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^?^^^И|^_ЗА_ОБШЕСТВЕНО—ПОЛИТИЧЕСКИ И КУЛТУРНИ ВЪПРОСИ
НА БЪЛГАРСКОТО МАЛЦИНСТВО В ЮГОСЛАВИЯ

Реши иленум на ЦК на Съюза г
па югославските комунисти

ПОЛИТИКАТА НА СЪЮЗА НА ЮГОСЛАВСКИТЕ 

КОМУНИСТИ Е ДЪЛБОКО СВЪРЗАНА С ВСИЧКИ
ПРОГРЕСИВНИ СИЛИ В СВЕТА) ч

КИТАЙСКОТО РЪКОВОДСТВО РАБОТИ НЕ САМО ПГОТИВ СЪЮЗА 

И_ПРОТИв ОСНОВНИТЕ ИНТЕРЕСИ__НА СИЛИТЕ НА ПРОГРЕСА И СОЦИАЛИЗМА

НА ЮГОСЛАВСКИТЕ КОМУНИСТИ. НО

На 18 май в Белград бе про
ведено Петото пленарно заседа 
ние на ЦК на Съюза

читателите пя? :а да спрат бурния ход на 
преустройството. Оказа се, че 
човечеството наистина е влязло 
в нова епоха на своето разви
тие, че социалистическата об
ществена система е основната 
отличителна черта на това раз
витие И че се върви през преход . 
ната епоха от къпитализма към , 
социализма. ,

,,В това отношение ние като

ходове в между 
народните отношения, специал
но в международното работни 
ческо движение'. Считаме също

Адис Абеба ще има в това отно 
шение голямо значение.

Тук аз само в най-общи чер
ти изнесох; главните отличител 
ни черти на преходната епоха 
и нейното значение за сегаш
ния жиеог и бъдещето на съвре 
менните поколения. Сега бих 
искал да кажа нещо за актуел- 
ните въпроси на международни 
те отношения.

гъща сила, която все повече Ще
има решаваща роля в междуна 
родните отношения и обществе 
пия живот.

Създаването на много социа
листически страни и засилено
то организиране и укрепване на 
социалистическите и прогрееив 
ни сили по света задълбочи об- 
зщата криза на 
Разпадането на

партия на революционния юго- I система също така е допринес- 
славски прлетариат изминахме ' 
през последните десетилетия из

на юго
славските комунисти. Заседани-

капитализма.
колониалната

Аз и други оттоворни друга
ри в нашето политическо ръко 
водство често сме изнасяли на 
шите становища*, 
най-крупните актуални между 
народни въпроси,. Затова сега 
на е необходимо да анализира
ме всеки от тези въпроси поот
делно. Една от основните отли 
чителни черти на положението 
в междунардоните отношения 
от Втората световна война на
сам е присъствието на така на 
речената студена война, която 
по най-различни начини се 
проявява в политическите, във

ло много в следвоенния период 
да се изменят съотношенията

вънредно труден и славен път.
В сравнително кратък истори
чески срок, като развивахме ре 
волюционния почин на най-ши
роките народни маси. ние ус
пяхме да осъществим коренни 
обществени промени у нас и да
тръгнем към всестранно социа | фантастични револуции в

никата, технологията и в нау 
ката изобщо а това съдействува 
човешкото обществото да си 
съ сдаде една общност на бога 
тство и висока култура. Затова 
вса повече расте| съзнателното и 
организирано усилие на наро
дите тези достижения на наука 
та да подчинят на интересите 
на трудовия народ. В днешните 
условия, обаче всички народи 
дълбоко са заинтересоваш! за 
опазването на световния ми'р, 
защото нова световна война би 
предизвикала

на силите в полза на прогрееив 
ния и социалистическия свят. 
Освобождението на народите от 
колониализма е към края си. 
Сегашното увеличение на произ 
водителните сили е невиждано 

I в историята^ Осъществяват с|е
тех

особено по

листичееко изграждане. Велине I 
ствената Народоосвободителна 
борба против фашизма 
социалистическата революция 
на югославските народи по 
бедиха по направление на 
същите исторически стремле
ния, които доведоха да велика 
та- Октомврийска социалистиче 
ска революция”.
Такггва дълбоки корени в хара 

ктерността на нашата епоха има 
и антифеодалната и социалис- 
т ическа революция на ки
тайския на-род. Много, (други 
страни също така са минали 
към социалистическа изграж 
дане. Създадена е една нова мо

и

воените. икономическите, в кул 
ту рийте и други отношения ме 
жду народите. Нейното поддър 
жане вече е нанесло огромни 
щети. За съжаление, съществу 
ват твърде влиятелни сили в 

които я тласкат. Има несвата,
йии шумни заговорници, има и 
реалисти’, които считат. ’че по 
ложението на студената война

катастрофални 
разрушения на производствени
те сили и би угрозила самата 
егзистенция на човечеството.

в международните отношения е 
естествено, тъй кат0 съществу
ват най-крупни (противоречия 
между социалистическите и ка" 
питалистическите страни, меж
ду развитите и неразвитите 
страни, между колониалните ме 
трополи и бившите колониални 
или все още угнетени народи, 
тъй кат0 съществува голямо на 
доверие и тем подобни. Факт е, 
че в международните отноше
ния все още владее голямо недо 
верие, че реакционните кръгове 
в света чест0 си служат с поли 
тиката ..от позиция на силата”, 
че в международните отноше
ния не са отстранени постъпки 
те и стремежите за господство- 

над другите, а това предизвик 
ва огромни разходи в човешки, 
материални и други стредства. 
На народите в света 
зи средства днес са необходими 
за по-нататъшен развой. Съзна 
нието за безсмислеността на из 
разходването на тези средства 
става огромна сила. която 'все 
повече упражнява натиск в на 
правление на изнамиране поло 
жителни решения.

МиршоШо съвместно съществуване 
— най-могъща Политическо средство па 5ор5аШа 

на международното работническо дешжение
„По такъв начин в преходна

та епоха от капитализма към 
социализма се решават най-ва
жните въпроси 1 на човешката 
общност. Най-различните фор 
ми на борбата между старото и 
новото, сътресенията и проме
ните. от съществено1 значение 
за отделни народи и за между 
народните условия, господству- 
ващите стремежи и съществува 
щите опасности в преходната 
епоха изискват дълбоко разби
ране на световното развитие...”

„Нам. на Съюза на югослав
ските комунисти, отдавна вече 
ни е съвършено ясно. че прогро 
сивиого развитие на обществег 
ните отношения и материалното 
укрепване на социалистически
те страни диес е исторически 
дълг на социалистическите си
ли, Обаче нам ни е ясно и то
ва. че материалното' и друго 
укрепване на прогресивните си 
ли, които се “стремят към со
циализъм е съшо така наш ии- 
тернациоиалистически дълг. У- 
слешното изграждана на социа

ство на борбата на международ 
мото работническо движение за 
обществен прогрес и засилване 
на социалистическите сили й
фактори в света. Активното съ 
трудничество между развиващи 
те се страни и все по-тясното 
им свързване в акцията за обез 
печаване на мир и равноправно 
политическо и стопанско сътру 
дничество между народите е не 
само съществено средство за те 
хния прогрес, ио и най-значите 
лен фактор за
противоречията и опасността, 
пред които е изправен съвреме
нният свят. За това ние счита
ме. че от1 голямо значение е сви 
кването на конференцията за 
търговията и развитието и ак
тивността

становище по тези въпроси ще 
спомогне по-добре да се разбе
рат в международното работни 
ческо движение становищата, 
които застъпва СЮК’’.

„Динамичността на събития
та. картината на съвременния 
свят и условията, при които де 
йствува международното работ 
-ическо движение.

ЦК на СЮК Едвард Кардел. 
След като бе 
ред генералният 
ЦК на СЮК Йосип Броз Тито 
изнесе доклад за становището 
на Съюза на югославските ко
мунисти по актуалнита между
народни въпроси и задачите на 
международното работническо 
движение) в борбата за мир и ср 
циализъм (В разискванията по 

Милентие

приет дневният 
секретар на

превъзмогване те

са твърде
Аз тук не искам дасложни.

правя обстоен анализ, защото в 
много случаи — на партийни 
конгреси, заседания на ръковод 
ните тела на СЮК. в различни 

международни

доклада участвуваха:
Попович, Светозар Вукманович, 
Душан Кведер. Миялко Тодоро- 
вич, Александър Ранкович. Ла
зар Мойсов. Добривое Видич и 
Велко Влахович. Пленумът при 

след
заключенията на

на ' необвързаните 
страни. Срещата на най-големи 
те държавници от Африка' вречи, на много 

конференции и арещи 
казали много за това. което по 
наше мнение е същественно за 

съществуващите

■— сме

Дошло е време за установяване нл равноправия 
отношения между шаоодиЛе -

катоключи в 13,30 часа, 
бяха приети 
Пленума. оценката на 

международни условия и на у- 
словията, при които действува 
международнрто1 работническо 
движение...”’

През последните десетилетия 
у много народи се 'е явил стре
межът за същесгвенни промени 
на жизнените условия. Все по 

засилвало съзнанието че

ТитоИз доклада на другаря Съществуването на социалисти 
чески и капиталистически 
ми с различни обществени си- 
ст Сми) изобщо е' ^политическа' 
реалност, която не може 
премахне от световната 
о огромна надпревара 
ръжаването или с въоръжени 
конфликти между ръководните 
обществено-политически спете.

Аз вече казах защо провежда 
не политиката на активно съв

местно съществуване межггу 
държавите а различни общес
твени системи е необходимост 
на социализма и света изобщо. 
Да добавим, че ние считаме), че 
'дори и не капитал иетическите 
класи по логиката на/ събитията 
все повече са принудени да се 
обърщат към такава политика,

тая или оная тосподствуваща 
обществена класа би могла да 
натрапи отвън своята форма на 
господство на други, без при то 
ва да прибегне към война с оче 
видни последици за всички. То- 
ей най-добре го показват перио
дичните опити) в различните/об
ласти на света в еледвоения пе 
риод да ое спрат) прогресивните 
обществени промени в отделните 
страни.
Т.акива опити винаги заплашва 
ха опазванто на международ
ния мир, създаваха нови проб
леми и изостряха съществува
щите
Затова години вече ние така У- 
порито подтикваме към градив
ни международни преговори, е- 
динствсн метод, който в сегаш
ната обстановка съдействува да 
се разрешат крупните междуна

лизма и комунизма в социалис
тическите страни и развитието 
на иай-прогресивни отношения 
на равноправие и дружба меж 
лу тях ще има огромно въздей
ствие и катЬ пример, и като 
материална сила върху съзна
нието и борческата воля на хо
рата по света. -Това е интерна 
ционалистическо

На дневен ред на днешното 
на ЦК на стра

пленарно заседание 
СЮК сме поставили актуалните 
международни въпроси и зада- 

международното рабо
тническо движение така както 
ние ги виждаме и в размерите 
на борбата която водят народи 
те. на. света за мир и развитие 
на приятелфео международно 
сътрудничество, а също така и 
актуалните проблеми на социа
листическо развитие, особено о- 
нези. които са свързани със се 
гащната обстановка и разисква 
нията в комунистическото и ра

Счита

да се 
карта 

във въо-
чите на

се е
разпределението на обществени 
те блага може Да ое осъществи 
само като се изключи експлоа
тацията на човека от човек.

„Победата на великата Октом 
врийска социалистическа рево
люция е дала нова сила на но
вите обществени процеси. Огро 
мните успехи на трудещите се 

"в Съветския съюз, които пости 
гнаха. като превърнаха изоста
нала царска Русия в модерна 
промишлена 
страна бяха ‘решаващи за съ
временното развитие”.

Двете световни войни не ус-

заптължега-ие 
на социалистическите страни. 

Мирното съвместно съществу 
ване между страните е различ 
ни обществени системи е необ 
хопимост за всички народи. То 
стана едн0 от най-актуалните 
изисквания на човечеството И 
необходимост на социализма. 
Ние години вече) твърдим, а то 
ва най-добре го показва практи 
ката. че мирното съвместно съ 
ществуване в сегашния етап е 
най-могъщото политическо сред

ми

неразрешени проблеми.ботиическото движение, 
ме, че в сегашната обстановка 
изнасянето на становищата на 
СЮК по този въпроси ще съдейс 
твува членовете) - на Съюза на) ко 
муиистите и югославските труде 
щи се да разберат по-добре

социалистическа

Днес наистина не сс вижда какзна
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ПЕТИ ПЛЕНУМ НА ЦК НА СЪЮЗА НА ЮГОСЛАВСКИТЕ
КОМУНИСТИ

на троцкистки позиции.
война или мирюз й другите социалистически 

страни не противоречат на на
шата досегашна политика 
сътрудничество с всички стра
ни,
ничах с нас на равноправни о- 
снови. Това не значи, че ние 
искаме да влошаваме' държав- 

етнешения с капиталисти 
напуснем

стои
По въпроса 
СЮК е за мира, за мирно раз
решаване на спорните пробле- 

между - народите. Но СЮК 
класовата борба, бо

рбата на работническата класа 
страни. Напротив,

сцена, в прогресивното работни 
ческо движение. Главната при
чина ос състои в това че члено 

СЮК са заети най-мно-

иа висящите международни въ
проси. Този застой е пълен с 
ммою опасности. Него са го пре 
дизвшсали реакционните съпро
тиви. Той не подхожда на иите 
росите на мир» и народите. Сте 
цпално обезпокоително е 
ва, че' в една част на социалис
тическия свят съшо така се про 
явяват някои егонстнчески инте 
роен и догматически становища 
които се прикриват под плаща 
иа висши цели н които попреш 
по тълкуват резултатите п 
стремежите на преходната епо
ха. Макар да изобилствуват с 
рсевдс.революциошш фрази те 
показват огромно неразбиране 
на растящия динамизъм на со
циализма."

Могъщият темп ма вътрешно
то социалистическо развитие ц 
огромната отговорност на Съю
за иа комунистите за правилно

родни проблеми в интерес на 
мира и на народите. Безсъмнено 
вече е дошло време да ое устано 
вят равноправни отношения ме 
жду народите. За да се изклю
чи войната от международните 
отношения трябва Да се напра
ви всичко за отстраняването на 
студената война, тази най-голя 
ма преграда на осъщестяваисто 
на мира и благоденствието на 
света. Тази ^съществена задача 
може и следва да бъде осъшест 
тЕена с колективна дейност иа 
прогресивните сили и държав
ници. конто пред народите си 
има^ голяма отговорност.

