятя пт с юо оооговориха на^Ть^о" ГругГсГан^“ “ ™‘°"

сътруд- организациипоставени от нашия 
'Ник във връзка с работата на 
Съюза на бойците и предсто
ящите й задачи.

— Нашите членове — 
другарят Илия Марков — 
ват все по-стари, а организа
цията не може да се подмла
дява. Затова е нужно да 
обърне по-голямо

каза
ста

междуобщинската 
Следсе

внимание 
на здравословното състояние 
на членовете. А трябва 
дчертаем, че в последно вре
ме много наши бойци почина 
ха поради това, че не им по
могнахме навреме.

— Организацията работеше 
и по-рано — добави другаря 
Митко Димитриевич — но се
га тази дейност по-добре 
чувствува защото ние получи
хме пълна морална помощ от 
страна на обществените орга
низации и общината. Матери
алната помощ е още 
но и с тези средства можах-

Б. Н.
да по Кострошевчали най - сетне гласуваха

За отборник избран
МИЛАН ВЕЛИЧКОВсе

скупщина, а имаше само пет 
невалидни листчета.

След толкова перипетии ко-
имат

Нелоялната агитация, която 
бе разгърнала групата около 
неотдавна изключения от 

СЮК председател на общин
ската окупщина в Сурдулица, 
беше основната причина що- 
то кострошевчани след едва 
четвъртото, проведено събра
ние да изберат свой предста
вител в общинската скутпци-

строшевчани най-сетне 
свой отборник.

малка. М. Димитров, И. Марков и Л. Митов в разговор с нашия
сътрудник Ст. Н.ме да окажем помощ на ня

кои наши членове. Нашите
хора са скромни в своите ис- да отпуснат помощ, която ще 
кания, но искат заслуженото се използва предимно като

помощ на болни и школува-

ци и подготвени нужните тър
жества за евоциране на спо
мени от неодавнашното мина
ло и участието на Димитров
градско в партизанското дви
жение в Народоосвободител- 
ната война.

ГОЛЕМИ ЩЕТИ 

ОТ ВАЛЕЖИТЕ
да им се признае.

Според направените сравне- не на децата на бедни бойци.
Организацията се застъпи-

иа.
Отричайки правото на Ми

лан Величков да се кандида
тира, прилагайки различни 
машинации, на първо място 
излишно разтакане, тази гру
па успяваше да отлага без
крайно избирането на отбор
ник в Кострошевци. Едва след 
сериозна намеса на висши инс 
танции и след сменяването 
на председателя на общин
ската изборна комисия, тези 
дни се проведоха изборите и 
от общо гласувалите 280 из
биратели 
паха на М. Величков доверие 
да ги застъпва в общинската

ния за помощта на бойците в 
съседните общини, тази в Ди ла в предприятията в града да 
.митровград е още малка. До- се поставят на работа предим

но бойци от войната и техни 
бойците те семейства. Предприятието 

„Цнле" вече е съобщило ре-

През миналата седмица пот 
чти във всички райони в Бо- 
силеградско имаше ежеднев
ни валежи. На някои места 
е паднал град. От него значи
телни щети са претърпели по 
севите и овощията. Най-мно
го са засегнати Груинци и Ми 
.певци.

От пороите в повечето села 
са пострадали градините, 
лошо състояние са доведени 
и пътищата, особено в тлъми 
нския район.

Б. Николовкато в Бабушница организа
цията на Съюза на 
получава годишно 10 милио
на стари динара, в Пирот 13 СЪОБЩЕНИЕшението на самоуправителни- 

те органи, че ще отпусне ед-милиона динара, организация 
та на Съюза на бойците в Ди- на стипендия. Абитуриентите от 1959 годи 

на, завършили в Босилеград- 
ската гимназия ще отпразну
ват Ю-годишнина от завърш
ване на гимназията на 6 юли 
т.г. в Босилеград.

За сведения се отнасяйте до 
Йордан Величков 
за специален труд — Враня.

само 
сред- 

Главния

митровград е получила 
700 000 динара. С тези Очакват се някои инициа

тиви в юбилейната годи-ства и помощта от 
отбор на Съюза на бойците в 
СР Сърбия от 1.525,000 дина
ра организацията разреши са
мо някои проблеми. Отпусна
та е помощ на болни и на се-

бойци.

на В
275 души гласу-Тъй като тази година се на

вършват 25 години от освобо
ждението на града и общииа-

Център

мейства на загинали 
Такава помощ получиха Вер- 
ка Гигова от Трънско Одоров 
ци. Богиня Владкова, също от 
Т. Одоровци, жената на почи
налия Симеон Сибинов от Д. 
Невля и майка на загиналия 
боец от Изатовци Кота Алек- 
сова.

моли, узурпацин, подриване на общите акции по благоустро
яването, има несъгласия в решаването на общи междусед- 
ски
нето и за 
на село.

ПРОГРАМАТА
НА ОК НА ССРН

проблеми и изобщо явления, които пречат за сплотява- 
осъществяването на благоустройствена политика

Програмата не отчита факта, че местните общности 
са самоуправителни институции, които на гражданина дават

съвместно разрешаване на селскитепряка възможност за 
проблеми, на взаимните хорски отношения, за борба да ре- 

споите имуществени отношения, да сътрудничат 
съседните села по осъществяването на конкурентни про

местните

Предприемат се мерки да 
се съберат оведения за школу 
вале на някои деца. Подруж- 
лиците от общината ще лосо 
чат такива деца и в началото 
на идната учебна година ще 
бъдат дадени-:- стипендии и па 
рична помощ.

Тези дим организацията 
на свои разнооки изпраща на 
почивка в почивния дом на 
Фрушка Гора бойците Стоян 
Давитков, Захари Андонов, Ан 
гел Ивая-оз и Добрин Стоил- 
ков.

(Продължение от 1 стр.)
Няма нито дума за обобщсствяване на производство- 
частния сектор, което е основна задача в развитието алнзнратто от

на социалистически отношения на село, при което да се ува- 
икономическите интереси на кооперацията и земеде- 
производители. Във фокуса на Програмата за работа 

би трябвало да бъде: увеличаване на добивите, т.е. 
борба за прилагане на агротехнически мерки и установяване 
на сътрудничество, което е другата страна иа медала на со- 

Социалистическият съюз при това тряб-

със
грама и др. Осъществяването па програмите 
общности е съдържанието на политическата работа на мест- 

организации на ССРН. С такава дейност Социалистиче- 
създава необходимите предпоставки и условия 

отношения на село и в града. Да спо- 
е необходимост на нашия обществено-поли- 
И тогава е просто невероятно, че Програма-

н а
жават 
леките 
на село иите 

скиит съюз
за самоуправителни 
мепем, че товациализма в селото, 

ва да има предвид начина за установяване на доверие меж
ду производителите и кооперацията. Иначе за установяване 
на доверието е лесно да се каже: „Трябва, ще бъде, ще на
стоим " Трудно е да се осъществи това доверие при не
стабилността на пазара на селскостопанските продукти и то
чно затова обществено-политическите сили, включително и 
ССРН са длъжни да положалг усилия за създаване на тако
ва доверие, за разбирателство при успехите и рисковете. Та
кава атмосфера може да се осъществи, но в условията с ко
ито се осигуряват самоуправителни права на кооперантито, 
чрез техните съвети и събрания и с други органи, които о- 
сигуряват необходимата осведоменост на земеделския про
изводител за работата на кооперацията в областта на това 

производствено сътрудничество, като се започне ог 
пласмента и другите видове реализация.

тичсски живот.
та е могла да увие в няколко фази, конто не значат много, 

важна институция. За мировите съвети също не се го- 
„ Програмата, макар да имат важна функция.
Че Програмата е правена набързо, пи показва и фа

ктът, че там не се говори за дейността, на събранията на 
избирателите и на самоуправителния механизъм на обще
ствено-политическата съвмесшост. А това значи, че Общтт- 
скатп конференция счита, че в тази сфера общинската орга- 

какво да прави. Знае се обаче как стоят ра-

тази 
вори в

Очаква се помощ от 
стопанските организации

низация няма
ботите в гова отношение. Социалистическият съюз е отго- 

само за оформяне на общественото мнение, но и
Общинският отбор на Съю 

за на бойците се обърна с пи 
смо до всички стопански орга

порен не
за начина па формирането на общинската политика във вси

все едно, как ще се оформятсфери на живота. Не е
Общинската скупщина, какво е било участие-чки

взаимно
Програмата му до 
Считаме че тук с основата за работата на местните орга
низации на ССРН и на местните общности. Да се осъществи 
единодействие в тази сфера, значи да се създадат благо
приятни условия за сътрудничество на производителите и в 
други области.
Констатациите на Общинската конференция, че организира- 
иите села постигат успехи, или че на село имало проблеми, 
яо нямало самоуправление — са точни. Значи, в Димитров
градско в някои села се постигат успехи в електрификация
та, поправянето на пъгшца, изграждането на водопроводи, 
а в някои села такива успехи липсват. В някои села има кра-

решенията на
то на избирателите в това оформяне, до каква степен са ос- 
ведомени ге за работата на Общинската скупщина и какво 

недоволство от здравната осигуровка на земс-предизвиква 
дслските производители.

Считаме ,че такова отпошение в Програмата към те
зи важни въпроси и проблеми, с които Социалистическият 
съюз трябва да се занимава, с недопустимо. Затова и жела-

ССРН към критическо обсъж-ем да подканим членовете на 
ланс на Програмата, а на Общинската конференция Да на
правим забележка за повърхностното отношение към този 
важен акционен документ. м- ьак‘
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АКТУАЛНА ТЕМА
I

КОИ »СПИРА« ВОДАТА?
Незаконни уволнения Получи се съгласието на на деници“, недалеч от Димит- 

селението 100 на сто да се у- ровград. Средства има, обаче 
величи цената на водата и по 
такъв начин се наберат сред-

вода.

нуждаеДимитровград се 
от повече вода.

Настоящите капацитети са 
недостатъчни и градът е жа
ден. Понастоящем водопрово
дът има мощност от бл/сек, а 
на един град като Димитров
град от 6 000 жители е необхо 
дим водопровод с мощност о- 
коло 12 л/сек.

Тази тема не е вчерашна. 
От няколко години бе пред
мет на обсъждане на обще
ствено-политическите 
зации и общинската скупщи-

сега пък има други трудно
сти.стопански организацииВсе по-често в босилеградските

уволняват работници.
Това говори, че се достатъчно не познават законите, 

или се познават, но се търси начин да се изиграят. Ооаче п 
всичко личи, че първото е по-точно.

За това има множество примери. През последните две 
години само едно уволнение е дадено по законен ред.

в Босилеград на един

Играта започва...ства за довеждане на 
По този начин вече са 
брани 150 000 динара. Към те 
зи средства ще бъдат прида- свои ръце общинската 
дени и средства на фонда за 
комунално строителство 
общинската скупщина, 
че ще може да се 
въпроса.

по незаконен път се съ-
Вместо акцията да вземе в

СКЪП-
щина, защото тук се касае за 

при средства на гражданите, тя ги 
отстъпила на „Услуга",'тя да 

разреши се разпорежда с тях.
И съвсем естествено — 0т- 

Комунално - усложното пре тук започват недоразумения-, 
дприятие в Димитровград та. ''

„Услгуга“ е приготвило проек „Услуга“ е приготвила про- 
та за каптажа на нови коли- ект за строеж на водопровода 
чества вода при „Ивкови во- който според проектосметната

документация ще струва 
367.769,40 динара. Доставила 
го и на „Градня“. И „Градня“, 
за голяма изненада __

такаНапример в горската секция 
служещ е върчено уволнение в същия ден, когато е закрито 
й работното му място. Тоя служещ две години е съдил тру
довата си организация и най-сетне уволнението е анулира
но. Уволненият е върнат на работа и плюс това ще му се за- 

съвкупното време от момента, когато бил уволнен. 
Преди една година в тълмннеката земеделска коопе

рация бил уволнен Стоян Станков, даракчия. И това уволне- 
анулирано, а работникът върнат на работа. Загубено

то време и съдебните разноски и на него ще се заплатят.
В статута на коперацията е записано, че нейните ра

ботници може да уволнява само кооперативния съвет. В 
конкретния случай това го е направила трудовата общност. 

В Лисинската земеделска кооперация дадено уволнение 
бременна жена. Съдебните органи анулирали и това ре-

органи

- плати на.
Най-после решение се наме

ри.
ние е

ШИ ГОДИНА - 4УМИЩ“ В КРАН дала
много подходящи финансови 
условия — според проекта __

да се върнат от състезанията в 298.205 като извърши 
Кран с признания за постиг- жа

на Докато пишем тази вест в 
Кран вече се състезават еки
пите на
цки от гумарската индустрия 
на спортното и културно-заба 
вното поле. Синдикалната по 

индустрията за

строе-
срочно и на изплащане 

както строи и другаде.
Сега „Услуга“ обръща но

ва страница и казва: „Чакай- 
те другари, има известни 
мени в проекта вместо

НА КОЛЕКТИВНА Г?“МП 11«141и11П1ЖП скъпи строенето. Воичко това
от „Услуга“ се предана неофи 
циално, по телефона, а от дру 
га страна се вършат трескави 
п.риготвления...

„Градня“ не остава ~
Казва: Съгласни сме

шепне.
Още по-драстични са примерите в общината, където 

макар, че има най-миого юристи се дават иай-много незако-
натите успехи.трудовите организа-

М. Б.ини уволнения.
Ще посочим случая със служещия в местната канце

лария в Назърица, който след две години, чрез съд доказал 
общината, че е уволнен неправилно. Като обезщетение 

общината е трябвало да му заплати 12.000 обаче той бил 
скромен и се съгласил с 5.000 динара. Разбира се, и той е 
върнат на работа.

Един друг служещ в общината от дисциплинарната 
комисия бил наказан с последно предупреждение. И това 
решение е анулирано. Защото в статута на общината стои, 
че дисциплинарната комисия трябва, в своя състав да има 
най-малко двама юриста. В случая не е било така.

Посочените примери говорят, че законът за трудовите 
отношения не се познава достатъчно. Това е и разбираемо, 
когато в стопанските организации няма нито един юрист. 
Изненадва обаче, че същите грешки прави и общината, за 
която се смята, че е вече кадрово укрепнала.

Без оглед на всичко, грешките, за които говорим, са 
сериозни. Работниците губят доверие в своите трудови орга
низации и често се оплакват, че техните права се не зачитат 
достатъчно. Друго, съдът анулира уволненията, връща ги на 
работа, а организациите плащат големи обезщетения.