на

Еете иа
го с проблемите на наше социа 

изграждане и при 
събитията в

конто Са готови да сътруд- ми
не отрича

лпетическо 
това занемаряват 
международното работническо 
движение .Също така до това 
се- дол де, че понякога се смята, 

политика иа стра
ната било работа на правителс-

II ВИСШОТО РЪКОВОДСТВО

И ТО- в отделните
считаме, че борбата на ра

ботническата 
бри обществени отношения във 

страна е гоям принос

ниеиитс
ческите страни, да 
сътрудничеството с тези страни 
по въпросите, които са от взаи 

общ интерес. Не. ако

класа за по-до

че външната Есяка
за прогресивния ход не само в 
дадена страна, където се води 
борбата, но в целия свят. Фор 
мите на тази борба са разнооб- 

ние не отричаме и най 
ако те не са

мен или 
постъпим така. тогава не бихме 
били последователни иа прин
ципите ма активното мирно съв 
местно съществуваше, нямаше да 

намаляването

т вето
на ЦК на СЮК и затова, че та 
зи наша политика е правилна, 

| зашото във външната политика 
постигаме1 успехи, защото

разни и
острите форми, 
а в а нт юристи ч ески и ако са по- 

победата на работни- 
класа. за прогресивно

е по 
ма Югосла-

I допринасяме ,за 
но за влошаването на иначе на 
прггнатото международно по- 

Това би се отразило

раснал престижът 
рил и пр. Всичко това е точно, 
обаче в последно време п меж
дународното работническо дви- 

повече "стават разли-

Застоят в разрешаването 
ва междуаародиите пъи- 
росв е пълен с опасности

”...Много пъти сме изтъквали

лезни за 
ческата
то движение изобщо. .

•Впрочем нашето
класовата борба ние дока-

ложеиие. 
неблагоприятно и върху нашите 

л сътрудничествожени. все 
чип. дори крупни примципиал- 

г-с съгласил както във връз-

отношениеотношения 
г необвързаните срани, както и към

захме не на думи. но на дело.
Днес в революционното рабо

тническо движение, т.е. в кому 
нистическите партии, има нееь 
глас-ия между ония, които сто- 

догматически позиции,

ни

ят иа
каквито са Китайската комуни 
етическа партия и ръководите- 

някои други комунисти-ли на
чески партии, и огромното бол 
шинство други социалистически 

комунистически пар- 
които 'са за прогресивен

страни и
тии.
ход в света, за мирно уреждане 
ка всички спорни проблеми и 
за мирно съвместно същееству 

между държави и народи 
обществени систе- 

к|оито са прсуЦив войната, 
съзнават последиците^,.

ване
с различни 
ми
защото
които при днешните разруши
телни ядрени и военни средства 
биха значили катастрофа за 
човечеството. Следователно ние 
сме на страната на ония кому
нистически и работнически пар 
тии. които се борят за 
дирането на догматпзма и ста 
лниските методи в комунисти
ческото движение, на страната 
на ония, които се борят за ми
ра и мирноь-ц разрешаване на 
спорните, международни проб
леми. които са за прогресивен 
ход в революционното работни 
ческо движение сгьоб-разно с 
марксистката наука и днешния 
етап на междунродните отноше 
ния и рзвитието изобщо

ликви-Участвуващнте в работата на V пленум слушат доклада на др. Тито

върху градивната роля, която 
тези страни играят днес в ме
ждународните отношения, а тук 
ние и занапред трябва да дей 
ствуваме активно. Такава 
тивна роля и сътрудничество на 
Югославия с други необвърза
ни страни е в интерес на всич
ки сили в света, които искат 
да се осУети нов световен кон
фликт...”

,.Такова становище и ролята 
на Югославия между необвър
заните страни е една от глав
ните причини за постоянни на
падки от китайските и някои 

ръководители 
СЮК и нашата страна. По въ 
проса война или мир ръковод
ството на Китайската партия

ка с днешното положение в сье 
та. така във връзка с прилага
нето на марксизма-ленинизма в 
по-нататашния ход на между
народното революционно движе 
пие.

развитие и преодоляване на про 
блемите., кепто носи това разви 
тие. са повлияли в известна сте 
пен за това у някои членове на 
СЮК да намали интересът за 
събитията на - международната

Подобряването на отношенията със СССР 
в социалистическите страни е от голямо значение

че започване на разоръжаване
то бп имало огромно ' и много
кратно значение. То би означа
вало не само постепенно възста 
новяване на доверие между дне 
шиите антагснистически сили— 
защото би означавало и отказ 
да се уптореби сила при разре
шаването на спорните проблеми 
— но би могло да бъде и нача
ло на ликвидиране огромните 
разлики, които днес съш.еству- 
ват между развитите и слабора 
звитите страни, ако само една 
малка част от тези средства, ко 
ито се хвърлат за въоръжване- 
то, би си дала на слаборазвити
те страни.

Нне'никога не сме считали, 
че първо трябга да (разрешим, 
най-важните проблеми, конто 

остави в наследството Втора 
та световна война, та по 
начин да се обезпечи реално 
провеждане на политиката1 на 
мирно съвместно съществуване 
между държави с различни об
ществени системи. Апсурдно би 
биле също така да 
някаква си абстрактна полити
ка на мирно съвместно същест
вуване', без еднЪвременото раз
решаване на висящите междуна 
родни въпроси. .Това очевидно 
Са процеси на политическия, жи 
вот на нашето време, които тря 
бва да вървят едновремеио. па
ралелно. .Политиката на мирно 
съвместно съществуване значи 
и необходимост висящите проб
леми да се разрешават градив-

ак-

ката лкомунистическа партия в 
своето минало опита на гърба 
си действията на сталинските 
методи. И не само Комунистичес 
ката партия, но и целият ни на 
род, без оглед на жертвите и 
заслугите в общата борба про
тив фашисткия завоевател, опи 
та Сталиновия бяс. защото не 
искаше да се подчини на свое 
волията на Сталин и да положи 
независимостта си пред краката 
му.

Разликите, които съществу
ват в комунистическото между
народно движение по отноше
ние възгледите и становища за 
сягат п такива съдбовни въпро 
го. Развитието на революционно 
ната и мира, разрешаването на 
спорните международни въпро
си мирното съществуване и дру 
го. Развитие на революционно 
то работническо движение и со 
циализма в света заема едно от 
главните спорни места, защото 
в комунистическото движение 
отрязява разликите между дог
матичните и прогресивни сили 
по становищата и възгледите 

.върху посочените проблеми.
Ръководителите на Китайска 

та комунистическа партия и 
някои други упорито стоят на 
догматически позиции във връз 
ка с отношенията и понататаш- 
ното развитие на комунистичес
кото движение. Те отричат въз” 
г. сжнсстта в отделни страни да 
дойдат на власт прогресивните 
сили пс друг път освен по пътя 
ьа въоръжената борба в 
война, без оглед на последнцит® 
Те отричат, че е възможно ме
ждународните спорни въпроси 
да се разрешат с миролюбиви 
средства и считат, че това може 
да ое постигне само със сила. 
Те отричат миролюбивото и ак 
тиено съвместно съществуване 
с държави и народи с различ
ни обществени системи и това 
го считат за отстъпка на капи- 
стическия свят и за отричане 
ст революционната борба. Те 
смесват революционната борба 
на работническата класа във вс 
яка страна с мирното съвмест
но съшествувне между държа
ви и народи. А мирното съвмес 
тно съществуване, както съм ка 
зал много пъти. е необходимо, 
за да се избегне страшната ка
тастрофа от една нова ядрена, 
разрушителна, световна война. 
Те, изглежда, не могат да разбе 
рат че мирното съвместно съще 
ствуванг между държавите не 
означава идеологически компро 
мис. консервиране на класовите 
противоречия и класовата бор
ба в капиталистическите стра
ни. Те се борят против дестали 
низацията и за възкресяване на 
сталинистическите отношения и 
методи в световното комунисти 
ческо движение и- социалисти
ческото изграждане. Югославс-

' 'Когато казвам, че сме на 
страната на антидогматически- 

в комунистическото 
движение, тогава с това подчер 
тавам нашето -място, нашия дъ 
лг и интернационалистическите 
задължения на СЮК в редове 
те на международно работни
ческо движение.

те сили

върхудрутп

ни Всяко компромисно и ненринцнпнално споразумя
ване за сметка на осневввте принципи на борбата 

за социализъм ба било много вредно за 
работническото движение

такъв

Затова ние, югослагските ко
мунисти и народа, поздравихме 
решенията на XX и XXI кон
грес на Комунистическата пар
тия на Съветския съюз. И не 
само заради порицаването на 
Сталнновите грешки, но и зара
ни откриването на нов процес 
в развитието на икономически
те и обществени отношения в 
Съветския същз по направленис 
на всестранен и по-ускорен раз 
вей във всички области на сто
панството и обществения живот 
Значението иа тези решения с« 
доказа от практиката както в 
Съветския съюз, така и в меж 
дународвото работническо дви
жение. Благодарение на другар 
я. Хрушчов и останалите негови 
сътрудници ние успяхме, макър 
и бавно, да подобрим постепе
нно нашите отношения със Съ
ветския съюз й другите социа
листически страни. Това подо
брение на отношенията 
СССР и другите социалистиче
ски страни има огромно, много

ое изтъква Изтъквайки, че в междуна
родното работническо 
ние има дълбоки принципиал- 
ни разногласия, които могат да 
доведат до разцепление и от
слабване на борбата на прог
ресивните сили, специално на 
борбата на работническата 
са п че все още вярва, че няма. 
да се стигне дотам, той каза:

,,3а да не се 
необходимо е да

зуменията в комунистическото 
движение трябва да се разре
шават принципиално, той на
помни, че е имал предвид неог 
давнашното минало, решения
та на Московското съвещание 
през 1960 година по въпроса за 
Югославия, които не са съот- 
ветствували на действителност 
та и не са били, прницнпиални. 
ООаче това сега е минало, а ко 
мунистите трябва да гледат иа 
стоящето и бъдещото. Заради 
това минало не трябва постоян 
но да сме недоверчиви към Съ 
ветския съюз и останалите со 
циалистически

движе-

■

кла_

нова стигне дотам, 
се участвува

най-активно и 
в ликвидиране на разногласия 
та между комунистическите 
партии. Всяко компромисно и 
непринципиално споразумяване 
за сметка на когото и да било 
или за сметки на основните 
принципи, върху конто почива 
съвременната борба за социа
лизъм, ще е от голяма вп.<еля 
за работническото движение^ 

Изглежда, че в редовете на 
членството на СЮК а
които не разбират 
положително

но. п р и НЦИ П11а л Н О
Не считаме както това искат 

да представят някои ча полити
ката на мирното съществуване 
и отстраняването на акту.ални 
те международни проблеми, как 
вито са прекратяването на.ядре 
ните опити, разоръжаването, 
рният договор с Германия, Бер
линския въпрос и пр., би създа 
ла мигновено свят без проблеми- 
Считаме, че именно такава поли 
тика би открила възможност на 
родите'на света да вложат своя 
талант и ейергия за изгражда
нето н^ нова система на между 
народни отношения и институ- 

невиждано1 ускоряване 
на общественото и общочовеш
ко развитие. Като изтъкна, че 

пъти сме се изказва-. 
ли по актуалните международ
ни въпроси и че целта му е> да 
изтъкне общата насока на на
шата дейност в рамките на со
циалистическите и прогресивни 
сили на света за1 разрешаването 
на тези международни въпроси 
другаря Тито каза:

.,.Исках също така да изтък
на съпротивата на тази дейност 
Съпротйваг3 съществува и в се 
гашния момент води към: обезпо 
кояващ застой в разрешаването

страни и пар
тии. Трябва да се има предвид 
какво е сегашното им отноше 
ние към нас и какви са. стано 
вЦщата на тези партии по най- 
важните

ми
СЪС

международни пробле
ми.кратно и положително значение 

т,р гямг зя Югославия и за со- ,,Възгледите на Съюза на ко 
мунистите трябва да бъдат е- 
динствени по тези въпроси. Не 
може да има различни стаиови 

! ща, когато са касае до единен 
Щ-на политика на СЮК и доста 
новища към събитията не са- 
мо във вътрешното 
ио и на международната арена
И50бц|Д.

Особено трябва да ни интере 
суват събитията в международно 
то работническо движение. Тр 
ябвц.да знаем, че сме част от 
това

п и? яистичтгките стлани. но и 
за п°волюциоччте работнически 
и гтлягпесиЕНи р.вчитния изеб- 
’”о Това укрепва единството не 
срмя на социалистическите 
и иа всички прогресивни сили
Г Г;-,—Ая—я ЯЗ **ио И зя градивно
м --и-чо съвместно съществува

има хора,
огромното 

значение ма I 
ла енчте и само нормални но 
и добри отношения между п°

4 страна и Съветския 
Другите социалистически 

ли. Неотдавнашното 
щение в Съветския 
голямо значение
то на

ноции за
съюз развитие.стра 

ни посе- 
съюз е от 

от становище

в света. Това тя^но е гвг МИра 
с нашето задължение да уч^? 
вуме аЦ ивно в правилното 
^ ждане на несъгласията п я» 
.б-. тт™,1-г в социалистическо 
со работническо движение”.

ние много Н2.

Сътвудвичеетвото и* 
Югославия с оетяпалите 
пеобпрша страни е в 

чнтереа и* всички сили, 
коптв искат да се нзбег- 
не нова световна война

движение, а не нещо
вън него.

Нас ни обвиняваха и обвиня
Кн-г.гт. чл сме р-визионисти. 

тайските ръководители го из
ползват това за постоянни не- 
принципиални нападки против 
СЮК и нашата страна, без ля 
привеждат в какво се състои

'У-

..Добрите отношения и сътру
дничеството със Съветския съ- Подчертвайки, че неспора-
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този ревизионизъм, та да раз
искваме мирно за оправдаиост 
та или неоправдаиостта 
кива обвинения. Не споделям 
мнението на ония, които миел 
ят. че у нас е всичко добро. 
Ние сме правили немалко гре
шки в практиката си, ще има 
оше, но ние сме ги откривали 
» нсп1 .'гяли. При тева иие 
считаме за непогрешими, как- 
то не считаме за непогрешима

нито една комунистическа пар 
тия или движение, а най-малко 
ръководството на Китайската ' 
комунистическата партия. Пра 
зните приказки и клеветите не 
могат да бъдат компетентни за 
сисьярапетс. какЕо е>

мин. Само творческото прилага 
не на марксизма-ленинизма, а 
не догматизмът — може да да 
де на днешната степен на раз 
витие на обществото, на тех
ническите, културните и други 
постижения добри и бързи ро 
зултати в борбата на работни 
ческата класа за по-нататъшни 
промени на обществените отно 
шения, в изграждането на со 
Циализма.“

на та

штш
шшлГфуШревизио

низъм, а какво не е. Следова
телно, праткиката и резултати 
те й са Най-добър съдия за пра 
вилността на прилагането тео 
рията на Маркс, Енгелс и Ле

ие се

В Китай се стигвз до засилване на бюрократическнте 
на управление

методи

Ако гледаме практиката и 
резултатите на китайските ко
мунисти в тяхното 
развитие, тогава техните греш
ки са хималайски големи в 
сравнение с нашите, югославс
ки. Какви са резултатите 
техните комуни, дребните мета 
лургични фабрики, техните об 
щи казани и редица други гре 
шки, кс то се отразиха 
върху живота на китайския на 
род. А ние не се намесвахме в

ма да се осъществи, не се скри 
в.1 нещо друго.-* Мисля, че ра. 
ботата е там, че Югославия се 
ползва с голям престиж в ази
атските

например казват че било в пе 
престанна криза, произлизаща 
от връщането към кап.пализ 
ма, че индустрията ни била в 
застой, че в селското стопанст
во се рЗзвивад процес на със- 
редотачаване на земята в от
делни хора и в процес и;Г съз
даване на кулапи. че на м-ииия 
пазар владеел аос, а работни 
ческото самоуправление прел- 
ставявало завеса, зад която со 
извършвало връщането към ка 
п - гал истическаТа система. Те- 
зо желания да ни очернят пред 
наредите на Азия и Африка, 
пред необвързаниге страни, 
преварителнс са обречени на 
провал защото тези народи 
знаят ной-добре каква е Юго- 
сла> ря.

вътрешно

и африканските стра
ни, особено з необв ! заиите.
и то зарад своята безкорисна и 
принципиална подкрепа на ко 
лоииалните и развиващите се 
странни, зарад своята миролю 
бива политика тя се

на

Т'с(ЖКО ползва го. 
лям престиж и като социалис
тическа страна зарад своята 
обществено-политическа 
ма и успехите в своето социа
листическо изграждане...’’

Той каза

Другарят Кардел открива Пленума

свързват с борбата на бивши . Кадър и с д^уги унгарски ръ_ 
те колониални народи, със стре ководители, установихме съ- 
дшжите на работническата кла що такава взаимност в схва-ща 
са от развитите с грани, с ни- нията за перспективите на на- 
з ересите на цялото човечество. | шите отношения, за необходи

мостта от здраво сътрудничес
тво и постоянни усилия и по-

тяхнето гътрешьо развитие. 
Ь Китай изглежда се

систе-
« сшг

нало до по-нататъшно укрепва 
не на бюрократизма и бюро
кратичните методи в ръководо 
него на държавата, стопанство 
го и партията. .Комунистическа 
та партия, като ръководна си
ла се насочи към ,,политиката 
«а големия скок'“ 
ват те, с цел Китай да се раз
вие възможно по-скоро.. Нрц 
това бяха употребявани 
методи, включително и военни 
за разрешаването на вътрешни 
те проблеми, този свой 
меж и желание

по-нататък, че ки
тайските ръководители твърде 
произволно третират разЛи^нн 
«с области от нашия вътрешен 
живот. За

В това отношение считам, че , 
нашите отношения със Съвет с 
кич съюз и други социалисти
чески страри се развиват все 
по-добре.

Когато неотдавна посетихме 
С светския съюз ние се уверих гарска 
ме, че съществува взаимна го- I нашите взаимни отношения и 
тозост да градим нашите отно 
шепия така, че най-напред да-

чини.
Когато на посещение ни дой 

де другарят Тодор Живков, ние 
също така реалистично и в дру 

обстанвка обсъдихме

нашето стопанство

както каз- Работнпчьската класа мо
но само в мвр

же да се развява успеш-
разин

уговорихме да продължим с у- 
силияТа, 
добри резултати в много об- 
ласти.‘‘

„Колебах се дали тук да го- на комунистичесяите 
воря за безочните и клевстьн социалистическите
чески нападки, на някои най- I непрекъснат процес, тясно свър 
отюворни албански ръководим . зан с всичките днешни съби- 
телн върху нас и нашата сгра ! тия по света. Тази борба изис- 
на. Считам обаче, че това це е ква много взаимно доверие, по
нужно, защото не става дума знаване и признаване различ-
ра ^някакъв Г' ГНе За Х° ните форми на борбата и мело 
бикнопени тпян™ ™ А Аа °~ вията, при които прогресивни
това те са гамг. т-л^0™' °свеч те сили от всяка страна ,могат

само глашатаи на да водят успешно борба за про
китайските ръководители, кои грес и социализмът Интереси
'го никъде в света не бяха мог „„те на мира не са противополо

жни на интересите на работни 
ческата класа и на социализма. 
Напротив, работническата кла 
са може да. се развива успеш
но и да води класова борба, да 
извоюва по-справедливи общеО 
твени отношения, да ликвпди- 

експлоатацията на човека 
от човек и да поеме своята съд 
ба в ръцете си само при усло- 
вията на мира.

партии 
сили е

които вече са дали
развиваме онова, коего подхо 
жда на двете страни, 
становищата ни са същи или 
сходни, било да става дума за 
важни международни въпроси 
или за взаимни отношения. А 
това-, другари, има доста. На 
тази основа нашите отношения 
и сътрудничеството ще стават 
все по-добри и по-здрави в ин
терес на двете страни, па со
циализма и световния мир.

Трябва да кажа, че и в Бу
дапеща, в разговорите с Янош

стре- 
за ускорено 

развитие китайското ръководс 
гво, за съжаление, подчини 
политиката на престижа , 
стремежа Китай по-скоро да се 
наложи като ръководна 
в революционното работннчес 
Ю движение и като велика си 
ла в

където
По-нататък той подчерта, че 

такова сътрудничество и кон
такти е имало и с италианска
та комунистическа партия, Из 
точпогерманската. Френската и 
че съществуват добри условия 
за все по-широко и задълбо
чено сътрудничество и връзки 
със социалистическите страни 
и комунистичеките и работни- 
чеките партии.

на
иг

сила

международните отноше
ния. Водена така, гази полити
ка на даде очакваните резу-.- 
тати което предизвика негър- 
пение и подхраняване за пред
приемане на нови сектански мер 
ки. Искт гно казано, 
техни грешки не ни- радва. Ге 
са е.ъв вреда ьа китайския народ 
и на цялото работническо движе 
пие в света. Обаче, ние мислим, 
че те нямат морално пр гво да 
ни нападат и клеветят като за: 
нашата действителност измиел 
ят различни неистини.

Б нашето 
Китайската народна република 
няма причини за такива неис 
тини и такива огорчени напа- 
дення.“

Като изтъкна, че сме пе?дра 
пили победата на Китайската 
народна революция и сме се за 
стъпвали за правата на Китайс 
ката народна република навея 
къде особено в Организацията 
на обединените нации, че Ки
тайската комунистическа парти 
я е била между първите, 
след 1948 бе повикала 
Осми конгрес делегация 
СЮК и че била твърде топло 
и сърдечно приета и поздраве
на от конгреса, другарят Тито 
каза:

„Развитието

ли да намерят 
хора за тази роля. Това са гвъ I 
рде жалки работи, които ст 
Само себе си няма да се раз 
решат. Те трябва да се разре
шават упорито, както упорито 
се борим за мирб, защото те 

част от борбата 
за мир и правилни отношения 
между социалистическите стра 
ни и комунистическите партии 
в света. Борбата за единството

по-подходящи ,

СЮК е длъжен да участвува в борбата протвв 
венчки. конто съзнателно действуват за разцепле

ние ма международното работническо движение

нас тези

са съставна
ра

„Светът днес има нужда ог 
ло-нататъшно

пото задъдбочване на взаимно 
то разбиране, от взаимните до 
говори въз основа на развит ие 
на другарско, равноправно сът 
педничество в различни облас
ти, размяна на опити и пр. По 
ложителните

утвърждаване 
на социализма. На това утвър 
ждаване стоят на пътя не са
мо най-реакционните империа- 
листиечски кр*ьгове и останки 
от колониализма, но и тенден
циите в комунистическото дви 
жение да се възкреси догма- 
тпзмът, да се предизвика раз
цепление в международното ра 
ботническо 
иоосвободените

Ръководство ва ККП е станало 
център за организиране на догматичните сили

той каза:
. 1 е строго отделят борбата 

за социализъм и казвлт: „Бор
бата за мир и борбата за соми 
ализъм са две размити бор 
би. Погрешно е, ако не се по- 
тавят точни разлики между те 
зи два вида борби*’ В писмото 
си до ЦК на КПСС, публикува 
но на.13 март т. г„ те гризова- 
ват към единство на комуиис- 
тиечекото движение, заради 
световната революция и казват: 
.Пред нас имаме твърде добр 

международна обстаио'вко, ко
ято е най-благоприятна за ре
волюция в света. Няма причи 
ни да ие отстраним нашите раз 
ногласия и укрепим нашето е- 
диьство“. Значи, • призовават 
към единство заради световна 
революция, която п сегашния 
сгап би о<1.-чавала световна 
в: Г>па и ушпчо/лсис на стоти
ци милиона хора, а не притока 
ьзт към единство за борба за 
мира и социализма.

Като подче| Та още някои сло 
бсстп и грешки на китайските 
ръководители и вредността па 
политиката им, другарят Тито 
й-гькма:

„Наш дълг е да заемем по 
гхички тези въпроси ясно и 
ппчиципиалио становище,. Наш 
интерес е да победи в комупис 
тичеекбто движение прогресии 
мият кл/г.*с който съогветстпу- 
ва на'' живота и изискванията 
на социализма. СЮК никога не. 
е бил безразличен къ л основ
ните проблеми на борбата за 
ссшализьм. Днес, < * .т) гм.мг 
те па С1 • иализма се поминат 
пред 1ч г п успехи и нови г.опс- 

това можем да по < .им п-г е 
:ю.-м: -.ко

В борбата за социализма са: 
се «у,;; иизирали ми >:с т ’0Т пг 
са Те са консо или *. ?пи, 
мючтетпо от тях разбнг ат 
ст-нг“ з: /,■ чи и прел пет-: Ля
та са п.тгви да поема г пъл щ та 
отговорност за по-нататъшната 
ст»дба на човечеството и по-на 
тотъшното утвърждаваме па 
гпогресивиото социалистичес
ко развитие. Социалистически 
те постижения най-тясно се

отношение към

и отрицателните 
опити от миналите години ще; 
бъдат от полза

IКитайските ръководители са 
прокламирали, че Китай бил е-, 
динствената страна, в която 
се развивал правилно марксиз 
мът-ленинизмът. Нима това не 
е крачка__към. сектанството и 
към намеса във вътрешните 
работи на другите партии и 
страни, когато упорито се раз 
гтространяват в другите стра
ни различни памфлети ц 
материали с догматично . съ
държание пртив другите пар
тии и тяхните ръководители. Та 
би дейност и мнението, че цен 
търът па революцията се мес
ти към изток, в Китай, и дру 
ги становища, които нямат о- 
/Собено основание, постепенно 
са изхвърлили на повърхност
та ръководството на. Китайска
та комунистическа партия, ка
то център1 зд организиране на 
Догматическите сили. Не слу 
чайно обаче е, че с укрепвано 
то на борбата против догматич 
ните останки в работническото 
движение китайското ръковод
ство се чувствува ургозепо в 
политиката се, че оказва по- 
голям отпор на опитите да се 
съгледат съвремените пробле
ми на межднуародното разви
тие и работническото движе
ние и че с по-голяма решител
ност инсистира върху своите 
становища. Върху такава осно 
ва може да се развие национа 
лизъм от най-лошо качество, а: 
той в Китай е изглежда в про 
цес на развитие. Китайските 
ръководител и вършат отрица
телна демобилизаторскл 
в работническото движение е

и нам. и на 
другите, за да строим това съ 
тРУдничество върху по-здравг( 
основи и на солидни принцидвижение, а в по 

страни да се пи
засее семето на недоверие и 
съмение към политиката на со

Накрая другарят Тито гово
ри за неоцходимостта от науч 
но изучване на съвременните 
обществени процеди в света,- 
нуждата от .по-пъ \но ц обек
тивно осведомяване на наша
та общественост и трудещите 
си чрез печата и другпт: иифор 
машинни средства за постнже 
нията на другите страни пре
ди всичко на социалистически 
те и новоосвободителите. Съ- 

така той подчерта, че чV :к 
дпят опит не бива да се въз
приема сляпо, обаче то.1! може 
да бъде стимул за измамнране 
на още по-добри решения по да 
дачи проблеми на социалист и- 
щтст пзг])ажд ш; в паши го 

ус- <■’ пя. Сега се създават усло 
вия да се запоим.:м г;о-добре с 
опита на Съве-скпя ськ.з, за
щото сега -имаме по-чест н 
контакти и можем да съг- 
л : уа.ме как ге решава г свои то 
проблеми и трудности, с които 
се срещат.

т налистическите страни. Съю
зът на комунистите е длъжен 
да участвува, в борбата против 
всички отрицателни прояви, 
против политиката, която спи 

развитие

която 
на своя

на
ра по-нататъшното 
на социализма“.

„ .. Ние знаем, че нашата 
независимост не може да бъде 
угрозена, обачб нашата незави 
сима външна политика не смее 
да е ни във вреда на соцналне 
тическите страни чи ма работ
ническите движения. Нашето 
здраво сътрудничество с всич
ки миролюбиви и незбвърЛ! нн • 
страни е от полза и в съгласие 
с такава политика. Занапред 
пред Съюза иа юго 'ланските 
комунисти стоп задачата за по
нататъшно свързване и сътруд 
ппчество с комунистическите и 
работническа партии. Формите 
и степента на това сътрудпичес 
тво щс зависят от по-нататъш-

на взаимните от 
никакъвношения не е давало 

повод за настъпилия през 1958 
година обрат. Причините за та 
зи обрат са извън политиката 
на Съюза

що

на комунистите 
звън отношенията между Со
циалистическа Югославия и Ки 
тайската народна република, за 
шо на всички е

и

известно, че 
на нас е чужда политиката на 
разваляне отношенията с други 
с рани, дори когато съществу
ват и по-дълбоки несъгласия и 
ли разногласия.