Дали не е крайно време и на тоя въпрос да се обърне 
необходимото внимание?

про 
гър

да се 
ще по

дружница на 
гумени произведения в Дими

па

тровград е определила своя 
екип за състезания в бягане 
на 100 и 800 м, скачане на да 
лечина и хвърляне на гюлле, 
игра на кегли, тенис на масау 
футбол, волейбол, шахмат 
в културно-забавната програ-

ПОЧИВКА
По решение на управител

ния отбор на индустрията за 
' гумени произведения „Димит- 

и ровград" в Димитровград, ра 
ботниците от тази трудова ор 
ганизация ще използват годи
шната се почивка колективно 
от 3 юли. Почивка ще трае 
20 трудодни. Работниците, ко 
ито все още нямат право на 
толкова трудодни почивка им 
се дава неплатен отпуск, 
новоприетите за 
им се дава неплатена почив-

длъжна. 
и при

промени на търбите, да стро
им за същите пари ...

Следват нови телефонни ра 
зговори 
ния“ ...

ма.
За разходите на това тради 

ционно състезание работниче 
ският съвет и отпуснал над 
13.000 динара.

С оглед на подготовките и 
по-раншните успехи на коле
ктива тази трудова организа
ция очаква от своите екипи

и нови „измене-

*

В случая за
но кой ще строи водопрово
да — „Лрадня“ или „Услуга“. 

Важно е едно: първо, защо 
М. Б. не се излезе на публичен 

търг, па кой предложи 
-подходящи условия — 
нека строи.

Второ,
на „Услуга“ да се разпорежда 
с пари събрани от население
то, на което не е все едно да
ли ще се построи само водо
провода, или още някой о- 
бект?

Трето, защо не се даде въз 
можност и гражданите по ня
кой начин да упражняват кон 
трол как се изразходват тех
ни средства.

И на края — защо общин
ската скупщина не предприе
ме мерки да се прекъсне с та
зи „игра“. Защото летните го 
ре щати вече започнаха, хора 
та ще останат без вода и не 
бива повече да

нас не е важна
това време

ка.
В. в.

най
той

Нашенци — борци и строители защо ое позволява

ЖИВКО ВИДЕНОВ-„МАЙСКИ“
Машинописката унесена в витрините макарета 

своята работа, повдигна глава 
и каза: „Да, тук е заповядай
те!.." В другата стая беше червени ботушки и други пре те наместници и полицаи, 
той, сега директор, на най-го- дмети с изящна линия. но срещу когото са надигаа-
ляимото предприятие в града, Живко седи зад масата и ха много ловни роти и войни - 
някогашен партизанин от Ца-. преглежда някои документи. шки подделения. 
рибродекия отряд. Фабриката, на която той е Във Висок и Дерекула Жив

Някакво съвпадение, но Жи директор започна да работи ко важеше като един от най- 
нко работи в същата стая, в от обикновена малка работи- смелите партизани. Над Кри- 
която бе ученик през 1943 го лница, след това цех на фаб- водол застана срещу фашист- 
дима. Това жълто здание, ня- рика „Тигър“ от Пирот, днес ките подделения. ~ 
когашеи офицерски дом. по преставява огромен Комбинат 
време на окупацията, бе адап с няколко

гумени сформираха Царибродския
нишки и артикули, произведе партизански отряд, който за
пи в този комбинат — хубави плашваше не само кметски-

Сам отива
ше на срещи в Лукавица и 

стотин работника. Цариброд. Извеждаше 
Тесните Това са все млади хора от Ви- партизани. Хората във Висок 

сок, Забърдие и другите кра- бяха доволни когато 
ища на общината. Те напус
каха своите бедни имоти и ид

се чака.
М. А.

новитиран за гимназия, 
стаички бяха разширени в у- 
чобни стаи. Точно тук на 30 
ноември 1942 година директо
рът на гимназията вбесен от

СТРЕЗИМИРОВЦИ 

ЩЕ ПОЛУЧИ 

ВОДОПРОВОД

се среща 
ха с него. Той беше с моряш 
ка униформа, която кой знае 
къде беше взел... в родното 
му село Драговита пръв влез
на като партизанин и на съ
бора на Петровден лично ра- 
зоръжи представителите на 

власт. Нямаше 
село където не беше ходил...

ваха тук да създават нов жи
вот. Бащите на тези работни
ци не един път идваха 
Живко :

проведената стачка на учени
ците, се затича по стълбите и 
от вратите на класната стая 
остро каза:

— Къде е Живко?
Учениците, застанали тук- 

таме между старите 
уплашени от полицайците, ко 
иго тъкмо напуснаха сграда
та за да довеждат нови учени 
и и едвам промълвиха и каза
ха, че го няма.

— Зная аз...

при Ж. Виденов

— Ще приемеш ли и моя 
син. Ти го знаеш. Когато бях- фашистката 
те в гората той беше малък... 

чинове. Спомняш ли си?

Тези дни беи той. И затова преди из
вестно време работниците от
ново го избраха за директор 
на предприятието. „След 
то до сега успешно ни води, 
казват те 
и занапред".

не изготвен про
ект за изграждане на водопро 
водна мрежа в село Стрези
мировци. Дължината на водо
проводната мрежа, в която се 
събират водите от три плани
нски извора, възлиза на 4,5 
клм. Дебитът

Сега от този период измина 
равно 25 години. Старото зда
ние на гимназията е админи-

новата

ка-
Живко мълчеше ...
— Така приказвахте когато 

бяхте горе, в Стара планина, стративен център на 
Спомняш ли си когато ядох- фабрика. Четвърт столетие от 
ме прясното сирене...

— сигурно ще може

на водата ще 
бъде 40 л в минута, което съ
всем ще задоволи нуждите на 
населението. Според проекто
сметната документация стой
ността на водопровода ще въ
злиза на около 155.000 дина
ра. Повечето средства ще оси 
гУРи Държавният секретариат 
за народна отбрана, а една 
част Общинската скупщина в 
Сурдулица. С изграждането на 
водопровдната мрежа, освен 
населението в Стрезимировци, 
вода ще имат и новопострое
ната митница и граничният 
пункт.

*ония революционни дни ...
Да, Живко трябваше много Живко има вече оин на осем- 

да си припомни. След стачки- надесет години, член на Съю- 
тс в Цариброд той напусна у- за на комунистите. Града, в 
чилището и хвана гората. В който се доселиха неговите 
неговия роден край събра ня от планинското село Драгови- 
колко пушки от Власи и Дра- та има нова гимназия, десети 
говита от Поганово и Борсво. на предприятия, нови улици. 
Спря работата на мандрите и много жилища... 
натовари този необикновен то

— каза дирек 
торът и блъсна вратата. Приказките 

дни се не свършват. Секретар 
ката няколко пъти отваря вра 

нервно обажда, че ид- 
ват други хора. Телефона не 
мирува. Звъни от града, от Бе 
лград, Загреб. Понякогаш и 
от чужбина. На всички тряб-

за миналитеНедалеч от тази стая беше 
учителоката канцеларията. О- 
гце същата вечер учителският 
съвет разгледа положението в 
училището. Някои 
бяха наказани като 
тори. Беше наказан и 
кът Живко Виденов.

тите и

ученици 
организа-- 

учени И винаги когато е най-труд 
но в предприятието, Живко 
си спомня за думите, които 
му казал приятеля от Висок: 
„Знаете ли какво обещавахте 
като партизани ..." Всички 
други могат да изневерят, но

вар на ед!га кон и замина за 
Сега тази класна стая е пре Висок 

градена и са направени канце 
ларии за Комбината. Вместо

ва да се отговори, да се удо- 
воли... За партизански

където вече имаше па 
ртизани. За тази дейност бе при-
изключен из „всички гимна
зии на Царството'“. Той беше 
един

казки няма много времекатедрите и старите чинове 
— хубави кресла и бюро. По от малцината, които Б. Николов М. В.
Страница 4

БРАТСТВО * 27 ЮНИ 1969



6

8
</нзйодонз охион 'зз виазйЛ:Дх 

ВЕ ВЗЕКН ВХЕНЗЗЬИНХОдЕЙ ЕН 
зинзйжодоязо онзиззйхоо и 
онззьиионони ве 'олзн а

ИКБИЙОЗ ВН ЗХШГИЗ
мХ ее 'охояхззадо 
-хо иньихвйноизй ее 
зхйхзивХмюя ЕН

вн знвнпзй 
я кинзшон 

ийод зз
1Ч.ЕМЧ.З •'§

ЕяззьинходвД вп охзипшпгд
•„зиоьошн" ЕН 311 

ЕЛЕКИЙН 3 ОИЕЗ ОХИИ 'ВИНЕНИ 
ЕЯ ЕНИЕЙХОНХЕЙН з ийЛлшо 33
вй зжои зн вяох :ихзошпдо 
зшнззьихикон-онзяхззадо вн 
охиизкдойп вн знЕЯЕтзйевД 

И(1п ИИЙЕЕИНЕЛЙО зхииззьихик 
-оп-опзохззадо и зхшшйшХмз 
а зиншигя оаеяегпзД хемвн
ЗЙЛО 339 ИКЗХИЙ0ЯЕИ0ЙИ ЗХ1Ш
захзйзйзонзн вн зхияихвиашн 
и зхиззйзхни ийзйз ОЛОНИ Я

•ЗХИХЗИНХмОЯ ЕН ЕЕ01ЧО 
ВН ИНЕЛЙО 1ЙПЗЙОЯ ИИЬИЗЯ ВН II

ЗХИИЙЕЕИПЕЛЙО ЕН ОХЗИНЕМН1Ш
вйч-хпзН я зйчд вй1 вядн 

-(1х винзтонхо зхияззьихикои
я II ЗНЕЯСШЗЙ ОХОМЗЗЬКХШГОН 
Я ЕЗЕКЯ ЕХЕНЗЗЬИНХОдЕЙ ЕН ОХ 
-зинвика И БХВКОЙ ЗПЕЯПЗЙЯ,С 
•зхихзинХком ЕН ХЧХОГЧО ИЙОЯ 
ОХВОН 'ВИЙМВ ЕМЗЗЬИХИКОЦ ЕН 
ЬИХЕЙМОИЗЙ ЕХЕЯОЙШП ЕП КЧ.З 
-ИИЗ И ВИЙЕЙНОИЗЙ ЕЯЗЗЬИХЗ 
-НКЕИЙОЗ ЕХЕНЗЯХЗЙЗЙЗОЦЗН ЕН 

ЕХХЗОХИЯЕЕЙ ЕЕ ОКИЙЗИ ОНЯОН 
30 3 ХОПИЖ ВИМЗЗННХИЕОП Я 33 
В1ЙПЗЙХЙХ ЕП II ЕЗЕКЯ ЕХЕНЗЗЬ 
ипходвй ЕН ОХЗИНЗЖОКОЦ

ЕН
вие

ИИШИХЗНИ
вн юонйоаоло

иноаьихвйноиаН иньиза 

внааюНайооиан
И1ИПО И

ИКИЗ ИЕЗХ Лпзйз оявйнвн хк 
-ЯЕХЗОПОЯИХОЙП 33 зн ЗХИХЗИН
Хиоя охвлон 'винЕдзь-оя иннзи
ЗЙЯ И ОН 'ЕЗЕКЯ

-ОЯ вн ЕХХЗОНИЗЙ ЕЯХЗЕ1ГЛ«ЬЗ 
вй вядвйх ЗНЕЯЗИ вяох ^ 
вй зхикпдо оп знвавтзй 
ЙИ И ЕХЕЯИХИКОП 
ззкпдодо вяьопве охвоя я 'ехеи 
ийлдо я Винзтонхо зхинкзхия
ЕЙП/СОИЕЗ ЕН ЗИХИЯЕЕЙ 0Х0НЗЙ 
оязХ-оп ХО И ЙХЙХ КИНЗЯХЗЗЙТ 
до ен ихзвкдо зхтгвнвхзо з оя 
-ХЗЙОЯЕИОЙП ОХОШГЕИЙЗХЕИ 
ЕХЕЙЗфз ЕН 
-ВЯОЙ31ГЗОП-ОН 
ИЗИЯЕЕ
Я ККЗХИЙОЯЕЙОЙН ВН

зз
3 ‘иход 

охояк
вн охзнвякяхвхвнззьинход

ей X йопхо хвяяиаеийзйн 
-ЗЙЯК вяиявх аз ийлзйХйх зх 
-инЕйиЕинЕлйо ошгзхиявйпХои 
ез йзйп и езвйя вхвяззьинход 
ЕЙ йзйп нзйояолхо ОНКЙП 3 зн 
вй охион '„хинз" инззьпзкавй 
-тС ИЯЗЗЬИЗЕЙЯ

Кин

юаиж виноаьшишш а вовим
В1ВНО0НИН1О9ВС1 ВН 013ИНКИЩ].ви

ЗНЕЯЕЙЧ.ЯЗ 0Н1ГЗХ
ИЖ01ГЕН 33 вй

охояхззйлдо вн и взвкн вхвм 
-ззьинходвй ен ккой
ОЯ ЕЬИЙХО 33 Ей ЗНЕЯВ1ГЯЕЙПХ 
ойдой ве ики кийвйноизй 
вдйод ен вхвийиф йон 'иийн 
-зйнзх хеяХяхззйлч.3 1ШЙХ1ИХЗ 
ни илХйй и зхинйХхеХя я -инел 
йо зхишгзхияейнХомез а 'вххз 
вея ео зхинвлйо а иийиеоп ве 
ипХйл вн вхпдйод а еейеи ей 
-ИМЕН ЕЯОХ ’ОЛЗН ой хвнлоиой 
33 Ей ХЕНЗЙ охйон 'ипХйл ияон 
-3'Х 'ЕКОНОНОИ ЕН ЗХИЯНЕХЗО 
хвжйчйве Ей ХЕЯКОХЗЕН 
‘ЗЯОЛЧЙЯ ИНВЙИЕИХЕЙН0ЙО1д 'зх 
-ИНЗЗХ ---- ЕКИЗ ИИ ЕХЕНКЗХИЯХЗ
-изй вн онйзиеейч-ззн — хоа
ИЖ ВИНЗЗЬИХШГОП Я В1Г0Й ЕИВ 
-кол ХНЕЙЛИ ОХЗЗЬ и зияхзизй 
ЕЕ ЙОХЗОЙН ХЕЯЕЬХкОП 'ЕХЕНИТП
-до а винзтонхо ияззьихвйя 
-оизй-опзяхзйзйзрпзн ИХИЯЕЕЙ 
ЗН ЗЙ10 ; ЗЗЯ ЕН вхвияокзХ Я

•изйгееип
-ЕЛЙ0 . зхияойХйх ВН ИНЕЛЙО зх 
инкзхияейпХоиез я и охнвн 'их 
-р рап до злиизкол-оп И зхнн 
-ирпдо я 'зхихеяийниз и е<н«ьз 
вияззьихзшгеийоз я зхихзинХи

ХО СНЗЯЛЗЗЙГХЗ
Х0Я1Ш шшззьихикоп

•ВИЙЕИЙНЗЙЗфИЙ ЕЯ
-ззьихикои и внизйи Езд охяз
-ИИЙЗ 0НЗНИХЗИ ВнИН вмйоф 
ХЕКП ЕХЕЯОХЗП ЕН ИНЯИХОЙН ЕЗ 
ОХИОЯ 'ЕЕ01ЧЗ ен зхзяойзй я 
ИЖЗИЗЙХЗ ИЯЗЗЬИХИКОН И Кин 
ЗЬЗХ ЗХИНИЗЙИ ХО ЗИИЗЬИНЕЙЛ 
-ЕВЙ ОННИЙОХЗХЕН ОШЧ-З -ЗНЕЯ 
-ХЗИЬЕЕЙ ОНИЗЙИ 0НХЗЙЯН0Я И
ваияонвхз
ЕН ЗНЕИЗЕЯ ЕЕ 'КИЙМВ ВНЗЗЬИХ 
-ИК0П ЕХИЙЯХО ЕН 'ХОЯИЖ КИН 
-ИЗЙИ ВН ЗИХИЯЕЕЙ ЕЕ 1КХТ.Н 3 
-ИХЗИНХИОЯ ЕН ЕЕ01ЧО ВИ ХЗОН
-ноиНмкоязй 
-вявнийздо ОНИЗЙИ ичи ийоя 
ОХИОЯ 'ХВХЧ.Ц 
ЗЬИХИКОН И ИЙЗКЛЕЧ.Я ИйжХь II 
ЗЖЕЙ 'ИЯНЕИКЗЯ 3 ХЕЯВЙИМИЙН 
33 ОХИОЯ 'ЗХИХЗИПХМОМ ЕН ЕЕ
-0140 ВН зяонзкь зз апзЕдзк
ОМ ИНЯИЗЕН ОКЗИЬ ОНКЗХИЬЕНЕ

вяХяхззаи.3 -зхихзинХиом
ЕЕ01Ч-3 Я И ХВЗЯИЖ ОХЗЗЬ 

И ХЕЯВЯВОЙП зз 'охояхззадо Я 
ХЕЯХЯ133Й1Ч,3 ОХИОЯ 'ИЖЗИЗЙХЗ 
ЗХИНИЗЙИ И ехвиьзйояихойц

ЗЙжХкдЕЕ 1ЕНЛ0ИЕ4,ЯЗЙП 33 Ей 
ХРЛОИ ЗХИХЗИНХИОЯ ЕН ЕЕ01Ч-3 
ЕН входвй ВМЗЗЬИХИК0Н-01ЩЗЙИ 
ехийопХ 3 И ЕЯИХЯЕЙП ЕХЕШ' 
зхияейнХоиез вн охзихияевй з
ОИЕЗ 'ВХВИЙОфЗЙ ЕН ЕЗЙХя ЕН 
ХВЯЕХЗОНОЯНХОЙП 33 и нокнХ 
ИЧ.Я 'ЙЕЕЕН ХВКЛЗХ ОХИОЯ 'ЕХ 
ВИНЕЯМЗИ И ЗХИЙЗКЕЧ.Я ЕН ЕХХЗ 
-0ПЙ1ЧЗ ИПЗВЕЕЙ 33 ЕЙ ВЕ 'ЗХ
-изви з входвй енззьихикоп и
ХЗОНЯИХМЕ ВНИЗЙИ ЕШГ31ЕЖЙЧ.Й 
•хз ЕЯМЗИЕИ ЕЯОХ ЗХИХЗИНХИОМ 

ЕН ЕЕМ43 ХО ’ИКИЗ ЗХИШГЗХ 
ИйОЯЕИОЙЦ ЕН ЗИХИЯЕЕЙ ЕН ИЗЦ 
3X3 ЕХБНХЗЯХОЧЛ ХО ЕЕИКЕИОЙН 
НЗНЗХЗ ЕИВКОЛ Я ОХЗОЯ 'ЗИЯЕЙЦ 
ОНЯЕЙЗН ОХОЯЗЗЬИИОНОНИ ОХЕН 
ЛОИЕЧ.ЯЗЙН зйчд Ей ЗЖОИ М4Е
-икемийейейхк^ нзквйздшг-ох
ЙВНЕ И НЗКЕИЙОЗ Я4.МЕЯВН 3 ЗЬ 
'ЗХИИЕ01КИ II ЕНЯОКИИЯБЙ^ ИЧЯ 
зхиийнзйпзх 'изойнч-я инкеий 
-03 и ЗХИМЗЗЬИИОНОМЙ ЕН ЗНЕЙ 
ЖЗЙ/С ОХОНЯИХЕЙХЗИНИИЙЕ-ОНЬ 
ИХЗШГЕЙХЕЗН Я Й ИХЗЙЯЗЙ ЗХНН 
-ЯЕЖЙЧ,Й ЕН 0Х0ЯХЗЗаЧ.Л0ИЗЗЯ 
ЯЧ.Я ЕХЕЙВЯ 'КОПОНОИ ИЯЗЗЬИН
-захздоз яопХйл и нзхзеь мин 
ехвинзнжзх инзеейеи ез ошг

вхвазй ЕХВКОД
вхвийвйзйзф 

и зхияикд/Спзй 'зхиниадо я 
— ихзонйпдо ияззьихикоп-онзя 
-хззШдо иньиза аня знвйвяол 
ой онзяхззадо и охонкзхияейн
-.СОИЕЗ ЕН ЕХЕЯИХЯЕЙН ЕЯИЯЕЕЙ 
33 ОХВОЯ Я 'НЗНЗХЗ НЕНО Я ЕЯН
ойя/С зйп езекн вхвяззьинходвй 
вн охзинктгя еяех оачо ‘иий
ЕСЙНЕЛЙО ИЯОЙХЙХ ЗХИНКЗХИЯЕЙ 
-П/СОИЕЗ ВН ОХЗИНЗЖОЙОН 
-пзйнЛ ве Ехвхихтгоц вн знва 
-вяхззаизо ОШГЗХЕЯОЙЗКЗОН ЕЕ
МНЙЗИ ЗИЗЕЯ Ей. Ш1ЙНЗХЗНИОМ 
ЗХИОЯЗ вн ЗХИЯНЕЙ а хзонаро 
Еяззьнхшгоп-онзяхззадо влиза
ЗЖОИ Ей ЕЕ 'ОХЗИНЗКЗЙЗЙНЕЕЙ 
ЕН 31 'ЗИХ11ЯЕЕЙ 0Х0НЗЙИЯЙЗЙН 
ВН ОЯХЗИОЙХЗЕЕЙ ОХОНИИХИХЗ ЕЕ 
II КОХЗЕЕ ЕЕ ЗХИНИЬИЙП ХЕЬ^ЕИ 
33 Ей ОНЖ/Сн 3 ЕЯОХ ЕЕ 'охаин 
-ЗКЯЕЙпХоИЕЗ ЕН ИЯОНЗО ЗХИН 
-КЕНЙЗХЕИ ЕН ЗНЕЯВЙИШЕЕЙ 10
'винзтонхо зхияззьтиономи

ЕЕ

ИЯЗЗЬИХИКОН ишв

ЗНЕЯ
ОХИОЯ

ЕМВКОЛ-ОН И ЗН

•имнихзон инз

и
ЕН

онзяхззадо я зинзжскон охон 
изн хо ИЗИЯЕЕ онзяхззаиз хоя 
-иж кйяззьихикоп я взекя ех

•ия
-ЕХЗЙЗЙН зхиншзйлоп и охзин

РЕШЕНИЯ НА ПРЕЗИДИУМА 

НА СЮК

БЕЗ ИДЕЙНО И ПОЛИТИЧЕСКО 

ДИФЕРЕНЦИРАНЕ НЯМА ИСТИНСКО 

ЕДИНСТВО В СЪЮЗА НА 

КОМУНИСТИТЕ

*



01

I 9о ей 'зихиясей шовзизекпдо 
ен мюойпчл оп йшмопи 
ияьизя овян скося ей пояси 
-ес з оьояоп ия яишянХноя

ХЧХМЧ-З НИНЗШОШ.О пщ
-хззйгдо ишгзиигейшСомез 'ц 
-иньихвйномзй вн охзихияевй 
ес зинзьенс онмивкпо ски 
еяох онйояоххо и ошгзхвои 
ок» из ехвийянАф спшЬисн 
йохнвф юяшкпдо ияззя г&ь 
-Лгз ячлех а иходвй инзезй 
-зйпо оп хзовЛояохьо вхвнзаи 
-зтдо ев зхшгзхлоон йияйзйп 
и ления леки зз ей а оиийохдо
ЗН 'ИЗОЙПЧ.Я ИНЬОЙЗОДГЧ.Й ШЛИ
ишХмзх ес зойпч-я сяехз югвй 
ЙЗЙХО езя иийАхихзни И ИИЙ 
-всинвхйо незх я иХпзходей 'ах 
-ихзинХкоя ен хзонйояоххо ех 
ЕНЗЯХЗЙЗЙЗОПЗН и вхкинзноггй

■охях
-зинХмоя ен есо*чо вн ехених 
шгоп ен и охоахззйждо я езвня 
вхвяззнинходей вн игой ехеНг 
зйоя хвяиййоп вй 'ииПАшхзни 
зхияззьихвйяокзй И НМНЗШ0Н 

хо зхишгзхиявйпХокез
ей ей хшгзП ихипо вяияех моя 
-иж

ЗЬИХШГОП ВН и 0Й113 'НИХИХЗ 
ВН И иийИЗ ЗШО впХйл вшгвиПоз вянзи 

дя.1 зинзйзяов охонзяхзайгдо 
Ххйч.я и зинвнеч.з охонзяхззП1 
-до вн охзихияевй Ххйч.я хкн 
->пгя охзихияевй вн и ейХйх ен 
нияо1гзХ зхиньгагевй 'охояхззШ 
-до хо ихзвь иомнн ен зинзж 
огон охоняихмздо 'езеян ехенз 
-зьинходей я ехниьзйояихойц 
-ииПвхнзийоезй ениайи и внз

енееожйХд-ондзйй
нзйнзх инззьихейнонхзх ен 'ен 
-ихнейп еньихейнойоф ен зп 

еяонзо внзяхззйт 
внзаьиконони вшгзхиь 

вяуСяхззПхч.з зйю зь 'вхи 
ейжохеи зхихзин^коя 

еньихвйм

ен
-еянинон ее 
-до и 
-ене
еф хо и
ен хч.ео1чо 'нийяв 
омзй еяойиш вшч,йхевй охея

хегаАйе

нинзяхзаШдо вн ихзведо 
зхииПвкйофни ‘ехзхихХйй и 

-вй/СшХя вн вхвйзфз я 'хояиж
'ЕХХЗЕ1ГЯ ЯЧ.Я ВийЯЗ ен знеаьн 

- иНадо ониаНи ес 1Ь1яи
ииязнвпохз 
исоп вшгопонок вн знвядзздо 
вс нияхзхузй зхиояз вн вйод 

охзнк хнЛСхиоо из вй-онзо зз ояе омвз вняийейх и 
вншзнзХ зйч-д ей зжом ззйх 
ноя вихзязЕ' ен вхеяихияоп зн 
-еякяхззХпч-зо вс вхвдйод -их 
ншгфноя вс зхийояеи ен и ох 
ояхззШдо я шгиз инззьихишчш 
и зхишгвийоз вн охзинзтон 
-хо и охзинзезйзйисвй я зхин 
-зкойп 'иззйойп инизйи и ин 
ззьихшгон зхишгвХхяв ен зней 
Ж31ГЛЕЕЙ оняойзй ес вяихяейп 
схехзйоп иййч.ях/С зз ей ом 
-ийохдозн з зхихзинХмоя ен 
ееохч-з ен инехйо ийюйоя и 
пиПесинехйо ияьизя яч.д •$

•зйХя кихзийн хнедзя 
-оясей шги хет^йен ей хехом 
и йееен хшгхзх охиоя 'ехнин 
еязи и зхиийнзйнзх ен знняех 
-зонояихойн оньийохзхея ийн 
•онеявм^еейоиз оньнхейяомзй 
ен еяонзо еч,я нинзтзй инйох' 
зйп и зхинжомеч.я ез еяяонехз 
до епзйей я зинзьенс омнпох 
хо винзтонхо зхияззьихшгоп 
и зхияззьимонояи-онзяхззПгдо 
ес И30ЙПЧ.Я инжо1гз иомнн ев 
ИЙОНОХХО Вй ЗИНВОХЗЧО Я 3 зн 
охояхззЩдо охвхоя 'зинзжоноп 
ийц ишзй ей зипв охзч.3 я з 
ат зн ояхззШдо охзтеп змзйя 
хо йоийзн нзхззяси я охзом 
'нинвязи зхигпгзйхо я охотгезй 
зн ен охатигзйзйпо я иньпйох

■ззйзхни исох иях 
ззйгьзо и ихиХпвс зз ей пзй з 
вийяв ешгзхияейнХомвз еней 
иеинехйо хо ехейж^н ее' иззй 
ахни зхинзяхздоз ес зиненсч.3 
охонхнх ен ехесед ен изойтая 
ипзяхззшдо ес хеяетзй охел 
-ом 'зз зхийгзй/Мх ен еххзонй 
ояоххо и охзинншгя ен зихияе 
ей КЧ.М 'И1ГИЗ зхинззьихзшгеиП 
03 ВН 9ИЕЯ1ГИЗЕЕ МЧ.Я ийоя охи
оя 'ХКХЧ.П з еяох зхихзин^моя 
ен еечнчо я зияхзизй ен кин 
-ен хкиняонзо з нинзнм ен ех 
едйод' зх-изем йзйз вийяв еяз 
зьихшгоп ехеш.ихейяомзй' -д

ейпшяей ияьиз 
-я еп ВХКИХ01ГОЗЙИ и ехвммхшг 
оп з еяеминес зз ей онаиснзх 
ни еяох ичя хзомийохдозн оп 
нзьозеи з 'вийесинехйо емозь 
ИХИ1ГОН еяззьйод охем еоиясей 
зз ей ес 'зхихзин^моя ен хч.с
-014,3 'ВЙЗЙЗ ВЯКЗЯ Я4Я и вий
-ВуСхиз епавхззйтдо сявзя яч.я
ЗХИХЗИнХмОЯ ЕН Х4.Е014.3 ИЙ
од зз ояяем яихойн и ояявя ес 
еяох ес знеясеяси оньшгдХп 
охонзв /Схйая 'вяихяейп ехен 
зяхззйлдо хо хвхвввн зз охноя 
'изойп4.я инхзйяноя ен ехеях 
-одейсей ^хйч-я 'емяонехздо 
вяззьихинои ехейн^язх ес ея 
-нзйо ехеняихмздо /Схйч.я еяея

-ояз ес 
хеязи охиоя 
Хйх ен ейяейп ехвньихейяомзй 
-ойяззп ен ийехзопояихойп зз 
зт оньихйзнз випейномзй ен 
-ззьихзийвийоз ехензяхзйзйзон 

зихиясей оншчаехен-ои

'язихен ес зхин

зн ен
-вс хеяеьинзя^ зз аьзаоп еаоя 

•иийесинехйо ияззьихих-
КС ЗХИХЗИнХМОЯ ЕН Х4.СОГ4.3

охояззьихзшгеиПоз -1ГОХ
оп-онзохззкпдо илАйй и зхннж 
ЗЙЕ1ГК 'зхихеяийниз вн ес0*4.3
'С014.3 
'ИИЕИНВХЙО
'инехйо ишгзхияехзйзйп 'иикШ.