Очевидно е, че се касае за 
сериозен обрат в политиката 
на Китайска комунис гическа 
партия, който е резултат на оп 
неделени становища във връз 
ка с Заключения на V пленум на ЦК на СЮК

вътрешните проблеми, ре 
зултат на специфичните догма 
тичии становища по отношение 
задачите на международната по 
лпгика изцяло и на разбирани
ята. които протяворуечаг не 
само на становищата на СЮК, 
по и на другите комунистичес
ки партии и работнически 
жения.

След разискванията, по предложение на председателству 
вашия на. Пленума — другаря Едвард Кардел, Пленумът прие 
следните заключения: >

,,Петият пленум на Централния комитет иа 
югославските, комунисти, след всесгграшт разисквания Прне- 

дсклада па другаря Йосип Броз Тито—„Становището на Съ
юза иа югославските комунисти по актуалните международни 
въпроси и задачите на международното работническо движе
ние в борбата за мир и сацнализъм”. Пленумът заключи ста
новищата в доклада да се приемат като линия и директиви за 
по-нататъшна работа на Съюза па комунистите.

Пленумът поставя като задача;

Съюза пародя
ма

своето критикарство и подцеи- 
* впие методите и начита 
боьбата на работническата кла 
са и нейния авангард в Евро

лчи ма дт

Китайските комунисти ни об
виняват иостояно, це се връ
щаме към капитализма. Аз друга 
ри, не 'зная защо китайските 
комунисти така стрбспо биха 
искали да се върнем към капи 
тализма. Дали това ще е по
лезно за международно! > рабо 
тническо движение?
1!“ма ,ако би се

па.
.Подобно те се от 1асяг ктм 

прогресивните политически си
ли в новоосвободените страни. 
Обаче, успсшнотб ралнтне па 
•■езп страни и тяхнат,* общест- 
пеиа насоченост трябва да с.а 
от иай-голямо значение за в- 
сички социалистически страни н 
прогресивни движения в света“.

В продължение иа доклада

всички ръководства и организации на Съюза на ко
мунистите да запознаят изцяло членството със становищата и 
проблемите, изнесени в доклада и разискванията и слсд все
странно обсъждане да направят изводи за бъдещата дейпост 

Съюза на комунистите ц обезпечат 
дело, в духа на становищата, изложени в доклада 
гаря Тито.

на провеждането им п 
на ДРУ-Си урио 

проанализира 
ла тази абсурдност. Дали зад 
зова желание, което никога ня
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към прилагането на конституцията пекхшишя.план на кох!у пата. 
От друга стрйНа на срещите 

районите, коиго се устрой- 
в част на Празника на мла

По всички селища в Димих-, 
ровградска комуна кипи жива 
предизборна дейност. След кан 
дидациоините събрания, тази 
дейност продължи с още по- 
жив темп. Общинският отбор 
на Социалистическия същз и 
политическият актив за провеж 

изборите изготвиха 
по-нататъшна дейност

на
ват
достта и рож хсния ден на лру- 

избпра гслите
к.лг задачи. Почти навсякъде 
са ьандидирани повечл хора, 
оТколкото се избират за отбор 
пици. Мнозинство кандидати до 
сега не са избирани в .ц едсга 
ьит.слмите тела. Повече от кога 
то и да има работници от про 
извод ство, жент и младежи. Р. 
цялата тая предизборна актив 
пост ибирателите показаха жив 
интерес кьм проблемите в м) 
муната което ясно изразиха тях 
пата стремитслиост да участву
ват в ръзрешаването им.

Ако към това се прибави и 
принципът иа ротацията, че все 
ви дво години ще оо възобиовя- 

половината отборииии от 
то.'"ва

и отговорни задачи. Да сномс 
ием само оживяваме на произ
водството, необкодимостта 
уь./. нчаване па прогпволнтел- 
ността, осигуряване на пласмон 
та, увеличение на доход пс 

Р/ч ам когато новите об.цпис 
1сн скушцшш се заловят с раз 
решаването ма новите нробле 
ми, ще можем, според практи
ческите реултатн, да прецени 
вамс тяхната 
пак зше сега може свободно да 
.е гаже, че иа новите о атинс
ки скупщини и' сега гледаме с 
о> тил', изъм, който не е без ос
нование, Именно такозп насгро 
ение на обществеността маН-до 
бре оправдава впечатленията 
грелчизборната активност. Нсиц 
|. :• бяхме свидетели на стреми 
;ка да се изберът най 'обритс 
кандидати, които успешно ше 
могат да ео хванат с актуал-

У?ро и леча си (Нс 2А и 26 
май) ще получим нови общппй 
ки скугпцини.' Утре хората от 
'предприятията и учреждения 
та ще изберат отборТтици за Ве 
Четата на трудовите общности 

общинските, скупщини. Два 
дни по—късно, на 26 май, вецн 
ки граждани — избиратели ще 
се яват пак пред избирателни 
те урни, за да гласуват за от- 
берници па общинските вече-

Тито, предгаря
настъпват кандилат/т за пре-с- 
тавители в Републиканската и 
Съюзна скупщини и по този на 

запознават с избирате

от

дане
плам за ,
до провеждането на изборите:. 
Във всяко населено место се 
работи. Всички цекат да бъдат 
първи, да постигнат по-големи 
резултати... Според плана на 
Общинския отбор отново във 
всички населени места ще бъ-

копференции 
на Социалистп- 

които ше се 
и постиже-

на
чин се 
лит

на
от налога комуна.

В много села в Димитровград 
течение са трудови ак- 

чест на изборите: попр*авско в 
ции в
ят селски и мсжлуселски пъти 

Домове на културата, уре-
работа. Но исе

та. ща,
ждат библиотеки..

В тези пердизборни/дни, осо 
беиа активност проявяват мла 
дите, за много от които тези 
избори ще бъдат първи. По 
ггедприятия и учреждения, по 
земеделски кооперации и дру 

__те се борят за по- писо-

Факът, че общинските скуп- 
са най-внсшестояши ор

надат устроени 
полружииците 
ческия съюз, на 
говори за успехите

социалистичекото сгро
а особе

ШИНИ
гани в комуната говори ясно 
за политическата важност на 
предстоящите избори. Онова, 
което е нафзабележителпо с об 
стоятелството, че новите общи 
нски скупщини ще изразяват 
общественото самоуправление 
в Тбол$уната по-широко отког- 
кото "досегашните народни от
бори.

В новите общински скупщи 
ни ще се прилагат по-последо1

пат
общинската скупщина,

това ми влива доверие, 
че в новите общински скупшп- 
и шс получим наистина дина 

И квалифицирани пред

ни ята в
всичко ителство у пас до сега,

— обзор върху успехите и 
постиженията в изпълнението 

петгодишния план н пере

но гадека производителност на труда, 
за повече проиЗБодсгво

Активно участие и нредиз-1 
активност взимат и же 

В първата част на пред-

мични 
сташпелпи тела. , па

борната
ните. _ _
изборната дейност жени - във 
Висок са били най-активни, до 

останалите райони тях

В навечерието на изборите

ИЗБИРАТЕЛИТЕ СД СЪВЪРШЕНИ) ОСВЕДОНЕНИвателно началото на делегира 
нето при избиране членовете 
на другите скупщини 
лийската до съюзната. Това на 
чало не е новина в нашил поли 

Новото е, чо

като в 
ната активност— ог око беше по-сла-
ба.които в най-къс срок са им връ 

чени (в понеделник или втор- 1 Сега във всички населени ме
ник). ' в комуната са в течение съВсичко това и иктераса. кои ста в комун 
то проявяват гражданите за из ' брания на Конференцията 
борите дава основание и внуша обществена активност на жени 

тези избори по тържес- ^ който донасят свои планове
работа в предизборните дни.

ност и направен анализ на про 
пуските, 
трябва да се отстранят. Освен 
това събранията с избиратели
те (такива са проведени в ггоч- 

оглища на Босиле- 
градско с изключение в Босиле 
град, Млекомшщи и Гложие) 
показаха, че за предстоящит!з 
избори в Босилеградско същес 
твува голям интерес между гра 
жданите.

Що се отнася до технически
те подготовки за предстоящите 
избори може да сз отбележи 
значителен успех. Материалите 
за предизборна активност са от 
давно разпределени, а сега се 
привежда към края последните 

масово излизане

Тези дни се вършат последни 
подготовки и проверки за пра
вилно и най-демократично про 
веждане на изборите за новата 
Общинска скупщина. На Терп 
торията на Боснлеградската ко 
муна всички подготвил са при- 
ведени към края. След проведе 
нит|;;] кандндационни събрания 
на избирателите състояха се съ 
брания с ръководствата на мес 
ннте организации на ССРН, ка- 
кто и е политическите активи 
на месните организации

На тези събрания бяха суми 
рани досегашните успехи в пре 
днзборната политическа актив-

Ж ЖИГ Ж Ж

които в най-къс Ороктпчески живот, 
този принцип се утвърждава и 
разширява още повече, така 

общинската 
ще участвува в избора на пред 
сг.- вители в републиканското м 
ст юзното вече, което по-рапо 
не! е имало.

за
скупщиначе ти всички

ва. че
твеност и организираност ше на

досегашни избо- : надминаг всички 
пи. М. А.Ст. Н.Вниманието на общественост 

та 'ьта е приковано към ^ 
р.-,-а. какво и как ше, работа
счупщините на 
но: * и? Те стъпват на нашата 
по-.итиечека сцена когато пред 
цялата общност стоят големи

Н I I Предизборен митинг в Погоноволокалните общ

скупщина на Сърбия и Кирил 
Ташков, кандидат за Организа 
ционно политическото вече в 
Съюзната народна скупщина. 
Освен тях присъствуваха и А- 
лександър Манич, кандидат за 
Стопанското вече на Съюзната 
скупщина, Драгослав 
кандидат за Културно вече в 
Републиканското вече.

В речта си Тодор Славински 
между другото се спря върху 
стопанското развитие на наша 

и особено селското

На 19 този месец в Погано 
во се състоя предизборен ми
тинг на населението от райони 
те Поганово, Трънско Одороц-

Жж.ж' Ж. жГ Ж ж

подготовки за
гражданите на изборите.

На 24 май ще ог проведат из
бори за Вечето на трудовите об 
щности с изключение ка втора 

е. селско стопан

Оживена иредизборна акШивпосш
в Звонци

на

Войчич,та подгрупа т. 
ство на групата на стопанство
то. За вечето на трудовите об-

49 изби-щности са определени 
рателни места. И то 
ската йрупа — първа подгрупа:

места. Втора по

в стопан-

4 избирателни 
дгрутта: 35. за която гласуване
то ще се състои на 26 май. Гру 
па просвета и култура: 4 изби- 

места. В соцма.п 1 кз-здра

та тсрана 
стопанство и предстоящите за 
дачи в тази област, както и вър 
ху развитието и успехите на 
българската народност в Югос 
лавия през годините от освобо 
ждението от фашизма насам. 
Той изтъкне ,че Югославия е е- 
динствената страна в света, къ 

- дето е осъществено същинско 
братство и единство между Р^ 
лични народности, което е ре
зултат на правилната политика 
на СЮК, ръководен от другаря 
Тито.

Другарят Кирил Ташков на 
прави обзор върху стопанско 
то, обществено и културно раз 
витие па пашат страна, Репуб 
ликата, околията и комуната 
през последните пет години. На 
края той подчерта, че в изпъл 
няването на предстоящите за
дачи трябва да бъдем единни,

рателни
вната група :— 1 избиртелно мя 

И груптаа на явни службисто.
— 4 избирателни места.

' :За Общинското вече на Общи
скупщина изборите ще 

26 май. Из.бира 
36 избира

нската
се проведат на 
телите ще гласуват в

у * ' ’ й" Л■телшт м)&ста'.
Избирателите са осведомени и 

за датата на изборите, за място 
при избирателните урнито. а

ще се организира редът така, 
че да дава пълна демократич- 

избирателя да гласува 
желание. Избирателите

Кирил Ташкоь

ци и Долна Невля, 
присъствуваха кандидатите за' 
представители в народните ску 
пщини, конто са кандидатира
ни в Димитровградската кому
на. На митинга говориха друга 
рите Тодор Славински,

на койтоност нд 
по свое
поконкретно Ще бъдат осведоме 

избирателните листчета.

върху успехите иа нашата стра 
иа, постигнати в социалистичес 
кото строителство, а след 
се спря и върху проблемите на 
Бабушничката комуна.

На митинга прис-ьствува и 
другрят Кирил Ташков; канди-. 
дат за народен представител в 
Организацнопо . политнческот^
вече на Съюзната скупщина.\ г-

М. Андреевич

В четвъртак на 16 т. м. в село 
Звонци ое състоя тържествен 
митинг по случай на предстоя
щите избори. На митУшга пред 
многото граждани дошли от оста 
налите села на Звонския район, 
говори другарят Драгомир Ан- 
джелинович. кандидат за наро
ден представител в Организаци 
оно-политичеекто вече на Репу
бликанската скупщина. В реч
та си той най-много се задържа

това ни е
както и досега, за' да могат да 
се реализират желаните успе-канди-

дат за представител в Републи 
канското

Предизборен митинг 
в в. Велико Бонинце

XII.
вече на Народната г- М. П.

тттштт........................................... ......................
На .19 този месец в село Ве 

Бопице, Блбу з.чнчка об- 
1 олям прел-ЛИ1СО

щина1 се, състоя 
изборен мигпнг на населението I 
от този район. На митинга 
присуствуваха гражданите ог 

Мезграя, Модра стена, 
Бонинце и

Трибуна на избираше ля

КАК ЩЕ ГЛАСУВАМЕ? селата
Остановица Мало 
Велико Бонинце.

Пред около 2.000 избиратели 
говори представителният канди 

за Републиканското вече То 
Славински. В речта си той

ва кандидати колкото вдадена
та колегия се избират отборни- 
ци за общинското в,ече на общи 
нската скупщина и то само о- 
ния кандидати които са впиега- 
ни в гласоподавателни бюлетин- 
Дописването на нови кандидати 
няма валидност.

След попълнването на гласо" 
подавателння бюлетин избирате 
ля го скупска в унрата.

Всички избирателни отбори 
са длъжни да осигурят на изби 
рателите секретност в попълн
ването на гласоподавателните 
бюлетини, в помещения, т. е. в 
част от помещение определно за 
тая цел.

След гласуването избирател
ят е дтъжек да напусне избира 
телното място. За избирателно 
място се счита зграда в която 
се гласува както и нейния двор

Идната седмица, т. е. на 24 
май в цялата околия и СР Сър 
бия ще се.произведат избори за 
общински вечета и вечета на 
трудовите общности.

Избирателните пунктови ще 
бъдат открити от 7 до 19 часа 
за всички граждани вписани в 
избирателни списъци за съотве 
тните избирателни пунктове, ка 
кто и за ония които имат беле
жки предвидени от закона.

дат 
дор
обстойно обрисува резултати
те, постигнати в стопанското- 
р<азвитие на нашата 
през последните 
•както и успехите постигнати 

развитието на Бабушничка
та комуна. Той обърна специал 
но внимание на развитието на 
училищната мрежа, електри
фикацията и някои комунални 
проблеми, които ще трябва да 
ес разрешат в най-близко вре

страна 
• пет голини.

в
избирател получава 

гласоподавателен бюлетин в ко 
йто са вписани имената на кан 
дидатите на общинската скуп
щина кандидирани в определе
на избирателна колегия.

Всеки

ме.бюлетинГласоподавателния 
се попълнва така, че избирате
ля отбелязва поредните номера 
на кандидатите за които иска 
да гласува. Избирателят може 
да гласува най-много за толко-

На митинга присъствува и 
кандидатът за представител в 
Юрганизационнокполнтическото 
вече на Републиканската скуп
щина Драгомир Ангелтгнович

Предизборната активност де оживена из цялата страна 
- На снимката: белградчани 

др. Александър Рапкович

в дните пред изборите е твър- 

слушат предизборната реч иа
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Молба без отговорНа последното съвещание, съ 

стояло се неотдавна колективът 
на госгилничарското предприя
тие „Кин-Стан” в Босилеград

посочи

нципиално отнасяне — 
ството към тях. Имало 
чай. че и покрай

на ръковод 
е слу- 

установеното 
ненужно боледуване, ръководи
телят най-често мъмрил, а не 
предприемал никакви строги ме 
ки. По тоя начин ефектът не 
бил постиган, а безредиците про 
дължавали.

Също така миналата 
инспектора по пазара с бюрокра 
тнстичното си отношение 
несъл значителна вреда на пред
приятието. Името той е забра
нил купуване 
ски произведения на предприя
тието, макар че знае. че в Боси 
леград не съществува селскосто 
панска продавница 
Стан”--до такива

единственно на пазара е могъл 
да дойде. Сетне това решение е 
било отмено и от тази страна 
пречката е отстранена:

Общо заключение е, че поло
жението в ,,Кин-Стан” се е чув 
ствително подобрило и че може 
мног0 повече да се подобри, сти 
га само правилно и навремнно 
да се реагира на всички огрица 
телни. явления. Изтъкна се ну-

Така например всяка неделя 
от Ниш зана разговора сВъз основа

председателя на Димитровград 
ската община и
на жилищната общност в нача ти и _
обещание з^заема^Гна Р°аТта наД^Ня^^уща^и от Дими- 
в жилищната общност „Напре- тровград еьшо-0 
дък” в Димитровград като елек добавим, че тяхната услуга 
тро инсталатер. Дори бях дал незаконна и дори и не«>лидна
писмено обещание да основа е- - тогава още повече е неразби 
лектроисталатерски сервиз със раемо отношението На 
свой инвента^ и подобно. тните органи в Общината към

моя въпрос.
Димитровград има нужда от 

и затова е п)рину 
дено да ползва услугите на раз

псевдомайстори-самоуци. То
зи въпрос отдавна се поставя и 

събрания, и конференции.
отлага. Смя- 

да се

един радиотехник 
дребни поправки на радиоапара 

някои други уреди взема 
25.000 ди

се опита да разкрие й 
причините за миналогодишната 
си отрицателна делова дейност' 
з от това и да извлзегче заключе 
ния. к,оито ще спомогнат за таз 
годишното изпълняване на пла 
на и ,.измъкване”’ от незавидно 
то положение.

председателя

година и

е на ждата от създаване на здрави 
отношения в колектива, срещу 
нарушелите и разхителите тря
бва да се заеме строг0 отнсйпе1- 
ние. а опитите на ненужни боли 
дувания, отсъствия, своеволни 
груби прояви да се наказват 
най-строго.

ПРИЧИНИТЕ ЗА НЕИЗПЪЛНЕ 
НИЕ ПА МИНАЛОГОДИШ
НИЯ ПЛАН

на селскостопан- От 12 март досега все ми обе 
щаваха работа и аз оставих сво 
ята работилница в Баточина. 
Обаче тежко се излъгах. Сега 
същите хсра ми говорят, че ня 
ма нужда от един такъв сервиз 
в града и че няма възможности 

дори-някои доказват., 
бъде нерентабилен. Оба-

такива услуги
Според изказванията на сгде 

лни членове на колектива при
чините за миналогодишния от
рицателен биланс на предприя
тие „КиН-Стан!” са от два вида- 
„субективен” и обективен. Субек 
тивен сме сложили под кавички 
защото посочената 
професионалната кедоизграде- 
ност и неспециалност, за разли- 
чш! „боледувания” и отсъствия 
едева ли могат да се причислят 
към субективни ^причини. Става 
дума закатедрите в предприятие 
то. по-точно за келнерите, кои
то миналата година не са' иска
ли или не. са знаели да лрояват 
нужната бързина и пъргавост 
в обслужването на гостите, не 
•били услужливи, а често 
нася ли грубо към отделни 
ти което е допринасяло 
мал.яване

и че ,,Кин- 
произведения

ни
Г с. н.

на
обаче все още ое 
там, че е крайно време 
направи нещо и в това отноше-НАЙ-МЛАДИЯТ ОТБОРНИК 

в ДИМИТРОВГРАДСКО

за него
че ще
че аз .зная много хора (без по
зволително) след редовното си 
работно време вършат работи, 
които би могъл да върши някои 

жилищната общност

причина за ние.
Божидар Благоевич, 

електроипсталатер 
Димитровград—л. к. 1пб2(ЕЛЕНА СТАВРОВА, КАНДИДАТ ЗА ОТБОРНИК В СОЦИАЛ

НО-ЗДРАВНОТО ВЕЧЕ В ОБЩИНСКАТА СКУПЩИНА)
Елена Ставрова, най-младият 

член на колектива на Дома на 
народното здрав© в Димитров” 
град. е най-младият кандидат

сервиз на 
„Напредък”.

— Просто ме4 учудва че са ме 
предложили, аз съм най-млада. 
Но радвам бе', че имат доверие. 
Първи път човек да гласува, и 
да бъде избран! — Има ли по-

Двойяо повече издадени билети
останахме. След извее*тниците

тно време от Враня пристигна 
друг рейс. Той ни натовари и 
тръгна. Този път вместо един 
пътувахме два часа и четириде- 

защото на всеки

Това за което ви пиша се 
случи на пътя от Сурдулица до 
Клисура и то по време на пър
вомайските празници.

Бях тръгнал за село и отидох 
на рейсовата спирка в Сурдули 
ца да взема билети. Кондукто- 
рът на Автотранспортното пред 
приятие „Единство” от Враня 
ми каза, че билетите са разпро 
дадени. Аз го молих дълго . а 
ко и Ма възможност, да ми даде 
билет. По това време дойде и е 
дин мой приятел, който прежде 
временно беше ангажирал би
лет, но и той получи същия от
говор. Падна му на ум. да го заве 
де до бюфета и го почерпи с е- 
дна люта, а след това билети 
колкото щеш. Докато рейса при 
стигна, кондукторът издаде два 
пъти повече- билети, отколкото 
има места, и половината от пъ-

голямо щастие от това.
Ще се старая да оправдая до” 

верието, което ми дават работни 
ците по здравеопазването.

— Искам да изтъкна още се
га, че здравната служба в Ди
митровград работи при трудни 
условия. Особено амбулатория 
та, до която има строеж, -което 
пречи на нормалната работа...

Новостроящият се Дом на на
родното здраве напредва слабо 
и мисля, че именно тук ще бъ
де нашата задача — да напра
вим всичко до края на тази го
дина да бъде завършена поне 
първата фаза на строенето. За

около

се от- 
гос- 

за на- 
или недоволство от

- ;
оет минути, 
три километра трябваше маши
ната да ,.се хлади”. .

страна на гостите.
От друга страна те са присво” 

лвали дневните печалби, прода 
вали алкохол, който купували 
о-. други или имали свой и би
ли длъжни на предприятието и 
по няколко десетки хиляди. 
Всичко това се отразило отрнц’* 
телпо върху трудовия елан и 
на онези. коит0 работили съзна 
телно, създавало нездрави отно 
шения, отслабнало дисциплина 
та. па имало случаи на своевол
ни напускания на рботните ме
ста. пр.енебрегЕащо отношение 
към всичко и пр.

Един от пътниците попита ко 
кога имандукторд да му каже 

заседание управителния отбор 
на тяхното предприятие, за да 
изнесе някои слабости на пред
приятието.

Мисля че би трябвало отгегао 
рнцте на предприятието, а съ
що така и представители на об
ществените' организации да пое 
тавят въпроса за държанието 
на кондуктора, който работи на 
спирката в Сурдулица и който 
винаги, е пиян.

нужнитази цел са 
60.000.000 динара.. Тук трябва 
повече да ое ангажира и Общи 
нскнят народен отбор, иначе ра 
ботата е спукана — строим без 
средства!И ЧЕСТИТЕ „БОЛЕДУВАНИЯ’' 

ГОЛЯМА ПРЕЧКА
Игнат ТозевЕлена Ставрова

Не бива да забравим и нужда 
та на Димитровградско от пове
че лекари завърши другарката 
Елена Ставрова.

ЕДИН ДОБЪР ПРИМЕРЧестите „боледувания’ 
се отразили отрицателно по го 

дишния баланс на предприятие
то. Обаче и тези ..боле,дувания’ 
са били плод на нестрого и непри

за отборник в комуната, 
родена през 1943 година. Тази 
година ще гласува за първ път а 
има щастието още първата го
дина да бъде — избрана.

също

тачите. Работи тук известно 
време, а след това се завърща 
в магазина в сло Г. Невля и там 
работи до мрак. Стараейки се 
винаги да бъде точен и услуж
лив, другарят Тодор спечелва 
все по-голям авторитет между 
селяните, а в магазина прави 
най-голям оборот в сравнение с 
останалите магазини, и то пре
димно със селско стопански пр° 
изведения. Кат0 магазимер той 
снабдява онези стоки, конто са 
най-много нужни на потребите
лите. Също така за похвала е й 
това, че макар ежедневно изми
нава по няколко километра той 
чест0 пъти пренася стоки от еди 
ния в другия магазин и то сто
ки. които в единия магазин не 
се харчат, а в другия се търсят. 
П0 този начин той още по-доб- 
ре удоволетворява нуждите на 
хората, а в магазините му не 
ое създават некуретни 
«Похвално е п това че! към

Човек на свое място. Така ка 
зват хората често за оня който 
старателно върши работата си 
и се стреми ежедневно да пости 
гне по-добрн успехи.

Нещо подобно можем да ка
жем и за другаря Тодор Зарков 
от село Горна Невля, защото той 
е един от най-добрите магази- 
нери в целия Бурел. Той работи 
вече три години в магазините в 
селата Г. Невля и Скървеница. 
Всяка сутрин, когато тръгва на 
Г-гбота през стърмните баири 
изминава около три километра 
път и идва в Скървеница, къде 
то с нетърпение го очакват пу-

М. А.

НАША НАЙ-ТРУДНА ЗАДАЧА БЕШЕ ЕЛЕКТРИФИКАЦИЯТА...
— Чувствувам се вече стар и 

смятам, че ц, правилно да се из 
бират младите хора което вече 
ое и прави....

— Наша главна задача занап 
ред ще бъде уреждане на селото 
улиците му са съвсем неуред
ни ,някои дори и нечисти. Ще

предприемем всички мерки за 
разхубавяването на селото.

Като отборник във Вечето 
на трудовите общности ще се 
боря за още по-големи. успехи 
на селскостопанското производ
ство в нашата комуна....

58-годишният кандидат Петър 
Цветков от Гоин Дол е един от 
Ония хора, които не желаят да 
говорят много за себе си.

— Вече четири години ©ъм от 
борнюс. Освен това бях и пред-

М. А..

ХУМАННА ПОСТЪПКА НА ЕДИН 

ТРУДОВ КОЛЕКТИВ стоки.
пот

ребителите е винаги внимателен 
учтив и в услугите бръз.

Паралелно с това той работи 
в селото си в обществено-поли
тическите организации

| ювдппТат паметник в стойност 
от около 21)1). 1л)0 динара. От
криването му етапа по тържес 
твен начин, па което присъст- 
вупаха представители на трудО 
вия колектив и обществепо-по 
литичсскнте - организации от 
Слатина и Босилеград.

Трогателни бяха болезнените
срещи между родителите н нре 
дставптелпте на трудовия ко
лектив, конто с еднакви болки 
понасят загубата. Но трябва да 
се признае, че трудовият колек
тив от Слатина е показал към 
покойната Станка и нейните 
близки извънредно човешко 
внимание, каквото рядко се 
среща.

рацията и хората от цялата Сла 
тима. Стотиците кцлометри не 
бяха пречка за Членовете на 
нейния колектив да организи
рат ,в Горна Любата такова по 
гребеиие, което ще остане за 
випаш в спомените па -мест 
лото население. Освен това впи 
манието на земеделската, коо
перация от Слатина към нейни 
Те родители е повече от пох-* 
вално — дадена им е парична 
помощ, колективът па коопера 
цията пое върЧу себе си раз
носките около погребението 
и т. н.