•ояхззйгдо 
ен зхзяохейя ен еххшяхзнзй и 
ихпчхзоп зхиномесояихойп зн

кинззьихзтгЕийоз ев 
ишгзхияейпХоиез

хемзйп ей оньихйзнз' охзинзе 
еххзонйХхиз и вйзй 'зх

-ИВОЯеС ВН ОХЗНВЯКШГ4.ПСИ ий
'еяейпХ ен

ззев ен

-ихзпи иньихейяоизй ияьизя 
ен хзонйояоххо ехензахзйзйз 
-опзн и ехшгой знеапзйяХ ес 
'знешСнходзй охопгазпз/С и ох 
-зихиясей ес пеяоззйзхниес оп 
ззя з зхихзинЛчоя ен Х4.е«н4,з 

•ий 'ХЗВ1ГЯ ен ЗИНЗШГЧ.ПСИ охонийп 
хо тгзйхо зз зьзяоц охонхгом 

•зхихзинХкоя ен 
егмя.3 ен нийейяокзй еяззь 
ихзивеийоз ес ехедйод ен еххз 
ОНЙГ4.3 з еяох ‘винзтонхо ин 
зяхззШдо ияззьихзшгеийоз вн 
ГЗХВЙС4.3 зйч,д ей Шйх вояз 
вн зхихехеХсзй и вхкивоезХ 
вн еяХяхзйопзох вй взхойш и

Алгзо вй ендозопз 
звяифз вийейхзинимйв внйоя

ВНЙЗЙОН ХО ВЖЙ4.ЙЙОИ
зз вй еядвйх ояхззйгдо охон 
-езхияейп^омвз я вийвйяокзй
ВНЙОЯОХХО ВН ОХЗНВЯВЙС4.3

0X10 И

-ояохой инзяхззтдо вс охзвм
знехз Вй Е 0*4,3
вийоз хвянохзен вй еядвйх зх 
-ихзинХмоя 
зьзяоп вяохее •ехеходей и ох 
-знвйисииехйо вн зхтийоф вя 
вдозопзийп ей охзоя ийн 'ний 
яв вяззьихшгоп вньихвйяомзй 
ехевзяхзйайзонзн я ейижехне

хвияззьихзиег

ВХЗЗОЙ ОХОЯ1ГОЯЮ

на Съюза на комунистите да 
анализират политическото по 
ложение в своите среди и във 
основа на тези решения да ра 
зработят становища и програ

ми за акции, като продължат 
енергично борбата за осъще
ствяване политиката на Деве
тия конгрес на СЮК.

ПРЕЗИДИУМЪТ НА СЪЮЗА НА ЮГОСЛАВСКИТЕ
комунисти

*
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-ам# хо вхинойй*х«ц,А Ахйчл 
аинвяосвйдо охашзия вн ехвк 
-йофзй з зхихахиойзаинА а зх

-июинАюон вн веогчо вн вдй 
од вхвмззьихшгоп и вхвнизйи 
вн зойпч.я хвиюгвдхнзХ! -"от

-зхех хвйчд вй вядкйх зх 'зин
91ГЯИХОЙПЧ.З ОХОН1ГЕК-ИЕН ВН ЕХ
виншг ои ' хвявшзй зз ей зхнзос!

-НЧ.Я ЗХЮ1ЙНЗЙНЗХ ВН И КИХОХЕ1М
-ай вмззьихшгон и вхвшгвнйоз 
вп зз иииксвхзоиояихойц >

аинваоевйоо охатзиа вн енйофзй НЗ и(1од зз
оанвм аиюйии оанен ве — 

знваевнеи оньиидАи и онов
•ийойвн зхшп 

-вн вн охийАхнАн вн хзоннай
-хиТлее" и1ги вхвйАххгАн вн вх 
-хзввдо а ии-зхийояотй инззь 
ихзтгопоном хвйчд в» иийнзх 
-зйп з хвавяв зз охззь иззйзх 
ни иньюг зхиояз инизнвйд ох 
-йон 'ЗН0НВ1ГН вн охзнвяАяхзай 
ВЕ и ахиийАхихзни вн охзнвя 
дзздо ве вяАяхзхвийпохвнд вя 
-ох "охояхззьйоях вн зихияеей 
охонйодояз хвякеойхХ и вних 
ийн вньАен и внаяхззжойАх вх 
-вняихнздо вн охзихияевй хвп 
-инжахА охион 'йит вн зяойх
-нзй ВЯИНВХ ХЕНК1ГЯЕЛЗЙ9ЙП зх 
ИЙЗЙЗ ИОЯВН а 'нийвмйофни 
ваозвм ВЕ влвялзйзйз и вхвин 
-вззпз я 'кихкийнйайн ияокхг
иф И ЕЯХЗХГаХЕЙЕИ 'ИИЙАХИХЗНИ
ннйЛххгАн охотм я ивононоиг
ИЯОПАЙХ-ОНХЗВЬ ХВЯВЯОНВХЗ/С 33
вй вхвньопве 'хвяАяхззйгаз Мия 
нздввзхо и йвхвм 'нзевйдозйп 
Я ОХИОН '1ГОПОНОШ инззьихвйи 
-ойохд-онззьихзихвхз вн иий
оф ИНЕВЙ ВН ОХ9НВНЗИХЙОН О

•вхейАхбАм а 
жвйхидйв нанихнадАз и вонон 
ом инззя яихойп з зхихзинАн 
ОИ ВН ХЧ.Е01ЧО ЗЙШЯОНВХЗ ЕЯОХ 
ХО 'ЗХИХЗИНуСМОН ВН ЕЕОГЧО вн 
ВХВНИХИ1ГОН вн хзвь внявхзчз 

— вхвйАхнАн вн вхвийве 
-ихвймоигзй ‘вийнзхтгзхни вх 
-ВЙВ1ГИ1 ВН КиЙВКЙИфЕ ВЕ ВИЯ 
-01гзА инзяхззйгдо ВН ОХЗНВЯВ 
йлхизо 'вхвнАвн и вхвйАхггАн я
ОХОЯХЗЗЬЙОЯХ ВН ХВОЯЕВХ ”6

ЕХВКВ1ГОХ-ИВН И ЕЯН1ГЯВХЗЙЗЙП 
охвон 'вхвийошоязй вн зхиня 
-идойийп и вххзонПгхз знвявж 
-ВЯ01ГВКО ВЕ ихипо иньизя вн 
иявхзопояихойп зз з*п зхихзин 
-АКОН ВН ХЧ.Е01Ч.З ЕЯОХВе 'ЗОЙ 
-тя инззьихшгоп он 'инззьих 
-зхзз з зн вяох 'вдйод иеех я 
ВЗЕ1ГН вхвнззьинходвй вн вхв 
вой 'ийойен зхитвн вн вдйод 
вхвнноийонгоязй Ахйч-я и вй 
-йА зз вяох ийц 'тгзй инззьих
-ЗШГВИЙОЗИХНВ ИНЗЗЬИХШГОП ВЕ
ояхззьйоях вн вхвйодояз хеяе 
-ВОПЕИ ЕЙ ипАйх и вйох итгзй

-нвд ви знвяХзввхч.3 оншхчвх 
-ЕН-ОП 'охзшювяейпЛомез вн

ВОЯЕЕЙ ХО НЗНЗХЗ ЕХЕНШЕЛОЗ 
ИЙН ОЯХЗЙОЯЕИОЙНЕЧ.Я ОХОНЗЯХЗ
зйгдо я зхиззйойн ви знвяьоз 
-ВН ОЯОНВВП БЕ вкзхзиз вн зн 
ВЙЖВЙХЕИ и ЕЙВЕВН вн охзияхз 
-изй 'охзинзвявйпХомвз вн ия 
-онзо зхинввийзхвк вн охзнвя 
-ПЗЙнА ИЗИЯВЕ охион вн 'охзн
-ЕЯЕШЗЙЕВЙ ХО ИЗОЙПЧ.Я ХО ЗН 
-ЗВПИОН 'ЗНЕЯВЯХЗЗЙ1Ч.ЗО охон
-изн ве изойт.я зхШпАязх вн 
внходвйЕей и вмйофзй вхвн 
зяхззШдо и вхвнзнвпохз вн хн 
-змом виншвхзз вн влвмнзйо 
: зхинйзвз хвми хзонжвя внзд 
-озо зйтияонвхз онззьихивон 
онзяхззТпдо и онизйи хо хкход 
-ВЙЕВЙ 33 ВЙ онжовхозн вядн 
-ЙХ ОХИОН 'ЗХИЗОЙПЧ.Я АЙЖЗДО

•иийвАх
-из инхншгфнон вн и хзонвид
-ВХЗЗН ВН ВЙГИНХО ЗНЕЯВЙЕЧ.З 
ВЕ ВНАЯХЗИЗЙЧ.3 ЗЙ1 'охояхзнийз 
и ИХВХнАЕЗЙ ЗХИНЗЯХЗЗЙ1Ч.ЗО 
ВЯИЙЙОП ЗЙП ОХЗНВЯВХЗОЕИ ‘ВХ 
-ЕЙШНОНЕХЗ вн знеяХзввхч.3 и 
йояоххо хвнвь зйю охион' ох 
-зинзвявйиХомвз и вхвмйофзй 
ВЕ 31И30ЙПЧ.Я вн ВНХОдВЙЕВЙ
внхзйннон з вигийохдозн 'Е

'ВНЗВНИфЗ-ОП 
и ВНВЙИЕИНВХЙО-ОН 'ВНОЙШП-ОН
зйчд вй еядвйх и зжои киймв 
ВНОЗВН ИЕВХ Я БХВХЕНЬОПВЕ "ИЗ 
-зйхнон зхинзнвншгдАпзй вн и 
ззйхнон вихзязф вн зхихнзн

'ЗХИХЗИН
Антон ВН ВЕ01Ч-3 ВН ПИЙНЕ вхвн 
-ззьихивоп-онузйи вн охзнвя 
-ьозвн ве и охояхззкпдо вн охз
ИХИЯЕЕЙ ВЕ ИНЖВЯ 'И30ЙПЧ.Я ИЕ 
-ЗХ ХВЙ31ГХЕВЙ 33 ЗЙ1 ВкЛийИЕ 
ЗЙЦ ВН ВХВИНВЙЗЗВЕ ВН 'ИИЙВЕ
-инвхйо и инвлйо ивзяхззйгдо
И ЗХИНЯВЖЙЧ.Й 3 ОЯХЗЗЬИНЙХЙ 
ХЧ.З Я ВИНВЯНЗИЕВЙ И КИНВЯЬ.С 
ойп зхинноСн ХВЙИЕИНВЛЙО охви 
'изойнч.я иезх оп вхвйтяон 
-ВХЗ ХВХОдЕЙЕВЙ Вй ОЙО!д охон 
1ГЗХИНВН.ПЕИ И ИИЗИНОН ЗХИОЯЗ 
ВН ВХВПЕЧ.Я ХЧ.МАЙИЙИЕЗЙ1Х

•знвя
-вй^лизо охошгвийоз и охзнвя 
-евпозявййе 'вхвнХвн и вхвйХх 
вХн 'вхвхзязойп я вйохой вн вх 
винзшовхо вн и зинзнявйпХош 
вз охонзяхззйгдо вн зхияонзо 
вн внходвйЕвй внхзйннон 'ох 
-ОИНЕЯОЕВЙдО ВН ЕХВМЗХЗИЗ вн 
вхвмйофзй 'ВМЗХЗИЗ вхвшгвн 
-^мон и вхвшгзхвйидЕИ 'вхенз 
-нийппХнз вн ошгвийзпз 'вхвн 
ЗЗЬИХИВОП ВН ЗИХИЯЕВЙ охонт 
<Е1ЕХВН-ОН 'ИХЗОВЕИЗЙ ИНЗЯХЗЗЙ1
до зхилХйй я и охояхзнвнохз я 
вхвийвйлзхни вн иийоф зхин 
-ноийвеинвлйо 'винзтонхо им 
ззьтчонони зхинтзйхчя 'вхвн 
ВЙХЗ ВН ЗИХИЯЕВЙ онззнинонон 
-и и онзяхззйлдо оньойзолтй 
ВЕ зхиийпзйнон 'вхнийвйлзх 
ни и охзинзнявйпХошвз вн охз 
ихияевй з шижзй хвинхХввя и 
вмохзиз вхенхийзйн и вхвяон

-хо вн зхихипо и вз зйиввн
иий

-НЗЙНЗХ И Кинзвяв ВЯИНВХ
-ойп вхвдйод а 'ийизй инйХхгг 
Ан зхихзинАнон вн онздозо зх 
-ИХЗИНАмОН ВН ВЕ01Н,3 вн хзон 
-вйижвхнв внзхгизве вмийохдо
-ЗН 3 ВЯОХВЕ ‘ИЙЙОЯХ ИЙВ1ГIV
ошгвийзпз лч,йн нойит-оп вн 
вийвмйифв и ЗНВЙИЖВЛПВ ВЕ 
вйохзойн хвявьинвйхо хояиж 

нинйАлхгАн Я ИИЙИЕОП вн ехв 
-ИЙВПЙАеА 3 И ХЗОНЗЙОЯХВЕ вн 
-ззьихвйнойолд вхвояз з«хз оь 
вдо 'ЗНВЙИЙ31ГОХ ВН ОХЗНВЯЙЗЯ 
-ОПОЙП Я И ОХОЯХЗЗЬЙОЯХ вн вх
вйодояз вн „вхвнвйдхо" я 'ипз
-В1ГЛ ОЛОНМ ВЗ ИпАЙЛ ИЕЗХ ’ИЙ 
-АХвАН ЗХИНГГВНОИЙВН ВН ,Д1ЙИЕ

ЯИХ

вз

В1ВЙАхиАм а 

цоионом имзза аиюйц

стеоти, толкова по-лесно ще 
е тяхното изолиране.