Но не е само това. От добро
волните дарения па Слатичаии 
и други чачани на Станка е

Неодавна иа гара Сомайла, 
недглеч от Чачак, в злополука 
шч уби живота си Станка 
Христова, млада служителка в 
земеделската кооперация в С\а 
тима, край Чачак. Родена п 
Горна Любата, Босилеградско), в 

бедно семейство, косю нямало 
възможност да поеме излърж 
ка за образованието й,; като до 
бг/а ученичка тя получила еги 
пеидия от Основния съюз на зе 
.меделските кооперации в Ча
чак, а след свършване иа учи 
лмшето постъпила на длъж
ност в земеделската коопера» 
пия в Слатина. В пея работила 
само единадесет месеца, но за 
това време тя спечелила симпа 
тните и уважението на велия 
трудов колектив в коопераци
ята, и иа есляните ог ця.ата о- 
колиост. С трудолюбивосгта сп 
в работата в кооперацията, с 
правилното отношение и постъ 
пки към кооператорите и с лей 
гн та си работа в полптиче .ви 
те организации тя станала не 
разделен и любим член на по Както миналите, така и тази 
пия колектив. Обаче ненадейна година ще се състоят срещи иа
та н прерана смърт прекъсна граничното население край юго
Станкиния полет, с което бяха славско-българската граници; 
опечалени не само родителите , Първата среща ще се състои на 
и роднините й, но и членовете ' 9 юни при местността „Слав
на трудовия колектив в коопе , че", Босилеградско. Иа 7 юли

Сретен Христоп

Планът остана
неизпълнен

Пролетната сеитба в Димитро 
вградско вече е приключена. Ре 
зултатнте обаче н© са задоволи 
телни. Вместо 180 ха, които тря 
бваше да бъдат засети с хибри
дна царевица в Забръдие и Ди
митровград са засети, само 89 
ха, като 30 са на социалистичес 
кия сектор, а 59 на лични. Не
изпълнението главно се обясня
ва с неотзнвчивостта на селско
стопанските-. производители, кои 
то тази згодина предпочетоха 
да засеят нивите с обикновена 
низко продуктивна царевица. 
Сеитбата е извършена е малко 
закъснение по причина, че през 
зимата и първите пролетни дни 
имаше големи валежи. Остана
лите . пролетнмци също така са 
засети на време, обаче и тук 
процентите на се задоволител
ни. Планът е осъществен с 75 
на сто.

Петър Цветков

седател на подружницата на Со 
циалиетическия съюз. а имах о 
ще много други задължения. О- 
баче- най-трудна задача имах. 
когато в Гоин Дол се водеше би 
тката за електрификация бяхя 
бездейни. Затова се налагаше и 
реорганизирането му. В новия 
комитет избран пак... Мно.зииа 
не вярваха, че в Гоин Дол ще 
светне елекричество. Те убежда 
вах други а сами не бяха внес
ли дължимите суми...

Обаче е мого труд и усилия 
работата тръгна и за Първи 
май 1961 година Гоин Дол! полу
чи електрическо осветление... В 
селото вече има 40 радиоапара
та и други домакински електри 
чески уреди.

Срещите на югославско българ
ската граница зайочваш на 9 юни

при село Долни Криводол, Дц 
митровградско; иа 21 юли при 
Стрезимировцм, Босилеградско; 
на 25 август пр'п Връшка чука, 
Заечарско и иа 29 септември 
при село Градини, Дчмитров- 
гардско. : '"1
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Едностранчиво развитие на 

занаятчийството в Димитров
градската комуна

ДОКАТО ПРОИЗВОДСТВЕНОТО ЗАНАЯТЧИЙСТВО ПОСТИГА 
КРУПНИ УСПЕХИ, ГРАЖДАНИТЕ ТЪРСЯТ ЗАНАЯТЧИЙСКИ 

УСЛУГИ В ПИРОТ И НИШ

• Из нашите земеаелеки кооперации

Добра стопанска политика на коопера- 

цията в Долно Глъмино
се заемат с подобря-то босилегрйдският пазар се иу 

ждае от тези продукти. За да 
сло.чки оскъдицата от тези про 
плош.и за засаждаме със 
дукти
чушки, домати и други произ 
редения.

риозно да 
ването и развитието н"а занаят
чийските услуги за да се удово 
летворят исканията на гражда
ните. Сегашното положение зле 
се отразява върху джоба на гра 

М. Алексич

През ' последните няколко го
дини са постигнати крупни ус
пехи в развитието и подобрява- 

занаятчийството от об-

кооперацнята високи доВече се е създало мнение, че 
много земеделски кооперации 
нс обръщат нужното внимание 
на селскостопанското произвол 
егво, а се залавят с търговия, 
при което с по-малко усилия 
се получават по-добри печалби.
Г;> па мнение произлиза ес
тествено от практическата дей 
пост на кооперации .ч: А зими

чи на
Оивн качествени картофи.

зелПО-БЛИЗКО АО 
ПРОИЗВОДИТЕЛЯ

нето иа
ществения оектер в Димитров
градската комуна. Над 100 ми
лиона динара са инвестирани 
за съоржаване и механизиране 
на производството в предприя
тието на изработка на 
дрехи .,Свобода”,
„Услуга” и предприятието за 
преработка на кожа ..Братство”.
Тези инвестиции се отразиха по
ложително върху увеличаване- Учениците от основното обр 
то обема на занаятчийското про асцово училище „Моша Пияде ’ 
изводство. Само през миналата *СЦ ДВ° ^повград представиха 
годила стопанските организации ~ Месата .Вълшебен
от този отрасъл са осъчествили тез[Длн „ гтелетавлението508 милиона динара, общес- цвят . След пр А ‘
твен боутопродукт а в течение за ученици което ,беше масово 
натазищданТе очаква произ посетено, бе устроено предста 
водството да се увеличи с 32%. вление и за родителите.
В°Тази година в занаятчийство- Посещението на родителите 
то ще бъдат инвестирани още обаче изненада. Прие ьствува- 
190 милиона динара. Средствата ха само 30—40 родители. Дали 
ще се изразходват за довършва димитровградчани са „сити ’ 
не на започнатата реконструк- от подобди програми, или под 
ция на „Братство”, за оборудва ценяват труда па своите деца 

предприятието „Меха- I е трудно да се каже, но чеего 
ник” и за довършване на парна пъти и за по-слаби спектакли 
та хлебопекарница на предприя те дават пари и отиват масово, 
тие ..Услуга’’.- _ Изглежда, че мнозина подце-

Но в областта на занаятчийс- няват работата на своите деца, 
твото. все еще има неразрешени братя и сестри от основното у 
проблеми. Един от тях е прене- ЧИЛИще. Свикнали 
брегване развитието на занаят- са ЧуЖдИ да гледаме, ако са 
чий ските услуги, от които се ну наши из1ГЬЛНИтеЛИ _ не, защо- 
ждаят гражданите. Нерядко ди то познаваме и Петьр> и Ивай,
да^ГТдио^а^л^ И ^^Г^ата, защо 
П^^Тниш.^^оТ^к^ младите и надеждниартибти
е^е^Ги^оУиГт^^те те^сГеТнякол/о рс5и осп» 
услуги. Също така димитровгра ят сцената... А как -ова ше схв 
дчанки за фризиране пътуват в 
Пирот.

Очевидно е. че компатентите 
фактори в комуната трябва се

тя вече с подготвила

жданина.отношения 
със земеделските произволите 
ли по редица причини не могат 
да бъдат основани Върху по-

Кооперативните данни, грицетолствуват
за правилната насока на тлъ- 

| мнмската кооперация и добре

Тези Бележка
готови 

„Механик”. »Вълшебен цвят» 

без публика

над

не на

акосме

Трактгуи га кооперативните Злеке-.е

те действително говорят че най широко сътрудничество, тъй ка 
големи печалбк за последните то самият район не позволя- 
•неколко години кооперациите ва такива отношения. Коопера 
са осъществили ог т ьрговията цията обаче успява да развива 
и изкупването. редица производствени отношо

Към тези кооперации трудно 
можем да причислим коопера
дията в Долно Тълмино. Мина \ Набави за тях сортови ябълкови 
лата стопанска година тя има 
ще добри доходи от изкупване ’ производители засадиха някол

ко хектара, а изкупуването на 
селскостопански продукти е би 
ло редовно.

Главната насока обаче е към 
зеленчукопроизводството, защо

ще е ако по тези скъпки тър 
гнат и другите кооперации, за- 
шото печалбите от търговията 
не за дълго още н>е могат да' 
бъдат основата върху която се 
крепи кооперацията.
I !•*

анат младите изпълнителя от 
„Вълшебен цвят”, които толко
ва успешно изиграха ролите 
си...

ния със земеделските стопани 
при сеитба на пролетниците.. М.С. И.
дръвчета с които земеделските Годишнина от смъртта на Роша Пановто на селскостопански продук

ти, обаче и от собствено про 
изводство. 1Г .

Тази пролет се наложи мне 
инето че земеделските произ 
водители в Босилеградско в, то 
ва число и земеделските коопе 
рации трябва да се заемат а 
рационално и доходно произ
водство на таки м земсдслсг ч

Вчера се навърши една годи
на ст смъртта на. Раша Манов, 
с лужащ в Секретариата на въ
трешните работи в Пирот и наш 
сътрудник.

своето поколение. Като член на 
СЮК той верно служеше па ин 
терасите . на социалистическа 
Югославия, борейки се предано 
против . всички неприятели, ко
ито спъваха социалистическото 
строителство.

Заради неговата непосредстве 
пост към хората и зарад това 
че коварната болест го изтръг
на от редовете на своите друга
ри, когато беше най-необходим 
■на обществото, семейството и 
другарите му, Раша Манев ще 
остане завинаги в спомена на 
всички, които го познаваха още 
от ранна детска възраст.

Александър Давилов 
осъден на две години 

строг затвор
Тези дни Окръжният съд в 

Пирот осъди Александър Дани 
лов бивш служител на димит
ровградската митинга на две 
години строг затвор, заради не 
достойно отнасяне към служба
та и кражби.

Александър Данилов беше о- 
бвинен за кражба на чужда 
валута и провал на касата на 
митницата в Димитровград.

Времето не можа да заличи 
скръбта и спомените за изгубе

койтопия другар и приятел, 
със своята работа и другарски 
обноски остави много Спомени 
па своите ,другари в службата, 
на познатите и своите другари

произведения, които виреят ус
пешно на терена. Изхождайки 
от това земеделската коопера 
ция в Долно Тлъмино все по
вече са насочени към зелемчуко 
производители един хактар зе 
мя, която ще използва за прощ,. 
водство на зеленчуци. Също т“ 
ха на 10 хектара тя зася над 
3 хиляди килограма картофи 
„холандско бинте”, което при 
солидна агротехника ще обезпе

ст детинство.
Неговата свободолюбива ’4ми- 

съл, веселият нрав и подходът 
към човека и неговото полити
ческо определение във времето, 
'когато нашите народи взимаха 
съдбата в. свой ръце, го правят 
еще по-близък и незабравим.

Раша Манов принадлежи кЪм 
най прогресивните младежи от

пата територия. С постещи си 
ли гой успя да кацне на една 

- нива близо до село Клпшища 
и за да не падне в ръцете 
врага се застреля.

След загиването на Руди Чае 
вееп- пострада и самоетъг на 
Враньо Клуз. На 12 юли 1942 
година един германски изтре
бител нападна с къртечен и о- 
рьдеен огън поляната, където 
между купи сено се намираше 
самолетът на Клуз. С ле \ цял 
час непрекъснато обстрелване 
изтребителят отлетя, след като 
бс запалил малкия партизански 
самолет. Франьо Клуз обаче 
продължи борбата рамо ло ра
мо с другите бойци ог Крайна.

Партизанските части 
ха без самолети до кр'ая на 1943 
го, ,ииа. Тогава, на 14 октомгши 
след Петата офанзива върхов
ния комендант на Народоосво 
бодителната войска 
Тито даде

Двадесет година югославски военновъздушни сили край Ъенгази започна сериозно 
обу -ение.

Два месеца след това парти
занските летци седяха във съв 
ременни самолети на щ-ъ за ро 
дината. Между тях беше и Фга 
ньо Клуз с нов самолет. На 
крилата на всеки самолет бе
ше изписано: „Отмъщение за 
Козара”, „Отмъстители за Пе
тата офанзива‘

През август 1944 година наш® 
то небе кръстосваха с петолъч 
ка па трицветника. До края нз 
войната нашите летци извъГ-' 
шпха 2,300 полетта, ка<с хвър
лиха върху врага 5.500 бомби.

През месец септември 1944 Ф 
дина обстрелвайки терм 1 леки- 
те колони при Омиш загина 
първият партизански летец ~* 
^1 аг ьо Клуз.

Макар от майските дни из 
194.: година да не е измина-'0 
много време нашите во ;н:’с г,ъ 
з душни сили се превърна'"* 0 
съвременна и могъща гоеняа 
сила чтгято основна задача е Д3 
пази и защищава мирното Р®* 
питие на свободната ни родина- 
Нашите летци, възпнт-нп яър 
ху традициите на революцията 
н саможертвата на нърв"*, 
партизански легци за тазинай-съвО-

I

Крилата на храбрите па

Пр*ез май 1942 година се про 
несе вест между въстаниците 
в Босненска крайна, че по Ду- 
бички път и около Приедор 
партизански самрдети обстрел 
ват врага.. Това бяха първи тла 
сове за партизанските летци 
Франьо Клуз и Руди Чаевец 
които няколко дни по-рано бя 
ха избягали от усташките въз 
душни сили със самолетите „По 
тез 25” и „Бреге 19”. Тези лет 
ш-г бяха страх и трепет за вра
га. Първите боеви полети, на 
21 май 1941 година, предвести 
ха създаването на югославски 
те военновъздушни сили, кон
то тази година чествуват дваде 
сет години от създаването си.

ци от засадата, направи кръг 
и се насочи към летището. Три 
депа след пристигането, на свО' 
бодна територия Клчз кацна 
със своя „Потез” на летището 
в Урни при Приедор и доложи 
на коменданта Коста Наги:. 
„Донесох и два сандъка кон- 

Първият удобен случай за бо серни и дванадесет пушки код 
ево приобщение беше иа лице. кото да не дойда с празни ръ

це. Освен това направиха над 
Банялука три кръга.”

Партизаните не знаеха какво 
значи, че е направил три кръ 
га Това беше знак. ча Руди 
Чаевец. втори партизански ле 

Наскоро долу на пътя, видя тец който по това време рабо
ха черните униформи ма уста тетие на банялучкото летище,
шнте. Клуз се спусна над тла- След някой ден долетя със са

... Първият полет с парти- вите им. защото неговият са молета си на свободна га тори
зански самолет е извършил моле^ още носеше отличителни > топия и този отряд.
Франьо Клуз от една поляна те знаци на НДХ. Никой ог Чаеевец обаче загина насгсо 
в село Кошичи под планина люташите не можеше да помие ро. Летейки над Банялука с
Козара. Този 21 май 1942 годи ли, че е партизански са.моег. А цел ла хвърли афиши и да об
на се бе събрал народът от о- след миг този самолнг ги засч стрелва германските казарми,
колността да види и окичи с па с бомби след като бе изхвърлил афиши
цветя партизанския-първенец И Успехът беше пълен. Колона те и засипа с бомби и кърте- 
когато един стар козарчапин та остави десетки мъртви, а чен огън германските казарми, 
изразяваше радостта си, че вра . ,самълетът замаха крила за той беше ранен в момента, ко-

поздрав на партизанските бой гато се насочваше към свобод

куриер с писмо, с което се съ
общаваше, че от Аубица към 
Нова Градишка се. придвижва 
група от усташката черна ле
гия. Комендантът на позиция 
та искаше самолетът да участ 
вува, за да помогне на засади 
те при село Орахово.

Задачата бе разучена, само 
летът се снабди с бомби иа- останаправени от водопроводни тръ
би и мина Лгобия и Клуз с ме 
ханика Митрич полетя да из
пълни боевата задача.

другарят 
заповед при Вър

ховния щаб да се формира во 
ешювъздушна база. Едновре
менно бе дадена заповед до 
всички части да изпрагяг в ба 

партизани, които 
знаят да летят и друг техниче 
ски персонал от авиацията 11а 
скоро пристигнаха 
лещи разунавачи и
згог°Ки.П<>КЪСНО мииаха на ос 
зроь Вие, а оттам в И галия. По
късно на летището Бенина.

зата всички

над двеста 
техници. Те

днес разполагат с 
мении самолети, произведе'1' 
чашите фабрики.

о
ще бъде смаян, пристигнагът
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Завършват се 1100 годш-а от Константин и Методи, познава 

деня, когато братята Коистан- чели на езика, на кзГгго говор 
'гин (Кирил) и М.СГГОДИ тръгнаха ят славяниго, населени 

Византия в далечното Мо- нназнтийското царство.
■ уш-КО княиТЬбтво да проповед 1'редпола'га се, че Кочс-чч 
ват 'Рчститн-: ; наука па слип тип и Методи са се готвили за 
дотогава в черквата съвсем не подобна мисия, защото ипач- 
познат и непризнат език —, не би било възможно 
славянския. За черквата тогава 
бяха свети и уважавани само три 
езика: латински, гръцки и ев
рейски, защото на тях, според

ни достоинственици — посгоян 
по заплашвали замислената 
сия на славянските 
тели На
вали при папата в Рим 
п ат на латинските 
че в черквите може да се 
жи и на „славянски език'1 
п-ото „той е език ка живи ч-о 
ра и народи, който на Христос 
ь все така близък капо римс
кият гръцкият и евр. Секти“

11о вр-л»е на едно пътуване 
до Рим умрял Константни, коГ 
то преХи смъртта си се закалу 
герил и получил името Кирил 
({.'69) Величествено 
последно поръчение до брат му 
Методи: „Ех, мой брате ние за 
еднс се впрегнахме да орем в 
една бразда. Завърших дните 
си и паднам на нивата на на
шето дело. Ти много обичаш 
планината (манастира) и пъл
ната тишина. Но зарал, плани
ната не напускай делото и па 
шето учение..

Методи не забравих заветите 
на своя брат: продължил сб:цо 
го дело в държавите на напои: 
сг.ите славяни, макар че бил 
преследван от германските сва 
з еници и бискуйи. Прекарал 
три години в затвоо, понасял 
студ и глад. побои и „ВСИчКЦ 
мъки на този свят". Когато-по 
чннал (865) тяхното дело пре
съхнало в памонскпте слазяне 
кн държави, но ученици ге го 
препеели в Македония между 
славяните, които и дал I своя 
е.пк на'великите просветители

На брега на Охридско езеро, 
верните им ученици: Климент, 
Сава, Гораст, и др. положили 
основите на славянската лше 
натура. ■ На Кирил с*“ приписва 
изпамирането на първото слав 
ниско Писмо — глаг хлипа, кое 
•го най-мкогс се задържал при 
хърватите. Кирилицата — по- 
просто писмо — счита се, че е 
съставена от Климент Охридс
ки. -То било сърдечно 
Ст южните славяни.

Делото на славянските прос
ветители, братята Кирил и Ме 
тоди, основателите на славянс
ката писменост и култура би 
ло прието в Македония, Бълга 
рия. Хърватско^ Сърбия, Ру
сия’ и оставило следи между 
словенците, чехите и поляците. 
То не само че & от дълбоко и 
неоценимо значение за славя
ните, които въвело в кърга па 
културните народи, но има и 
световно културно-историческо 
значение.

Реванш-срещата между Дими 
тровград и Бела Паланка, със
тояла се на 18 този месец оп, 
редели окончателно коя от ко
муните ще продължи в провеж 
дащото се състезание под наз 
ваниего „Хора, книги и печат". 
Резултатите от срещата в Бе 
ла Паланка, след това в Дими 
тровград и положението в биб 
лиотекарството, а това 
колко е

' най-високата бележка — 19, до 
като домакинът има три десет

мивъп просвети- 
няколко пъп; теот

оти 
да дока 

свещенипн
кн

Главната причина Димитров 
градската комуна да изгуби в 
състезанието с Бела Паланка с 
песреденото положение в биб 
лиотеката( която все още не 
съществува като отделна инс
титуция, а въз основа на закон 
пспредписанията и напъсгвня- 
та на Съвета за култура при 
Околийския народен отбор в 
Ниш, тя трябва да бъде самос 
тоятелна, с библиотекар, който 

Тцс има най-малко средно обра 
зование. Ако Димитровград бе 
ше разрешил само още - някол
ко организационно-м з гериалик 
проблема в областта на бпблк 
отекарството, то несъсмстто. по 
бедата щеше да му бъде осигуре 
на, а това се вижда и от Яга.\- 
ката разлика- точки, конто оп
ределиха победителя.

Въпрбк.и изгубеното съревно 
спеши межл,' Ди-

ч ЛУ 
за-да създа 

м!» съответно штсмо за славя 
и-кия език и да пре ; :дщ 
го книги, нужни за; христянски- 

-е черковни обреди. През 863 го

мно

значи
систематизирана рабо

тата в разпространението на 
ушитата дадоха окончателния 
резултат '— победата спечели 
Бела Паланка 550 — Димитров 
град 532. Това значи, че Бела 
Паланка се квалифицира да се 
срещне
спечелила победата в срещата 
с Гаджин Хан.

Самият окончателен резул
тат показва, че Бела Паанка е 
спечелила победата с незначи 
телна разлика — само с 18 то** 
ки, и че Димитровград е бил 
добре подготвен за тази среща 

Екипата
град изгубила 
точки в играта все или нища 

-— в отговорите от областта на 
Конституцията. В срещата ус
троена в Димитровград побели 
домакинът с 140 срещу 121. За 
служва да се изтъкне, че спо
ред мнението на журито димит 
рРвградската екипа иатсъпила 
в Димитровград много пО-ком- 

. плетиа и по-подготвена, откол 
кото в Бела Паланка. Най-го V 
ямо признание и с най-висока 
бележка е оцеио

народна песен от Димнтрнн 
ка Симова, ссдена в Радейна, 
след това откъсът от пиесата 
.Вг-^на” в изпълнение на Веие 

та Петрова и Ангел Кръстев а 
също така' и танцовият състав. 
От програмата на гости -е ей 
отличаваше изпълнението на 
Мнодраг Пейчич, драматични': 
откъс от „Ннколетина бурсоч" 
и една босненска народна пе-

е неговото

с Бабушиица, която

- :

Райне. двете 
г.штровград и Бела Паланка и- 
мат голямо значение — прели 
всичко като начин за близка 
запознаване на хората от леете 
комуни, за 'ъздаване на по- 
гелямо приятелство и разштва- 
п: на сътрудничество Заслужа 

ттп г-г* 1I- л Т0РЯ '-'е кон

на Димитров-
голям брой

части бе
ше наистина" другарска, прия 
1сл< ка и сърдечна Зази зря-

ут-аш-. С'* Т-Г^ ТТОР>Те

лост показа и димитр шградска 
1я. публика в препълнения са- 

| лон на Културния дом, защото 
т шло възнаграждаваше с рь- 
коптяскане успешното изпъл
нение па една иЛи друг/ гечка, 
а ис г I с. а.зителТ е на си.т 
та сепна. което се случва твър 
де често.

От друга страна срещата ,,Хо 
ра, книги и печат“ представля 
ва първа масова акция, на коя 
то пред многобройна публика 
се произнесоха съдържателни 
мисли за книгата и за култур
ния живот като жизнена необ

М. Л«

изпълнението
ма

прието
сей, ио за пито едно изпълне 
ние гостите не са получи\и ходимост.

Богата програма на сре
щата между районите

дол

християнската легенда, бил пц 
ставен надпис над Христовия 
кръст.

Нито един друг език не бил 
достоен на тези, а ето сега от
веднъж възниква славянският 
и иска да бъде равен на тези 
„светите“...

Константин и Методи, роде
ни в Солун, древен 
град, още в младостта си -поз
навали и говорили езика на сво

македонските

дини за Моравско тръгнала 
най-значителната мисия в кул.
туш-ата история на ела е/.н л те 
Делото на Константи-' и Ме
тли било сърдечно прието сг

Носамите моравски селяни, 
нестабилността на пол .тнчес- 
кз I а обстановка, огрзмпняг на 
тяск на франките,

В
Срещите на районите в 

чест на 25 май — Деня на мла 
достта продълзават. На 17 май

интригите 
па термапските свещеници и не 
доверието на римските черкоп

X, П и Ш дпмнтровграскн ра
йон и селата, гравитиращи към 
Димитровград: Гоин дол. Лука 
вица, Желюша, Петърлаш, Сли 
винца, Прача, Поскащия и дру

гръцки

ПРЕДФЕСТНВАЛ НА СРЕЩА МЕЖДУ 

РАЙОНИ!Е ПОГАНОВО, ГРЪНСкИ ОДОРОВЦИ
И ДОЛНА ПЕВЛЯ

ги.ите съседи 
славяни.

Баща им бил византийски на 
чалник, а майка им, както каз 
ва легендата, може би от слав 
янски произход. Консхдн пш, 
родей около 827 година и Ме го 
ди, с около 10 години, по-възра 
стен от своя брат, още в мла 
достта си били познати като 
твърде учени хора. Биографите

Срещата между районите в 
Гони дол беше по-съдържател 
на от срещата в Смиолвци. За 
това допринесе по-гоямото раз 
нообразие на програмата с вкл 
ючването на повече народни 
песни и хора. Участвуваха и пи 
струменталисти, крито вече съв 
сем рядко се среша<■ .ч Димит 
рровгадско. Шеснадесет годиш 
ьпят гуслар от село Прача Дра 
гоюб Геров спечели несподеле
ни симпатии на публиката с ус 
петното си изпълнение на гус 
ла. За художествено изпълне
ние на дена стара тродиа пе
сен и едно хоро гой получи 
най-висока оценка от журито 
и беше удостоен с първа наг
рада — цигулка.

За успешно изпълнение на 
народната песен „По градини 
мессщта хода" първа награда 
получи и Виолета Тодорова от 
село Лукавица. Наградена . са, 
още Ангелина Николова от се 
ло Желюша, Петър Мадон, ако 
Рдеонист от „Механик" за из
пълнението на две пародии \о 
ра, ТаскаСтаврова ог Желюша, , 
Петър Вацев от Комбинат „Ди 
митровград“. Бор*ка Стоилкова 
от село петърлаш и Слаппца 
Ллексова от Лукавица.

Положителна новина в тазго 
дишните подготовки за тради- 

ционалиия фестивал на бъл
гарската народност от Дпмиг 
ровград е, че една част ог фес 
тивала се пренася по райони 
де във вид на междурайопми 
срещи. Правилността на 
концепция се потвърди и па 
срещата между районите Пога 
ново, Трънско Одоровци и Дол 
на Невля, която се състоя на 
19 този месец в Поганово За 
тая среща между населението 
съществуваше наистина голям 
интерес. Оше в раните утринни 
часове пристигнаха хора от 
всички села, за да надсърчат 
своите изпълТнители на подгот
вената програма и да видят 
какво са подготвили другите; 
По този начин хората имаха 
възможност по-близко да иаб 
людават състезанията иа пзпъл 
нителите на спортни и култур
но-забавни състезания, конто 
на предходните фестивали ста
ваха само в Димитровград или 
.на срещите между селата.

Обща характеристика за ме 
ждурайонната среща в Погано1 
во е, че трите района бяха срав 
нително добре подготвени и 
всеки район предлагаше разно, 
образна програма. Срещата се 
състоеше от две части — спор 
тни и културно-забавии. Спорт 
ните състезания се състояха 
преди обед, на които бяха по
казани следните резултати: в

Гаигелова, Долна Невля, за ма 
родна песен, Баска МиЛС-па, Пр 
ганово, за народна песен, дует 
народна песен Костадинова-Зар 
кова от Трънско Одоровци, Звс 
злапа Коста Трънско Одоров- 
цп, Зора Иванова, Хрьиско Одо 
говцн, Славчо Вецюв, Долна 
Невля, за соло цигулка, Ка
лника Милева. Прача, Дрпгпца 
Василева, Трънско Одоровци, 
Радка Ташкова, Поганово. От 
състезаващите се хорове пър
во място зае хорът от Погано 
го, а второ този от Долна Нев 
ля. Похвалени са п танцовите
Невля °Т Поганопо 11 Долна

Понеже със срещата между 
районите Поганово. Трънско 
Одоровци и Долна Невля за
вършиха междурайопмиге сре 
ши в Димитровградско жури
то ще направи преглед на най- 
уснелите точки, сед което ше 
опгедели кои изпълнители ще 
настъпват иа финалните среши 
в Димитровград. В ония случай 
където се повтарят някои пес 
ш» йли подобно — във финал
ите срещи ще настъпяг пзпъл 
нителите, които са пкоазап по. 
добр резултат. Обаче може ла 
се очаква, че от срещата в По 
ганово $а Димитровград ше за 
мине значителен брой нрпълии 
тели ма р'азлични номера.