В борбата против неприяте 
леките действия комунистите 
трябва да настоят за това ком 
петентните органи на властта 
по-ефикасно да изпълняват 
своите задължения 
сно със закона.

кретна и енергична политиче 
ска акция.

Колкото комунистите по-ус 
пешно се ангажират в борба
та за разрешаването на акту- 
алните обществени проблеми, 
толкова възможността на те
зи сили да действуват ще се

съгла-

гогодишната борба за общес
твено-икономическата рефор
ма, па засилващата се инициа 
тива на работническата класа, 
младежта, земеделските произ

Насочване към по-интензивна 

идейна и политическа борба
На третото заседание, про

ведено на 29 май т. г.. Прези
диумът на СЮК разгледа те
кущото политическо положе
ние и подчерта необходимос
тта от укрепване на идеологи водители и интелектуални ра- 
чсския и политическия фронт, ботшщи, както и на по-голя- 
както и от развитие на спо
собността на Съюза на кому
нистите за творческа и ефи- 
каспа политическа акция.

Президиумът на Съюза на 
югославските комунисти кон-

мото единодушие в станови
щата и акциите на Съюза на 
комупистите .което се мани
фестира особено силно в ре
золюциите на Деветия конгрес 
на СЮК.

статира: Курсът на реформата, из-
В пронежденето на решени- правен пред редица труднос- 

ята на Деветия копгрес орга ти през изтеклите години, от- 
низациите па Съюза на кому ново издържа проба и укре-
нистите развиха политическа нна. Навлязох ме във фаза
инициатива и разгърнаха ши на ускорено увеличаване на 
рока обществепа дейност, ко производството, стокооборота, 
ято дава нови резултати. В износа, заетостта, личните до 
сравнение с миналата годила ходи и благосъстояпието на 
акцията на Съюза на комуни трудещите се. В ход е преоб-
стите и па всички сили па са разяването па стопанството с
моуправлепието се развива в подчертана насоченост къмви 

обстановка, сокопроизводителна, модерна 
обстановка, продукция. Благоприятното 

стопанско развитие насърча- 
оптимизъм, сьдой

на комунистите — журналисти 
и публицисти за отговорна ип 
терпретация и творческа раз
работка на политиката 
СЮК.

— развитие на соътветиа си 
стема за информации в Съю
за на комунистите и за поли
тическа пропаганда изцяло.

14. Подготовките за Конфе 
ренцията на СЮК трябва да 
се превърнат в широка обще 
ствсна акция с цел да се про 
учват и решават въпросите, от 
които зависи общественото по

генера
ция, укрепването на нейната 
роля в самоуправитслпите от
ношения и участието им в по 
литическия живот.

15. Президиумът 
призовава всички организации

13. Насочването към по-ин
тензивна идейна и политиче
ска борба изисква от Съюза 
на комунистите да засили сре 
дствата на своето влияние и 
дейност. Това изисква:

— Подтикване и осигурява
не на условия за научно изс
ледване и теоретическо обоб
щаване иа практиката, на ра
звоя на самоуправление и на 
ролята на СЮК.

— разработване на съвреме 
ини концепции за интензивна 
идеологическо-политическа ра
бота с членовете, специално 
с новоприетите,

— засилване на дейноста в 
печата и публицистиката, на 
радиото и телевизията и на 
всички обществени трибуни.,

— повишена ангажираност

на
I

ложение на младата

па политическа 
на по-литическа
което дава печат на сегашни 
те отношения в обществото и 

и по-трайна
ва реалния 
ствува за по-успешно разреша 
ване па материалнито и социа 

проблеми и, улеснява да
на СЮК

има по-широка 
основа. Това е резултат на мно лни

3
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ок з омез вявнзХдо аз ан вход 
-вй иеех ияйлм имззьихмейц
ихХйй и иаознвииф 'ИЯОЙЙВЛ 
инпоийвеинехйо 'имзаьихихоа 

бн онвкаийийайн бе хвакохз 
-вн вй оньшйана-ои вяох а 0н 
•аввдч.з и внвйдло внйо<1внзза 
бе зхиьейес вн оханвавахоа^п 
чоо и охапвяходвйЕБй он вхвх 
одвй хвжгайойн в» онейисин 
-сайо-оп и омойшп-ои еядкйх 
з.шхзинХшж ихгиз имззьниив 
-ВИЙОЗ ИНЬИЗЯ 3 ОНЙЗЕЕ -Ц

вн охзиаейношгей и вмахзиз 
'смихихоп вх-изйи 'вмеийихнвйн хо 

-ЗБПО
ажом ахихзинХмон вн хчемч-з

вххзон 
еюлгойозйн вй онгпзпзХ

Хяой я вйшяонвхз нпзкзйзйио 
оньчхвхзой 'ннзв амвми охи 
ом он 'изойпч-я кцно вн охаи 
вявшайевс! Ххйч-я инвхйо ахнм 
-ззьизняейпл и ахин1гах1ппгя.и 
-си-ояззьихшгон 'ввах зхишгах 
-нявхзйзйн иийвеинвхйо ахияз 
-ззьихикон-онзяхозйщо 
-внйнйзйп хо ахихоинХмоя вн 

ахивиз хвьохойзй

вхвмзаьихшгоп 
-ВШШхгХН И БХЕМЗНЕПОХЗ 'НИН 
ошонхо зхинззьиконони-онзяхз 
атдо вн охзихияеей ве яОЮ 
вп зайхном- хвихаизЬ1 иййчз 
-Х/С охвон 'вхвкйофхвнц -гт

•ояхз

■ахииймв я зияхзизйонийз вява 
хззкпчзо и охн^звлсчя енХзек 
лч.з в» вмяонвхздо вяон вмвзя 
дч.а и ЕЕвд ензяхзаШдо вшгах 
-ияейпЛюкгез вхвняихнв-оп азя 

вхвинзьйч,звн зкзийн в У 
надозонз зйчд вй вядвйх хч.е
-0140 еяохве 
-би вхвкйзйн вй 'хкх мч-м аин 

е Е1 'охояхззй!

-аНтдо онвахиявйпХомвз охат 
-вн вн вххзонй-Сшз и охаихия 
-евй ве аинаьвнЕ онивфх еип 
он 'вмяонвхздо ехвнйойвнЛйж 
-ак я винвдавом ахишгвлнаш

'вхних
10

ахииймв и
-зя.3 аз вй а омийохдоан 2 ■кинашай инйоя '

охояхззУп винии
вннои1шж1е1Л19Н вн знвавхзои

-ашонхо вмиея 
до вн и ВЗВ1ГИ вхвмзаьинходвй 
вн изойнчя ахинансиж вйжан 
хчз вй хзондозопз вхваохан хо 
'ахихзинЛмом вн вемчо вн оя 
-хзаьйоях охомзаьихшгоп и ох 
ониайи хо омьизя ийайн изия 
ве зайхном нихаяаД вн вхвних 
шгон вн оханвявяхзайгьзо X

-до вн вийофай вНхдо ве 'аин 
-акяейшСомвз охомзаьихзшгвий 
оз вн внхзаьвн ияон вн анвявй 
-жйчяхА ее вхвдйод я вшйоф 
-хв1ш внззьихшгон-ониайи ехк 
-ояз вн вмходвйЕВй вязаьйоях 
о и ийаилечя ахизюаьихайоах 
вн аихияевй онквохзон о омвз 
оквз ехииЬоани и иохзве кин

-ихахизйаяинХ вн ш/из ахимз 
-аьйоях вяжияйевй аьая ахих 
-ЗИнАиОМ ВН ХЧ.Е01Ч0 1ГЧЗИИЗ
исох а "аинвяоевйдо охашзия 
вп вмйофой вннайом хо вххзон 
-ийохдоан ве жайвии вхвмзщ 
зйЛхз вн и ахихахизйаяишС хо 
охш/ахЕявйопайн вн охаинен 
-Еч.3 а омодкч.й-оп азд иоаиж 
винзаьихшгон и нинаахзаПгдо 
я аинкшгя охопиан вн анвяпзй 
-нА. ве хч.ц и охояхзакпдо вн 
инзкдойп ахимойиш-оп Ххйчд 
ниПнааш/ахни вхвмзхахиайаа 

ипА вн оханвйижванв хо хзвь 
внаяхзаЦгаз внжХн а вяох 

•внвйхз вхвтвн 
я зайхойн кимзаьинхах-оньХ 
-вн вн ахикахизон хо онйа вн 
БХК1Г0Й ее аьаяон ияхоайоп ох 
вяох з охвн 'ояхзаьйоях онй 
Ахн/Ся и НОМх винаяхзаШдо вн 
ихзвкдо имьизя з ажйч,яз аз 
вР инзаьинвхйо охвом 'зинеяое 
-вйдо охашзия вн вийофай вя 
-вмвх ее ийод аз аьая иниКох 

ахихзинХиом вн хт.Е01ч,з 
•ияонзо ясиз вн зайхном вих

инХйх
инхгЕмийвйажчн и иньихвих 
-ой 'ахинноийиЕоно хвйивоеи 
аз вй онгаанз^ и ахихахизйая 
-инХ вн вхвийофай ХНгайз ах 
-ияихойшьз хканойоайн аз вй 
ХЕХОИ ЗНЕЯХЗИЬЕВЙ ониайи з и 
охихзинХиом вн виНмв вмзаи 
-И1И1ГОИ внзьозвн ошв 0 оквз 
аь' аз вевмо ‘зхихахизйааинХ 
я ахихзинХион вн ве<нч,з я вх 
-кинашонхо вн кийеешгехзийм 
и*хм ийоя вяох оп вхвходва 

аинвяоЕвйдо 
охашзия ве ахизойшхя оп ох 
анвявшай я ахихнайХхз и ахив 
-ахвявйопайп вн аихзвьХ охон 
ВЧ.П и аьихахизйапинХ я охаип 
-авявйпХоивз вн анвяпаймХ а 
вяох ве вмяехзонйзйц "ЗИХИЯЕ 
вй- вн изайойн зхикаяхзайгхдо а 
охзви онхаяхоч,а аиаве из айг 
аинвяоЕвйдо охашзия 'вннвйм 
оп вмьвйи 'анвяияхзай1<хзо ох 
-аин з 'имйаи имзаьихмвйн вн 
анвиаийнйайп я иохзч-з аз и 
иохзйайп вяйчпах входвй вхвн з 
яввх аьвдо 'охояхза!пдо я и ах
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•ЕЕвд вхвшгвийоз-ояоз 
-вьм з виаяЕ ияимс-он зйвйечз 
и аихияевй охомзаьихшгон-он 
аяхзаПтдо вн изайойн иняонзо 
имьизя Ххйчя охаииншгя ивиз 
ее из ахихзинХиом ви хчеогч-з 
аинвяосЕйдоайн охзояз зч,з
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-инйавз аийн хяеиХийиезйц ем 
-яонвхздо вмзаьихивон вхвШплм 
ах ве веиввнв вн вяонзо еч.д 

'нинатоихо инаяхзайхдо ах 
нязаьихзиввийоа вн и ивиз ах 
-инвахийояеиойн вн аихияевй 
оншч,хвхсн-он иян нихйана вн 
!-иоиНо1вояай вхвяохан вяьозвн 

'аинажияй онвахияБйнХои 
-вз оховвй вявнийадо вй ощ 
-он 'ахихзинХиом вн еопо имз 
^аьйод-оп имзаьихивоп и наш 
-Хйонийа-оп 
-ан а вхаз охояхзашдо вн и вз 
-ввм вхвмзаьинходвй вн аь 'ий 
ЙЧ.ЯХОП аз жвнйая айю вмвх

•аих
-ияевй онапхзайхдо онзаьихвйм 
-оиай охонвахиявйнХоивз вн 
вхвмихивон вхиййчяхоп жвнй 
ая айю инвхйо инвахиявхзйайн 
ее ахийодси хо ахихвхвХеай 
и ахивахвйидеи вп хч,зайахни 
'аинаойхзвн охомзаьихивои

•анвявшай охонаяхзаЮдо 
а ихмадХз имьизя вн ниймв вн

вй

опиайи мийохдо

за необходимостта и възмож 
ността различните интереси и 
становища да се решават по 
демократичен начин.

Работническата класа, специ 
ално най-развитите й 
имат отношение към основни 
те въпроси по общественото 
развитие. Обаче нейното дей
ствително влияние в полити
ческите решения в общините 
и по-големите общности изо
става зад ролята, която има в 
обществено-икономическия ига 
вот и в нуждите на развитие
то на социалистическите об
ществени отношения.

Налице е значителното на
влизане на младежта в поли
тическия живот, но значител-

се разчисти положението в 
политическите отношения. Съ
ществуват и проблеми, за чи- 
ето разрешаване е необходи
мо енергично ангажиране: ук 
репване позициите иа произ
водственика, подобряване фи
нансовото състояние в стопан 
ството, намаляване себестой
ността на продукцията, отстра 
няване огнищата на нестабил 
ността. Също и увеличаване 
на всички видове потребле
ние, увеличаване на произво
дствените разходи и на въпш 
нетърговския дефицит.