Миле Присойски

екипа
място

ръчна топка мъжката 
от Поганово зае първо 
и тя ще се представи и на фи 
палната среща в Димитровград 
женските екипи от Поганово и

Долна Невля също така що 
участвуват па финалните съсге 
запия; а по волейбол първо мя 
сто зае Трънско Одоровци; в. 
областта на атлетиката в цол- 
бягаванетЪ па 60 метра челно 
място заеха Тодорка Петрова 
и Борка Гигова, па 400 метра 
Аптица Стойкова, Герда Зарко 
ва и Добринка Герова, п от мъ 
жете — иа 80 метра иа,убягва
ме челно място заеха Васил 
Марков, Огнян Симов и Тодор 
Андонов, ма 600 метра — Алек
сандър Стаменов и Иван Ва- 
силков; в хвърлянето и а гюла 
— Тодор Миладинов от Тръис- 
ко Одоровци и Стоян Велков 
от Долна Невля.

Доста разнообразна и инте
ресна беше и културно-забавна 
та програма, ‘ която бе изнълно 
на в препълнения салон от зри 
тели. За добре изпълнените ио 
мера от страна на журито са 
наградени следните изпълните
ли: за инструментално соло-из 
пълнение Гера Кужев от Долна 
Невля, дует — пародии песни 
Мадова-Васова от Поганово, 
Младена Георгиева, Поганово, 
за изпълнение на народна пе
сен Василка Йорданова, Пога 
ново, за народна песен Злата

особено изтъкват-учеността па 
Константин, на когото били по 
знати всички тогавашни най-ви 
сши науки. Методи най-напред 
се посветил на световни дела: 
бил царски наместник в едно 
славянско княжество, някъде в 
Македония.

По-късно двамата братя се 
отзовават на обща работа. Ка 
т ' мисионери .твърде учени, 
познаватели на много езици — 
византийските държавни влас 
ти ги изпратили в Самара, 
кРай Багдад, и между пазарите 
на Крим, чията държава по то 
Ва време-била твърде мощна 
и то не само да бъдат религи
озни проповедници, ио и да из 
гълняват някои политически и 
'Дипломатически задачи.

тази

В далечното Моравско княз-
ьстислав, настоявайки да съз- 

Ааде черква независима от гер 
юнските бискупи и мисиочерн 

и по този - начин да създаде 
ълна самостоятелчогг на сво 

г'а страна, през 862 година от 
фавил в Цариград молба, про 
у<а по своето поръчение: „Нае 
авяните сме проеги -7< ра. . 
пма.че учители, които да пи 

“'Чват на наш език 
^3"1инск<иа вяра'1. 

т.^3,,авайки значението иа 
а положение, византийският 

°Р решил да изпрати братята

АПЛОДИСМЕНТИ ЗА НАИ- 
МЛАДИТЕ ИЗПЪЛНИТЕЛИ!

Нестихващи овлинн предиз
вика художественото пзпъ \1:е- 
ниг па Левка I рагорона и Сла-' -; 
вина Миланова, ученички от ■ 
огго ;юто училище в Гоин дл. . 
Младите изпълнителки на на
родни песни нмпоннраха с му- 
зикалиостта, а особено с голя
мата си разучеиост. //»

йонната

г о ’
М. А.
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РАДИО НИШРЪЧНА ТОПКА

Програма на предаванетоАсен Балкански“ заеОтборът на „ ПЕТЪК 24 МАЙ
4 00__ 8.02 — Утринна програма на Радио Белград,

14.30 — Новини и Днес в Ниш 
14.40 — Реклами
45 00 __ Предаване па български език

С песни и хора през Югославия 
— ОСВЕДОМИТЕЛЕН БЮЛЕТИН 
— Четири валса на Фредерик Шопен

второ място
Борец * (Ал«ксинац) 26:22 (13:12)„Асен Балкански“ — 15.30 —

16.00 
16.15
16 зо — Ревю от мелодии и ритми _____

__ Програма па Радио Белград и ЮРТВ.

първите минути на играта, тсо 
ято задържаха до края.

от тази среща е напълно реа 
лен и отговаря иа дадената иг 
ра. Димитровградските спортн I

имаха инициатива още от .1 #

С победата си над отбора от 
Алсксинац димитровградските 
спортисти заеха второ място в 
Източната сърбска зона по ръ 

Тази победа обаче 
твърдо

С. М. 17.00—22.15
сти

чна топка.
те извоюваха в една
груба и ‘неинтересна игра, в | Щ А X 
която нарочно се* изтъкнаха до 
маюшнте. Поради това съдия
та често пъти беше принуден 
да изключва играчи от тяхна
та екипа!.

Няколко от ицоачите от от
бора на „Асен Балкански“'по- ните ___
луичха леки поврели на гази отбор! на местния гарнизон в 
среща, обйче успява да спе- I Босилеград забележи още една 
челят и този път. Резултатът • победа. Шахматистите на \ар

СЪБОТА 25 МАЙ

■ 4 00__ 8.02 — Утринна програма на Радио Белград
14.30 — Новини и Днес в Ниш 
14.40 — Реклами
15 00 — Предаване на български език
15.30 — Краища и хора
16.00 __ Репортаж от тържественото посрещане на

щафетата в Белград. След репортажа до» 
22.15 програма иа Радио Белград и ЮРТВ.

Победа на местния гарнизон
отнесоха значителна по 

от Икоио 
Състезани

иизона
беда над учениците 
мическото училище, 
ето се проведе иа десет шахмат 

дъски и привлече значите
лен брой любители на шаха.

Състезанието завърши при 
резултат 15.5 за армейците.

Поотделно срещите завърши
ха: Николич — Стоянов 1:1, Ко 
мадина — Тодоров 2:0, Лазич 
Стоименов 2:0. Обрадович —■ 
Стоичков 1:1, Воркапнч — Яе.. 
лисавич 2:0,
1:1:, Маринкович — Йосифов 
1:1. Маркович — Когев 2.0, Ко 
саиопнч — Спасксч 1:1 >■ Увзи 
мов — Стоименов 2:0.

Съставът на армейците си ос 
тава па първо .у и сто, а предсго 
яшите срещи с останалите орга . 
пизацни в града ще покажат 

екипа е най-доб-

След победата над просвет- 
работници шахматният

НЕДЕЛЯ 26 МАЙ IНИ
5.66__7 00 __ Утринна програма на Радио Белград
7.00 — Избрали сме за начало

СТОП — Сигурност в съобщениятаХАНСГБОРГ ЩЕНГЕЛ 7.30
7.35 — Ведри звуци __
6.00 __ Предаване за селскостопанските производ.
8.40 — Реклами
9.00 — Весели радио-вести
9.30 — Срещи на селата

10.00 — Предаване на български език
1100 __ Поздрави и желания на слушателите
12.30 — Младежта пред микрофона
13.00 — Седмичен радио-магазин 
13,20 — Избрали сме за вас
14.00 — От нашите предприятия
15.00 — Предаване на български език
15.30 — Забавпа музика ^ ^
15.45—22.15 — Програма на Радио Белград и ЮРТВ

Един парлив проблем Хабил — Митов
Когато пожарът в жилището доби опустошителни разме 

Хайзингер се уплаши. Той се втурна до близкияри, господин
противопожарен пункт и бясно зазвъня. Отвориха му услуж
ливо, но не особено бързо.

__ Гори' — изкрещя Хайзингер в лицето на дежурния,
Бийте ведна-който имаше вид сякаш го вдигат от вечеря. — 

га тревога!
— Е, хубаво де. кажете най-напред къде гори» — отвър 

на любезно дежурният и отри от брадата си малко парченце 
пържен картоф. — Напълно1 сигурен ли сте, че гори?

__ Човече божи! Засегнатият съм самият аз! Цялата ми

у'

дали тяхната 
пата. ПОНЕДЕЛНИК 27 МАЙ

4 00__ 8.02 — Утринна програма на Радио Белград
14.30 — Новини и Дпес в Ниш 
14.40 — Реклами
15.00 — Предаване на български език 
15-30 — Нови записи от народна музика 
1б!оО - ОСВЕДОМИТЕЛЕН БЮЛЕТИН
16.15 — Поздрави и желания на слушателите ___
17.00—22.15 — Програма на Радио Белград и ЮРТВ

стая е в пламъци.
— Значи силтшчко се е разгоряло! — рече дежурният. 

— Най-добре ще бъде веднага да телефонирам на началника 
на противопожарния пункт. Той живее тук, в същата сграда.

ДМежурният се обади на началника и единидсет минути 
по-късно той влезе в стаята — свеж и изпълнен със съчув
ствие.

— Господин началник! — завайка се Хайзингер. — Аз 
съм напълно разорен. Трябва да потеглите час по-скоро и да 
унищожите огнището на пожара. Заклевам ви! Помогнете! 

Началникът на противопожарния пункт се замисли.
— Достатъчно ли гори? —• запита най-сетне той.
— Като факел! — хленчеше Хайзингер. — Когато напу-

вече се беше овъглило!

Комисията за приемане и уво
лняване на работници и служи 
тели при
ция з.,Сточар” Каменица 

ОБЯВЯВА

КОНКУРС

ВТОРНИК 28 МАЙ
земеделска коопера- 4.00— 8.02 — Утринна програма на Радио Белград

14.30 — Новини и Днес в Ниш »
14.40 — Реклами 4
15.00 — Предаване на български език
15.30 — Звучни бюлетин на гораните
15.40 — Малък сркестров концерт
16.00 — ОСВЕДОМИТЕЛЕН БЮЛЕТИН 
16.15 — Поздрави н желания на слушателите 
17.00—22.15 — Програма на Радио Белград и ЮРТВ

скай жилището си, пианото
__ На драго сърце бихме ви помогли — каза началникът

но не сме до-на противопожарния пункт, смигайки рамене. — 
статъчно подготвени за етапни пожари. Стайните пожари ти 
създават сума работа, а пък не са съвсем рентабилни. Разбира

а малка полза.
за

1. ГЛАВЕН СЧЕТОВОДИТЕЛ
2. КОМЕРЦИАЛИСТ
3. КНИГОВОДИТЕЛ
4. ТРАКТОРИСТ

те ли — голямо вложение.
— Нищо не разбирам! — изрева Хайзингер. — Що за съ 

ображения са това! Пожарната,, команда е длъжна да помага 
винаги, където стане нужда. Всичко друго е бакалска фило
софия !

СРЯДА 29 МАЙ
УСЛОВИЯ: За главен счетово 

дител — икономическо училиЩц 
с две години трудов стаж 
непълно средно училище! с най- 
малко пет години трудов стаж 
за комерциалист — виеше коме 
рционално училище с две годи
ни трудов! стаж или непълно — 
с най-малко пет години трудов 
стаж; за книговодител средно 
училище и една година трудов 
стаж; за тракторист — изпит за 
тракторис-1 и една година тру
дов стаж

Личните принадлежности се 
опрадслят според правилника 
на к операцията за всички кон 
курсии места, с изключение за 
тлаЕния счетоводител където 
равнището на принадлежности
те се определя според договор.

на молби-

А освен това — продължаваше невъзмутимо начални
нямаме на склад дастатъчно

4.00— 8.02 — Утринна програма на Радио Белград
14.30 — Новини и Днес в Ниш 
14.40 — Реклами
15.00 — Предаване на български език
15.30 — П. КоньОвич: ,,Песна за булата’’ и пЮс1*

картина от операта „Кощана’’
15.50 — Десет минути с вокалния ансамбъл „Про

блем”
16.00 — ОСВЕДОМИТЕЛЕН БЮЛЕТИН 
16.15 — За’ любителите на народна музика
16.30 — Наша трибуна
16.45 — Две мелодии едно название _____
17.00— 22.15 — Програма на Радио Белград и ЮРТП

кът на противопожарния пункт — 
сечива за борба със стайни пожари. Защо да Трупаме само 
разни малки маркучи, малки брадви и малки пожарогасители, 
когато борбата със стайните пожари е тъй нерентабилна. Ние 

приспособили по-голямата част от средствата си към го
леми пожари и катастрофални експлозии...

__ Аха значи така било! — започна да ругае Хайзингер,
__ Ще разберете вие кой съм аз.

ИЛИ

сме
I

целият почервенял от гняв. 
тъй да знаете!

— Не е необходимо! — ухили се началникът на лротаво 
пожарния пункт. — Аз много добре ги познавам. Вие сте аи 
зинтер упоарителят на магазина за съестни продукти, гдето 
обикновено още по обяд се свършава и лебервурстът, икиф- 
личките и млякото — все под предлог, че нямала голямо тър 
оене на тези артикули. А в действителност, господин Хаизи

стоката ви може да остане

ЧЕТВЪРТЪК 30 МАЙ

4.00— 8.02 — Утринна програма на Радио Белград
14.30 — Новини и Днес в Ниш
14.40 —'Реклами
15.00 — Предаване на български език
15.30 — Звучни бюлетин на гораните '
15.40 — Мелодии за влюбените
16.00 — ОСВЕДОМИТЕЛЕН БЮЛЕТИН 
16.15 — Поздраави и желания на слушателите __
17.00— 22.15 — Програма на Радио Белград Я Ю* а

е угасен. ' ^ ______ ___-а

М. ПГГРО» _ 
ТЕКСТ И РИСУЯК»

гер, вие се страхувате, че някога 
непродадена, нали?

__ Какви са тия сравнения? — изрева Хайзингер. — По
жарната команда не е търговска организация!

__ За щастие, не е — каза началникът на противопожар
ния пункт и хвърли поглед към сигналното табло. Още пре 
ди да почнем да разисквам тук, господин Хайзингер дежур
ният отред потегли по моя заповед. Пожарът у дома ви вече

Срок за поднасяне 
те и съответните документи >е 
15. дни след-обяването на кон
курса.

БДИ ОНЗИ КОСМОНАВТ
У

{^Л сеГА,7ГЪГВОДА ->
свърши/чН/М-влтАт
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