Важно е по-цялостно да се 
проучи и прецени кое в ус
кореното стопанско развитие 
се основава върху дългосроч 
пи и здрави основи, кое е, а 
кое не е в съгласие с общия 
курс на реформата, кое допри 
нася и кое утежнява укрепва 
не ролята на производителя 
в разпределението. От такъв 
анализ, който се готви в пред 
ставителните органи, трябва 
да произлязат по,ефикасни 
мерки за продължаване на ус 
кореното стопанско развитие 
при запазване на икономичес 
ка стабилност. На едно от сле 
дващите заседания Президи
умът на СЮК ще разгледа ак 
туални обществено-политиче
ски и идейни въпроси на и- 
кономическата политика, като 
ще вземе съответни станови-

ултра деструктивната работа 
служи като аван пост на бю
рократично-реакционните си-

народите и народностите за 
ролята на Съюза на комуни
стите, външната политика и 
отбраната на независимостта 
на страната- — достатъчно е 
определена да осигури постав 
яне на демаркационна линия 
срещу тенденциите, които й 
се противопоставят и срещу 
политическия противник.

Идейните и политическите 
носители на бюрократизъм 
и сгалинизъм оживяват ин- 
формбюровската платформа в 
малко изменено издание, ст
ремят се към установяване 
на бюрократически ред и по 
литически деспотизъм, насто-

ли.
Тези сили често си служат 

с национализма в борбата про 
тив самоуправлението и непо
средствената демокрация. Те 
са единни в твърденията си, 
че социалистическото самоуп
равление водело към дезинте 
грация на обществото, че на
шата политика на равноправи 
ето разединявала народите. 
Всъщност те сами разчитат с 
това ,че със своята хегемони-

части

езическа или разколническа 
дейност ще предизвикат раз- 

яват да се свържат с хора, ко дор и разедипяване на нашите 
ито са обременени с консер- 
вативно-сектантски разбира
ния, или се деморализират 
пред трудностите с които се 
среща борбата ни за социали

народи, а с това и разруха на 
самоуправителния и демокра
тичен курс на нашето социа
листическо общество.

Тях най-много ги засяга де 
м ократиче ската акция, 
сс пасърчава и води от Съюза

на част от младежта още не 
е ангажирана в самоуправите 
лните отношения специал
но на село, в училищата и упи 
верентетите. Това ограничава етически и демократични от

ношения между хората.
Останките иа класовия враг 

по открито показват своя ан-

която
тяхната възможност за учас
тие в решаването по общест
вените въпроси и за отговор
ността по тях.

на комунистите, пречи им не
говата инициатива, идейната 
и политическата ангажираност. 
Затова е и опитът да противо 
поставят Съюза на другите об 
ществено-политически органи
зации, на . органите на само
управлението и на институци 

ч ите в нашата политическа си
стема.

Навсякъде, където Съюзът 
на комунистите влизаше в от 
крита политическа борба, по
литическите противници бяха 
сравнително бързо отстране
ни, а тяхната дейност парали
зирана .Затова укрепва съзна 
нието, че тези сили не могат 
да се разгромят само в общ 
план, но е необходима кон-

тикомунизъм, като се маски
рат с фалшиво застъпване за 
„чисто" самоуправление, без 
комунисти. Те се свързват с 
усташката и четническата е- 
мнграция и с други неприяте

Повиши се способността на 
нашето общество успешно да • 
се противопоставя на всеки 
външен натиск. Нашите наро 
ди и народности още веднъж 
потвърдиха своята решимост 
да бранят енергично и при в- 
сички условия независимост
та и суверенитета на нашата 
страна. Това се основава вър
ху опита и убеждението, че 
без пълна независимост няма 
самоуправително социалисти
ческо развитие, както угрозя- 
ването на самоуправлението 
означава угроза и на нашия 
суверенитет. Въпросите на вън 
шната политика и всенародна 
та отбрана все повече стават 
част от постоянната широка 
самоуправителна и пслитичес-

лски емигрантски групи. 
Неприятелските елементи 

настояват с помощта на реак 
ционния клир да злоупотреб
яват с религиозните чувства и 
с черквата — за политически 
цели. Съюзът на комунистите 
ще продължи да се противо
поставя решително на тези о- 
пити.

ща.
От насоките на СЮК 

Деветия конгрес са разчисте
ни много дилеми и много въ
проси бяха разрешени. Най- 
шнрокнтс обществени сили са 
насочени към последователно 
и ефикасно осъществяване за 
дачите на реформата и 
\-крегтвзпе на самоуправление
то. Укрепна убеждението 
комунистите и трудещите се

ДО

към

па Демагожко-социалният 
нафски ултрарадикализъм с

и ес
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Сурдулица

шишС. СТАНКОВИЧ 

ИЗКЛЮОЧЕН ОТ ск Тлъмински летни грижи
Срещите ни с хората от тлъ 

минския район започнаха 
Бранковци. Тук узнахме, 
въпроса с местната

дните наводнения на места нало. Недостигаше онази жи 
— и непроходим. Но тежки вост, като преди когато тук 

че товарни камиони с много труд работниците от „Новоградня“ 
канцела- превозват руда от мината в пробиваха пътя за Карамани-

ца. Подир тях е останала про 
И сега е трудно да се оти- сторна барака, с отворени про

зорци и врати. Но за щастие. 
Пътят е разбит, а от после на нея нищо не липсва, защо-

то хората от тлъминхжите се
ла не искат чуждото.

Предприятието искало да 
продаде тази барака, но тър
сило много пари. А тази е на 
истина изгодна и би била от 
голямо значение, ако остане 
в селото. Защото, за разлика 
от други села в комуната, тук 
се чувствува голяма нужда от 
една обществена сграда.

Местната канцелария е с 
разпукани стени и таван, ко 
йто при всеки порой прокал- 
ва. В лошо състояние е и учи 
лишната сграда. Стените са

в(Продължение от 1 стр.) 
Станкович говори за социали
стическа демокрация, за „же
ланието на народа” и подобни 
теории, които имаха за цел 
да замъглят създаденото по
ложение. Същевременно той 
отрече правото на конферен
цията да взима решения, а че 
то единствено има право да 
дава препоръки на организа
циите на СК.

Подобно на него и Божидар 
Станкович не зачиташе дого
ворите. Той изнасяше и обви
нения срещу, главно секрета
ря на ОК, Душан Стойкович 
и члена на ОК 
личков. Дори бе отправен и 
иск те да бъдат изключени от 
СК, а групата около председа 
теля на ОС освободена от по- 
литичеока отговорност.

Единствено по-самокритичен 
бе Арсич, ала и той не раз
кри съществените цели и при 
чини, които в крайна сметка 
са предизвикали част от бор
ците да подкрепят „линията“ 
на председателя на ОС.

шан Стойкович, имаше 
ти всичко да се представи ка
то лична разплата в борба за 
постове между него и предсе
дателя, на ОС. Конференция
та накрая недвоомислено из
каза неоснователността на по
добни твърдения, макар че 
прие решение на предстоящо 
то заседание в месец юли да 
се объсди и дейността на ОК.

Взимайки дума Бора Павло 
вич, член на Секретариата на 
ЦК СКС, изтъкна, че някои 
от борците не разбират съвре 
мекните течения. Той потвър 
ди, че ядрото и по-нататък 
стои на позициите на СК и че 
подкрепят борбата за самоуп- 
равителея социализъм .

Атаките срещу всички обли 
ци на организация в СК има 
за цел да разлагат партията, 
да намалят ролята на ОК. Без 
спорно, за това са допринели 
слаборазвитите самоуправите 
лни отношения.

Накрая бе изразено увере
ние, че приетото решение за 
всестрано обсъждане на избо 
рната дейност сред организа
циите на СК ще допринесе за 
превъзмогване „диалога на 
глухите“, който се води толко 
в а дълго и че ще се създаде 
климат за единодействие и 
цялостно осъществяване по
литиката на СК.

опи-

рия все още не е решен. По Караманица. 
една или друга причина, об
щината взела решение канце де в Тлъмино. 
ларията да работи само

' . ''

Милан Ве-

налукани, а гредите попусна 
ли. Опасно е и за учениците 
и за семейството на учителя. 
Заради недостиг на помеще- 

дии_ седмично. Може би зара с. Назърица, където работи НИЯ/ „ долно тлъмино не е 
ди служещия, който живее в само куриер. Друг служещ ня 
Босилеград? Района, който об ма.

Ч .***'» * 3 ■ *.* ■ями
Нищо не липсва

открито читалище, както в 
другите районни центрове.

Отпреди десетина години 
хората от тлъминския район 
обмислят как да разрешат тоя 
сериозен въпрос. Обаче те 
знаят, че без съдействие и ма 
териашна подкрепа в това не 
могат да успеят.

Но това не означава, че тук 
нищо не се строи. Разполага-

Долно Тлъмино в тоя топъл 
летен ден беше някак затих-

служва тази местна канцела
рия е голям. Подобно е и в

Фракционните борби — ре 
зултат на личен стремеж Починал д-р ЧампарБез оглед, че на заседание

то бяха отправени и остри уп 
реци върху бездействието и 
ненавременното ангажиране, 
особено на секретаря — Ду-

В събота, на 13 юни, в сле- 
сърчен

Чампар Милосавлевич, 
рург в Босилеградския здра- емите, сили и средства успеш

но се реализират в тази об- 
Смъртта на д-р Чампар бо- ласт. Така например в някод 

целия босилегра но села в района хората се 
каели да решат въпроса 
водсюн адбяв ането.

В момента такава акция ус
пешно се провежда в Долно 
Тлъмино. Организира я мест 
ната общност. В нея са вкл- 
чени всички, които могат да

хи-
добедните часове от 
удар почина 71-годишния д-р

Ст. Николов
вен дом.

лно отекна в 
доки край, където почти и ня 
ма човек, който да не го знае. 
В здравния дом в Босилеград 
той работи с малки прекъсва 
ния още от 1960 година.

сНаши хора

ЩЕШ години отмих Спасил е много човешки 
животи.

Уважавали са го всички, за
щото е бил добър специа
лист.

Обаче и той бил болен. Се
риозна криза е имал към 
края на тази зима, но бил спа 
сен.

помогнат в центъра на селото 
да се доведе хубава вода. А 
тя ще се доведе на далечина 
от 3.500 метра.

Във връзка с тази акция 
тлъминчани изтъкват случая 
на един старец, който позво
лил през засятата му с ечемик 
нива и ливада да се прокара 
водопроводния канал. Дори

И на последните избори е 
е отбор- бил предложен за отборник, 

но се отказал. — Вече съм в
нямам 

мене.

Малцина са като него. 
Тридеоет години 

ник. Това е Асен Милков от
Горно Тлъмино. старчески години и

Познават го всички. Тоя кре сили. Достатъчно е от
Нека ме смени някой по-млад 
— казал той на събранието 

селото си.

пък шестдесетгодишен тлъми 
нчанин със своята неумори
ма работа е станал пример за на избирателите в

Така и за първи път Асен 
не е избран за отборник.

— Най-трудно беше в наро- 
доосвободителните отбори и в 
първите години подир 
— разправя чичо ’Асен. Тога- 

на ва провеждахме безброй
жни акции, които не вървяха 
така леко. Едно време

В нещастния по него ден, 
направил пет уопешни хирур
гически операции. След рабо- и черпил.
тното см време заминал в ово Подобни акции се провеж- 
щната градина на своя прия
тел Йонич. В един момент в 
разговора д-р Чампар ненаде Ча- 
йно припаднал. Всяка интер
венция били излишна .. .

Цели тридесет 
в своето

подражание, 
години е отборник
село.

Попитайте когото и да би
ло от селото за него и дълго 
ще ви разправя за усилената 
и плодотворната дейност

на когото общесгве 
ните работи още от преди три 
десетилетия са му при сърце.

В Босилеградско няма мно
го такива хора.

дат и в горнотлъминската ма 
хала „Баратарци“ и Назъри-Асен Милковтова

Дейността на тоя старец е 
в ’ пример как се работи. За разлика по-рано и на тоя 

район сега хората все повече 
негодуват срещу постъпките 
на кооперацията, която по е- 
дин или друг начин им нана
ся вреда.

От мнозина земеделци уз
нахме, че тя не им е заплати 
ла агнетата, изкупени още 
през пролетта. На някои тя 
дължи дори и за миналата 
година.

Това създава сериозни тру
дности на хората.

Когато Раде Милков, слу
жещия на местната канцела
рия в селото търгнал да съби 
ра данък, към четиридесет 
семейства не били в състоя
ние да платят. Хората очаква 
ли кооперацията да им изпла 
ти траверсите и добитъка. 
Затова в едно такова положе
ние те свивали рамене и пока 
звали на служещия различни 
документи, в които се вижда, 
че кооперацията им дължи.

Наистина в кооперацията 
им предлагали да взимат сто 
ки за тези дългове, обаче на 
хората са необходими пари, 
за да си платят данъка.

Говори се, че и отношени
ята в тази кооперация не били 
добри. Някои и в това виж
дат причините за неуспехите

Всички се надяват, че щс 
дойде ден, когато всяка къща 
от тая район ще има минь-в. В.

в. в.тоя човек бях В. В.
мс-председател на селския 

стен отбор. Тогава всеки ден 
отивах в Босилеград. Разбира л

Съвети на лекарясе пеш ...
Тогавашната активност, по 

мнението на Асен, била наис
тина на високо равнище. — 
За възможно най-кратко вре
ме проведохме множество ва- 

акции. Една от тези май

на отборнияеска дължност 
още преди войната. Все наел

тези предвоенни години шест 
години бил отборник по вре
ме, когато ривалството помеж 
ду отделните партии било кра 
йно изострено.

Изрив от лекарства
жни
важни беше изграждането на 
пътя от Долно Тлъмино до 
Крива Паланка., По това вре
ме в Долно Тлъмино построи 
хме кооперативен дом, учили 
щната сграда в Горно Тлъми
но залеоихме десетина хекта-

Чу пешите лностга на някои организми на лекар
ства най-често се манифестира във вид на изрив по 
тялото. Това явление с »ос по-често вероятно заради 
това, че употребата ма разми медикаменти е. твърде 
разпространена в целия овят, па и у нас.

Промените но кожата се явяват при много чувст
вителни хора с внасянето на лекарства през устата и 
чрез инжекции. Днес вое повече лекарства и тяхната 
употреба носят със себе си нежелателни последствия. 
Тези промени са свързани с химическата структура на 
медикаментите и „алергичния начин на реагиране“.

Характерно е, че проявата на алергична чувстви
телност към лекарства не престава веднага след упо
требата на лекарста, но продължава известно време. 
Медикаментният изрив най-често е генерализиран, по- 
рядко локализиран на някоя част от тялото (лице, ръ
це и под.)

Най-честите „причинители“ на медикаментния из- 
салицилати (ацетисал, пирамидон и хинин). Со- 

на йода и брома вече са добре известни, но ин-

Проект за пещера
та при Петьрлаш

ра голини и др.
Организатор на всички те

зи акции е бил Асен. Поняко
га и по два месеца непрекъс- 

стоял на някой от обек
тите, без да си отива у дома.

Пито веднаж не отсъству- 
вал от сесеите.

— Сега
да си отборник. Ако не друго, 
то сега не се ходи пеша.

Тези дни с подписан дого
вор между общинската скуп 
щина в Димитровград и Заво 
да за защита на старини 
Белград за изготвяне на про

за уреждане на новоот
критата пещера при с. Петър 
лаш, Димитровградско.

Според този договор общи 
нската скупщина 
да заплати 20 000 нови динара 
на Завода.

в нато

ект

все пак е по-леко

е дължи а рив СЯ: 
лите
оулим и дигиталис не са. Прокаии, както и пеницилин 

да доведе до шок със смъртоносен изход. Съ
щото се отнася и на разни видове серуми, стрептоми
цин и сулфонамид. Морфин и ларгактил предизвикват 
също така изрив и прежалена чувствителност на слъ
нчовите лъчи.

Макар, че Асен сега не е от 
борник той и занапред е един 
от най-активните в селото си.

местната обИзследванията на пещера
та ще продължат и през ля
тото. В началото на юли ме
сец вече една екипа от теле
визията ще снеме вътрешния 
Й изглед.

може
Председател е на 
щност,
ния съвет, член на мировния 
съвет ... Делегат е на общин
ската организация на ССРН и 
на Общинския червен кръст.

член на кооператив-

ор.
Б, Н,
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Старините и ниеВ края на учебната година
До зопозим кулата в Клисура!

Учебниците - обществена собственост В Клисура — Дервен се издига старинна кула, на 
която хубаво личат отворите за пушки. На всички е 
известно, че тази кула е строена още през „турско 
време" и че като такава има голяма историческо-кул
турна стойност.

Още през 1966 година, обаче, специална комисия 
по строителство при общинската скупщина в Сурдули- 
ца, бе приела решение да се разруши като негодна за 
употреба. От тогава са изминали почти три години, но 
кулата си стои, дори понастоящем в нея живеят две 
семейства.

Хубаво е, че тогавашното решение на общинската 
комисия по строителство не е приложено, защото та
зи кула има действително неоценимо значение. Но, за 
съжаление, тя е на път сама да се рухне. Някои вът
решни стени напълно са пропаднали, а и външния й 
изглед отдава ■ руиниращо се здание.

Клисурчани са известни майстори—строители па- 
длъж и нашир из страната. Зидарските им способно
сти и майсторско умение се уважават от всички и мно
зина от тях са желани майстори в различните колек
тиви на строителните предприятия. И просто е чудно 
как никой досега не се е наел да ги ангажира чрез 
доброволен труд и самооблагане на местното населе
ние да запази кулата от пропадане, дори да я при
способи за гостилничарски обект. Още повече, че в 
селото няма стаи за нощуване и случайния пътник 
няма къде да преспи.

Откриването на , граничния преход при Стрезими- 
ровци и пускането на рейсова линия Враня — София 
занапред ще „довежда" все повече гости в Клисура, а 
между тях ще има и чужденци. Бива ли тогава това 
здание, между другото в самия център на селото, вме
сто да бъде туристически обект, да бъде една отблъ
скваща руина. Безспорно, с по-голямо желание и ин
терес на местното население би могло да се подреди и 
църковния двор и църквата, която също има голямо 
историческо значение, тъй като е строена в началото 
на XIX век.

Може би, местната общност, организацията на 
ССРН и други обществено-политически фактори в се
лото биха могли да намерят решение. Стига ако пра
вилно схванат задачата и успеят да организират хо
рата.

ратура, атласи на ученическа 
енциклопедия, 
ученически списания. По тоя 
начин бе се въвело по-съвре- 
минно обучение и разширява 
ла хоризонтите на общата ку 
лтура.

Очаква
на фондове ученически 
ги и помагала, както и парични 
фондове, ще намери широка 
подкрепа, преди всичко сред 
учениците и преподавателите. 
Безспорно затова е нужна и 
помощта на воички граждани 
в комуната, а преди всичко в 
създаването на 
отбори във всяко училище и 
всяка община.

На всички ученици в основ- ъществил конституционният 
ните училища могат да се о- принцип за безплатно основ- 
безпечат безплатни учебници, но образование, 
ако, преди всичко, самите у- 
ченици, техните преподавате
ли и родители, всестранно по 
дкрепят новата акция на Си
ндиката за обществена дей- ли същевременно и специал
ност. По негова инициатива в ни форми на ученическо са- 
Сърбия е създаден отбор да моуправление. Ученици и учи 
помогне създаването на фон- тели заедно биха приемали 
дове за учебници при всички известни правила за ползване 
училищни колективи, които и пазене на учебниците и по
биха ползвали всички учени- магалата, биха развивали свои- 
ци, без оглед на материални
те възможности на родители-

репродукции.

ПОДКРЕПА>
Всички тези фондове би би се, че създаването 

кни-

те работилници, в които биха 
„лекували“ скъсаните листо- инициативните. ве, корици и пр.

Най-сетне широк размах на 
тази постоянна акция би се 
състояла в създаването на би 

би блиотеки на училищна лите-

Първите фондове учебници 
биха започнали да се създа- 
ват още в края на тази учеб
на година. Всеки ученик 
подготовил учебниците и на 
училището тържеството ко- 
гато получава ученическата 
книжка, би дал книгите, кои
то е ползвал. Наесен тези 
книги биха получили ученици 
те от по-долните класове. По 
тоя начин книгите биха пре
станали да бъдат частни п би 
ха станали обществена собстве 
пост.

Това, освен улеснения на се 
мейния бюджет, ще има ог
ромна възпитателна роля. Де! 
тето от малко би се учило на 
по-добро отношение към об
ществената собственост, след 
туй, скромност и солидарност, 
понеже ученика винаги би мц 
слил на своя по-млад другар, 
на който ще предаде книга
та на ползване. Същевреме
нно учебникът не ^и се пол
звал само една, а повече го
дини.

В много

Р. Г.

Димитровград

ИДЕЯТА ЗА МУЗЕЯ НЕ Е УГАСНАЛА

Ст. Н.

УРЕЖДАНЕ НА УЧИЛИЩНИЯ ДВОР
След построяването на нова за поплочаване на двора и

взет е паваж за павиране на 
на достъпа към училището и пъ 

реди- те-ките.

та училищна сграда в с. Кли
сура, просветните органи 
училището предприеха

страни книгата 
трае от 5 до 8 години. Тя се 
пренася от „поколение на по
коление“ и износва едва то
гава, когато поколението, кое
то е тръпнало в първи клас 
завърши основно училище.

Да се продължи века ма 
книгата е съществено 
словие за осъществяване на 
тази обществено полезна ак-

всичко' Развива се Идеята на група ентусиази- 
у ‘-у * ИС КЪМ книгата' което сти изглежда, че най-сетне ще 

н чителен признак за кул7 дъде осъществена
1птГ*!ппм отделни лица и ця- музей в Димитровград ще за 
п‘‘ ‘ °Ва С пъРвосте" почне да се урежда тези дни.

преподавате- Вече Са определени и помс-

г"”л •Дом;»културата-бниците и участвуват в създа- Ъ1Ц11те ше бъдат адаптира-
програми УЧебНИТе ПЛаН0ВС И из™ “"в" еди^Сот3помеще-

Издателствата на учебници нията Сретен 14гов ни псжаза 
щс трябва да се ориентират експонати на бъдсщия мУзеи.
към по-добро техническо о *ук се иамира керамика от 
формление на книгата приспо Болевдол' икони от чеРкви 11 
собено за по дълго употребя манаСтири' пари и др' 
вапс а не всяка или всяка вто 
ра година да печатат нови из- културата ученическата сбир

ка на Ооновното училище „Мо 
ша Пияде" ще бъде пренесе
на тук, а водят се разговори 
с основното училище в Пога- 
ново и тяхната археологичес
ка обирка да бъде отстъпена 
на музея. Освен това ще бъ-

ца мерки за уреждане на учи 
лищния двор. 
се строи бетонна ограда, 
която само

Голяма част от акциите за 
Понастоящем уреждане и разширяване

за училищния двор е осъществе 
досега са дадени на чрез доброволен труд 

6 хиляди динара. Същевреме- учениците, а не малка 
нно се правят бетонни плочи

на

на
част

ще бъде и заплатена.преду-
Кът на бъдещия музей

ЗАВЪРШИ УЧЕБНАТА ГОДИНАло, икономическото развитие 
и др.

Очаква се музеят да бъде 
открит на 8 септември Деня 
на освобождението на Димит 
ровградско.

На 20 юни приключиха уче 
байте занаятия. Само боеиле

И в босилеградската гимна
зия приключиха дипломните 

градското <).сновно училище за изпити. Наскоро тук ще 
върши два дни по-рано, по
ради чествуването патронния записване в първи клас. 
си празник. Резултатите все 
още не са известни.

родния
се

проведат приемни изпити за

Б. Н. В. в.

Фестивален
албум

Както ни казаха в Дома на

Дания.
Покрай фондовете на вече 

ползваемите книги във всич
ки училища или комуни мо
гат да се създават и парични 
фондове за купуване на 
ви кити и издания, 
ученици и преподаватели, (ма дат изработени копни на ня- 
кар че се очаква помощта на кои ценни екземпляри наме- 
трудовите организации и гра- Рени в Димитровградско, а 
жданите) всяка година могат понастоящем се намират като 
да обезпечат част

но-
Самитс

собственост на Археологичес- 
ския музей в Ниш.от средства 

тези фондове с различ
ни акции, представления 
ложби, чрез продажбата на

та за
Музеят ще има и едно от

деление от НОБ и работниче 
ското движение. Тези матери 
али вече се изработват, а съ- 

в рамки-; що така ще се оформи и от 
коопера- дел печат, където ще бъдат

и из
СЕГАШНИТЕ ФЕСТИВАЛИ НА НАРОДНОСТТА 
ГИМНАСТИЧЕСКИТЕ УПРАЖНЕНИЯ ГЛАВНО 

УЧИЛИЩА И ГИМНАЗИИТЕ.

ВСЕ ПО-МАЛКО СА МЛАДЕЖКИ.
свои произведения и трудове, 
които осъществяват

ИЗПЪЛНЯВАТ УЧЕНИЦИТЕ НА ОСНОВНИТЕ
ВСЕ ПО-МАЛКО СА МЛАДЕЖИТЕ. КОИТО СЕ НАЕМАТ ДА ПОДГО

ТВЯТ ЕДНА ИЛИ ДРУГА ФИЗКУЛТУРНАте на ученическите 
ЦИИ II подобно.

На подобен начин

ТОЧКА.
ИМЕННО ЗАРАД ТОВА ФЕСТИВАЛИТЕ ГУБЯТ В КАЧЕСТВОТО СИ.

ИЗПЪЛНЯВАТ ГИМНАСТИЧЕСКО
изложени всички вестници, из 
лизали или сега излизат в Ди 
митровград. Този отдел ще 

и у- бъде допълнен с архивни до
кументи от миналото на гра
да и околията — учебното де

НА СНИМКАТА: ДЕВОЙКИ ОТ ЗВОНСКО 
НИЕ НА ФЕСТИВАЛА ОТ ПРЕДИ

е възмо
жно да се създадат и различ
ни фондове на помагала 
чебни пособия, така че за две 
три .години напълно би се ос-

УПРАЖНЕ- 
СТ, Н.ТРИ години.

{
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Студентите - „гости“ дългоочаквани
Ученическите дни изминаха.
Гимназистите напуснаха 

Димитровград, и Босилеград.
Почти цели девет месеца гра 
жданите на тези два града о- 
чакваха, че ще се представят 
било със самостоятелна кул
турно-забавна програма, било 
с някоя пиеока. За съжаление, 
нито едните ,нито другите, из 
пълниха желанията на граж
даните. Културното развлече
ние беше под равнището 
сравнение с предишните годи

ПЪТУВАЩИ ЧУВСТВА
НА МАРИКА

1 *
чета .които с една малка до- 

и обработка
могли направо да се гордеят.

Днес в Димитровград 
рахуват да не би именно да 
са се възгордели, и че зарад 
това няма да щат да работ
ят.

Може би, ще трябва 
тръгне от възобновяване на 
дейността на студентските 
жества. Защото всяко 
ско представяне, всяка 
акция не трябва да се разбе
ре като плод на ентусиазъм

Хората празнуват пролет.
А аз
докато не видя 
слънцето на лицето ти, 
топлината на устата ти 
и пролетен дъжд в очите ти — 
ще газя преспи, 
защото
всичко, което може да радва 
трябва изцяло 
в човек да се въплъти.

се е коментирало, но след ле
тните дни или в групички на 
улицата, без да им 
кое у тях е хубаво, а кое 

Няма да сгрешим 
жем, че в момента 
те са

на таланта” биха
се каже 

не е. 
ако ка- 

студенти- 
„гости дългоочаквани”. 

Било каквато акция 
рното поле да превземат ще 
срещнат попрелата и на 
таналите младежи, жадни за 
културно развлечение. И 
само на тях: понастоящем тр 
ябва да се разгърне и в два
та града широка ак1

се ст

на култуда се
ос-

ДРУ 
студент мев XXXтяхна

ни. Минута скъпа, как да те удължа, 
та в живота да станеш нишка бяла 
и докато съм жив твоята лъчка 
да я гледам като в огледало.
Тъжна годино, простряла вечност, 
тъга присъдила на невинен друм, 
побегни от мен в космическа далечност 
като миг случаен, като странен шум.

заДнес, в промеждутъка, ко- 
гато учениците си отидоха, а 
студентите все още не са до 
шли, гражданите 
ние
граждани. Може би те ще вдъ 
хнат нов живот в провинциал 
ните градове и ще влеят но
ва струйка, която ще съживи 
останалите?

Действително: тях ги очак 
ват същите трудности, с кои
то са се срещали поколения
та преди тях — липса на ма
териални средства, нужното 
разбирателство, провинциална 
затвореност и снисходително- 
ст на по-старите, липса на по 
мещения за подготовки и 
пр. Но ще смогнат ли сили, 
за да преодолеят всичко това 
и да покажат на своите съгра 
ждани, че все пак имат сили.

И не без основание от тях

с нетърпе- 
очак-ват академическите

XXX

Животе мил, не знаеш за спиране, 
защото хората на ръце те държат, 
а защо на мен свирепо подготвяш умиране, 
когато желанията ми иа теб толкоз дължат? 
И колко е страшно, когато се засели 
пустиня в човека и всичко замре.
Изчезват мечтите, радост не видели 
п не може човек да ги събере.
Животе мил, не знаеш за спиране, 
макар те напускат мечта след мечта, 
но все пак сили в тебе набираме 
всички нещастници по света.

Стойне ЯНКОВ
♦

ИЗПОВЕДОт миналогодишното представяне на студентите в 
Димитровград

поне еднасе очква
културно-забавна програма, ед

студентите и тяхната дейност, 
та-новяване извори за финан
сиране на културната дейност. 
А със строго установени изво 
ри ще може да се предприе
мат различни акции.

Без оглед обаче до коя сте 
пен тази дейност е разгъната, 
от студентите се очаква много.

Ще уопеят ли да докажат, 
че техният ентусиазъм е по- 
силен от всичко, е въпрос, на 
който отговор ще може да да 
дем едва след лятната вакан
ция, след „студентското лято”, 
което ще покаже колко сту
дентите са изпълнили желани 
ята на гражданите.

С ДВЕ сърца пулсираш в мойта гръд, 
кръвта оттича в две посоки.
Ала за мен си ти единна плът 
на била, равнини и гребени високи.

МЪЛНИИ подли овъглят върхове сини 
и бури жестоки ломят млада снага. 
Сърцата помият синовете безименни, 
дето проляха за теб кръвта своя.

на пиеска, редовно устройва- на няколко души, а като ре- 
не на танцови забави ... зултат на координирана ак

ция. В тази насока много би-Защото миналогодишните 
резултати, специално за Дими 
тровград, говорят, че очаква
нията не са напразни. Първо, 
понеже с голям успех студен 
тите в града миналата година 
представиха две актовки 

и спечелиха 
артистите-изпълнители има
ше и такива талантливи мом-

ха могли да помогнат и оста- 
обществено-политиче-налите

ски, сили а особено младеж
ките организации. Не трябва
да се изпусне от предвид, че 
навременното ангажиране на 
студентите, тяхното зачленя- 
ване в самодейните колекти- 

зрителите. Между ви- Ше бъде крачка напред.
Досега в тази насока вина-

И НЕКА има безумници клети, 
които върху ти ще дигат ръка. 
Всички крепости от мен превзети 
аз мога днес да кълна!

ги се е изоставало много. За

г I Стефан НИКОЛОВ
Ст. Н.мисли м велини хоп

СВОБОДНОТО ВРЕМЕ НА УЧЕНИЦИТЕС голяма подозрителност се отличава онзи, който знае

(Фр. Бейкъи) 

(И. А. Островски) 

Да живееш само за себе си — това не може да се на-

(Менандър)

малко.

Егоистът загива най-рано.
В Д. Невля те окопават ца-Учитслският колектив в Д.И тази учебна година завър 

ши. Учениците са вече свобо 
дни от учебните занятия. Се
га как да се използва лятото.
С този въпрос сс мъчат на
шите училища,
родители, педагози и др. Вси- две фотографии, кои 
чки сме съгласни, че децата добре говорят как учениците 
не трябва да останат на улица прекарват свободните си часо

Невля този въпрос реши като редица за сметка на училище- 
оргапизира колективна рабо- то (ляво), а в Димитровград, 
та. В града обаче това е

рече живот.
по- могат да се видят и такива ка 

учениците да игратук поместваме ртигаси
то най- лт иа карти.

организации, трудно. ЕтоНай-близко до великото стои честността.
(В. Юго)

Често причината за бедността е честността.
Квипт Курции) Б. Ник. 

(Сн. С. Алексич)та. вс.което всеки показва лице-Обноските са огледало, в
то си. (Гьоте)

II' ' V

т-1 '
‘ <1

(I-По-лсшо е да просветиш най-глупавия човек, от кол
ието горделивия.

/«

И*

Ш_ . |ОТ|Т.Т-. " . ^
-■ ■ :■ *.

■■'Ж ‘у

#-у*> - ..
у , . -

(Л. II. Толстой)

Уязвим с оизи, който скъпи за своето дело, функция. 
Независимият във всичко и докрай човек е нсу-

(М. Левидоп)

4 ' ‘

с -• I.положение.
язвим. 3

* .-•
Дързостта е маскирано високомерие.

Честа е стар светец, когото вече не почитат.
А(Т. Фулср) 

(М. Рене)

ш • .1

/ 4 1Ж «>т

^

_ г.;(■ и
.*

Понятието за чест пречи иа чиновника да стане ла- 
кей, а на войника да стане палач.

(А. Хсрцен) 
(„Блясъци на остроумието" 

— избор М. II. И.)

. 1

•Чу ■
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конференцията да не я пред
лагат в Секцията за обществе 
па активност на жените.

— Двадесет години съм член 
на Общинския отбор на ССРН, 
а сега имам и други задълже 
ния. Предложете някоя друга 
— каза тя.

Ншцо не помогна. Цвета бе 
избрана единодушно.

Впрочем, защо пък да 
върви по старому.

нията: порцеланът звънна съсАврам Шукарски студенина.
Мъжете жените.ахнаха,-

проточиха шии. Завистта 
стопи с чашите, пълни със съ 
страдание и съжаление. Разо
чарованието трепкаше във ве 
ждите на мъжете, 
се размърдаха, настана тяго
стно мълчание. Тия, които бя 
ха гърбом, надничаха. Обиде
ният момък се разсмя

сеКрасотата Като критикуваше предло
жението за избиране на орга 

общинската конферен-
Стодовете

ни на
ция на ССРН в Димитровград, 
Райко Зарков каза:

—Ето например десет лица 
са предложени от три семей- 

— Заркови, Илиеви и

но изплетена жилетка с цве
та на отваряща се роза. Об
леклото й я правеше още по- 
очарователна. Мъжете се въз ехидно, че разлях бирата. Де- 
хищаваха от красотата й, же- техо ми затаи дъх. 
ните ревнуваха. Много погле
ди се впиваха в кръглите 
рамене, извитата бяла шия.

В ресторанта — градина та
нцуваха младежи с весели ли
ца, девойки с изрусени коси и 
вталени рокли: Радостни и 
красиви!

На съседната маса вечеря
ха учителки от селата, дошли 
да прекарат неделния ден в 
града. Една от тях привлича
ше. Нея гледаше и дъщеря 
ми. Устата й бе напръскана с 
вишнов сок, очите 
черни и тъжни очи. В погле
да 'й имаше сияние като от 
лъчи, откъснали се, прониза
ли листата и затрептели по 
кората на старото дърво, но 
имаше и умора.

не
така

*
ПОРАДИ някакви „принци- 

пиални въпроси" даже и лич
ните отношения се изостр
ят между директора на „Ус
луга"' и „Градня" в Димитров 
град. За отбелязване е, че то 
се засилва ведно с по-засиле- 
ната акция за разрешаване на 
комуналните проблеми в гра-

ства
Ценкови. Когато идваме на за 
седания от тези три семейст
ва ще има във всеки орган 
или мъж, или жена, или брат 
— като семейни представите-

— С друга красота блести! 
й — рече жена ми.

— Защо има куци хора, та
тко? — прошепна дъщеря ми.

— Сервитьор! Коняк! — из
виках инстинктивно.

Изведнъж детето ми се спу 
сна, откъсна роза и се зати
ча. Аз гледах свежата роза в 
ръцете на дъщеря си, а тя ти
чаше, блъскаше, 
се. Видях как учителката пое 
розата, усмихна се, погали по 
косата детето ми. Целуна го. 
Дочух задавените в сълзи ду-

напъпилите твърди гърди.
Жена ми я 

Свитите й вежди издаваха ми 
елите й. Мълчах и гледах, до- 
като детето ми рече:

— Колко е хубава какичка-

наблюдаваше.
ли.

Хубаво е предложението 
ощеголеми

— подхвърли Михо 
шапка му трябва.

Предложението бе прието и 
без шапка.

да.та! Димитровградчани си правят 
сътрудничествотоЖените я поглеждаха със провираше извода, че 

между тези предприятия зато 
ва ще почака известно време. 
Защо пък не?

завист и гневните им прегорен 
ли лица ставаха мрачни като 
зимен ден.

В ресторанта влизаха позна

Сваляме шапка затова.
*

ЦВЕТА ЦЕНКОВА помолиКаранфилсното й лице бе
с нежно носле. Облечена бе ти, поздравляваха, но аз виж 
скромно: копринена рокля, дах само нея. Мислех, че нри 
обсипана с незабравки, ръч- родата бе несправедлива —

МИ :
— Лека нощ, какичко!
По лицето на красивата учи 

телка отново затрептя усмив
ка. Тя погледна дъщеря ми в 

мм, раздразнена от мълчание очите. Дали в нея видя своите 
то, по-страшно от всякаква

КВАЛИФИКАЦИЯна един дала овръх, на други 
— нищо. Отгатнала мислите

Радио 

Ниш 

за вас

любими ученички не зная, но 
отново очите й излъчваха 
радост — малката радост, 
която животът ни дава.

Ш*Ж 
з* 4

свада, жена ми попита с иро
ничен ТОН:

— Харесва ти, нали?
— Да- - 
— Така и мислех.
— Хубава е!
— Селска даскалица!
— Красотата променя хора 

та...
МайтаплъциСЪБОТА, 28. VI. 1969

12.10 — Нашият джу-бокс 
14,35 — Рекламно бюро
15.30 — Предаване на български

език
16.00 — За събота след пладне 
18,03 — Каним ви да танцувате

НЕДЕЛЯ. 29. VI. 1969
6,39 — Предаване за земеделците 
9,05 — Резервирано за дискос

10.02 — Младежта пред микрофона 
10,50 — Музикални честитки
14.00 — Предаване на български

език
18.30 — Каним ви да танцуваме

ПОНЕДЕЛНИК. 30. VI. 1969
14. 35 — Рекламно бюро
16.00 — Музикални честитки
15.30 — Предаване на български

език
18.03 — Резервирано за днес
18.10 — Избираме—избирайте

ВТОРНИК. 1. VII. 1969
14, 35 — Рекламно бюро 
15,30 — Предаване на български 

език
18,10 — Избираме—избирайте

СРЯДА, 2. VII. 1969
14, 35 — Рекламно бюро 
15,30 — Предаване на български 

език
18,03 — Резервирано за днес

ЧЕТВЪРТЪК, 3. УП. 1969

АПЕТИТ КАТО 

ПЛЕВНЯ
— И ги погубва!
Тя блъсна чинията, без да 

бе докоснала яденето,- скара 
се на детето, замълча. Учител
ките се навечеряха,- нагласи
ха коси и усмивки. Сърцата 
им туптяха в ритъма на му- разправяше 
зиката, ръцете помръдваха, се селяни: 
гърдите се надигаха.

Преди години един нашенец 
на насъбралите

— Ич не им обичам град- 
Пушех. Сини кръгове обви- ския живот на децата. А за- 

ваха розите в дългите тесни що, ще речете? 
алеи. Светлина заливаше ко- Отидох да видя синовете си 
сите на танцуващите. Към у- в града. Зарадваха ми се, раз 
чителките се приближиха мла шътаха се снахите да ме на- 
дежи със заучени маниери и гостят, ама градска работа на 
ги поведоха към дансинга. Са ли е, не ти е много кеф. Та, 
мо красивата учителка не ста седомо ,уж, пред ручък да пи

йнемо по чашка. А
Лицето й бледнаееше. Мом соха и някакъв бузалък 

ъкът, който я покани, продъ- зе, 
лжаваше да маха с ръце. Тя 
го гледаше с поглед, идещ от чашка, по две, по три, а обе- 

„Оставете да го няма. Синовете току ме 
подканят: „Де, тате, де пийни 
си, де мезни малко, та да ти 

бира се отвори апетит. Веднаж, д.важ 
— много пъти ме каниха та
ка. А на мен ми изсъртел ду- 
дукът, та все зелена колегия

— Квалификации ...
— Обем на гърдите 99, обем на краката 44!

РАБОТНИЧЕСКИЯТ СЪВЕТ В ПРЕДПРИЯТИЕ 
„БРАТСТВО" В ДИМИТРОВГРАД

обявява

ваше. те доне- 
за ме

та да ни мине вре
мето по-бързо. Пийнахме по

Конкурссолените й сълзи, 
ме“!

За попълване на следните вакантни места-
1. ДИРЕКТОР НА ПРЕДПРИЯТИЕТО
2. СЕКРЕТАР.
УСЛОВИЯ:
Под 1. Виеше образование с 10 години трудов стаж 

на ръководни постове, полувисше образование с 15 години 
трудов стаж на ръководни постове и познаване на кожар
ската промишленост, или нисш е образование и над 15 годи
ни трудов стаж и опит на ръководни постове, от които 4 в 
кожарската промишленост.

Под 2. Виеше образование с над 5 години трудов 
стаж в специалността.

Лични доходи — според правилника за разпределение 
ма л.д. в предприятието.

Квартира не е обезпечена.
Конкурсът е валиден 15 дни след публикуването му.
Молои с необходимите документи 

ния адрес. Непълни молби

Цигарата пареше пръстите 
ми. Жена ми пиеше 
след бира.

По челото на девойката ма 
лка веничка отразяваше нес
покойния й пулс. Гледах мок
рите трохи, бледата и трепе- 

. ряща ръка, пречупена в ча
шата с газирана вода. Келне
рът изготвяше сметката. Зап
ъхтени, колежките й отваря
ха чантите. Когато сервитьо
рът направи обичайния си по 
клон, красивата учителка до
пря ръка до ръба на масата 
и бавно се изправи.
Скочих. Онемях. Сърцето ми 
биеше. Келнерът изпусна чи-

ми играят пред очите.
Когато пак ме подканиха да 

пия, та да ми се отворел апе
титът, не можах да изтърпя, 
та им викнах: „Ей, деца, мо
ят апетит е зинул ко плевня, 
ама давайте каквото има, да 
го затискам. Стига ми е тоя 
бузалък и тая шишорка.

Е, разбраха ме децата, не 
ми се разсърдиха, ама пак не 
обичам това градско каненье,-

14.30 — Вести
15.30 — Предаване на български

език
16.00 — Музикални честитки
18.03 — Резервирано за днес 
10,10 — По ваш нзбо,-,

ПЕТЪК. 4. VII. 1969
14, 35 — Рекламно бюро
15.30 — Предаване на български

език
16.00 — Музикални честитки
18.03 — Резервирано за днес
19.00 — Избираме—избирайте

Видях.
се изпращат на гор- 

няма да се взимат под внимание.м. н. И.

„СПЕЦИАЛИСТ
м* т петров

он%и


