
ШятстВо С унвз на презни-^нта 
иа СФРЮ от 14 февруа
ри 1975 г. Издателство 
„Братство” е удостоено 
с Ордена братство и еди 
нство със сребърен ве
нец за особени заслуги 
в областта на информа
тивната и графическа де 
йност и за приноса в ра 
звитието на братството 
и единството между на
шите народи и народно
сти.
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„МАЙСКИТЕ СРЕЩИ” В ДИМИТРОВГРАДОСМИЯТ 

КОНГРЕС НА СКС ДЕЛОТО НА ТИТО 

ПЪТЕПОКАЗАТЕЛ КЪМ
БЪДЕЩЕТО

ОСМИЯТ КОНГРЕС НА СЪЮЗА НА КОМУНИС 
ТИТЕ НА СЪРБИЯ ЩЕ СЕ СЪСТОИ ОТ 29 до 31 МАЙ 
Т.Г. В БЕЛГРАД

Отчетът за работа в периода от Седмия кон
грес до днес на към 300 страници нритичесни и ана- 
литически предава усилията на Съюза на комунисти
те и на останалите организирани социалистически 
сили в изграждането на обществено-икономичесните 
самоуправителни отношения в СР Сърбия върху осно
вите на решенията на Десетия конгрес на СЮК, Сед
мия нонгрес на СКС, конституциите на Югославия и 
Сърбия и Закона за сдружения труд.

нност и любов към другаря 
Тито и неговото дело, той за_ 
яви, че тази любов е взаим

Откривайки митинга, на който присъствуваха над 
10 хиляди млади, граждани, работници, гости, предсе
дателят на ОК на ССМ НИКОЛАЙ ПЕЙЧЕВ говори за 

фестивала „Майски срещи”, делото 
. Тито. свободното развитие на бъл- 

социалистичесна

на:
— Отношението на другаря 

Тито към младите, неговите 
постоянни грижи за нас и не 
гозия принос за създаване 
на добри условия, в които да 
живее и твори младото поко
ление, са огромно насърчение 
за всички творчески да се 
включваме в изграждането на 
нашето самоуправително об
щество и същевременно ог
ромно задължение за задачите, 
които си възлагаме да изпъл 
няваме съзнателно и отговор
но. Ние дълбоко съзнаваме 
това и сме убедени, че де 
лото на другаря Тито е наши 
ят единствен пътепоказател и 
сме щастливи, че ни открива 
простори към нашето бъдз

значението на 
и личността на др 
гарската народност в рамките на 
самоуправителна Югославия- След това даде думата 

СЛОБОДАН ПАЛАЛИЧ, председател на Републи-

ц

на
СКС като съставна част на СЮК през този пе- канската конференция на Съюза на социалистическа

та младеж в Сърбия-риод действуваше и все повече действува като аван
гард на работническата класа и на самоуправление
то. СКС през този период силно заздрави своите ре-

по-голямото
В РЕЧ НА ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА РК НА ССМ В СЪРБИЯ — СЛО 

БОДАН ПАЛАЛИЧ

Взимайки думата, Слободан 
ПАЛАЛИЧ. между другото, ка

дове в базата на обществото чрез все
първичните организации на СК и твор-влияние на 

ческите усилия на всени комунист.
за:обстановкаВ такава благоприятна политическа 

най-всестранно се ангажира всеки трудов човен, всич- 
субенти. Само в самоуправителните 

делегациите решават над един милион хора.

от най- 
най-силен

— Тазгодишната, вече тради 
ционна, среща на младежта 
на народа и народностите в 
СРС е изява на братството и 
единството на нашите народи 
и народности и тяхната необ
ходимост тази велика придо
бивка на нашата революция ги 
1нашето самоуправително об
щество още повече да унре-п 
ва. Днешната среща, девета 
по ред, се провежда в период 
на интензивна политическа ак 
ция. в година на избори, го
дина на партийни и младежки 
конгреси, в месец на младос 
тта и рождения ден на нашия 
скъп вожд Тито.

След като очерта накратко, 
че Щафетата на младостта, 

Ръце,
нашата преда

ни обществени
органи и ще.

В по-нататъшното си изложе 
ние Палалич обрисува творчес 
свия образ на Тито и изтън 
на неговия незаменим принос 
във всички области на общес 
тЕеното развитие, обедмчя-зай 
ни едновременно настоящето 
и бъдещето и п-рс::..квай«и 
го с революционен заряд, чий 
то корени са в нсродоосзобо 
дителната борба 
костта на нашата сбтдност на 
сзобсдни народи и народнос-

— И през този период,който е един 
и творчески в СР Сърбия,динамичните

печат на нашите акции дадоха мисълта и делото 
Тито. Титовата визия на бъдещето става

— бе изтъкнато неотдавна на за

на
на

другаря
ша действителност 
седанието на ЦК на СКС. Съюзът на комунистите на 
Сърбия последователно прилагаше идеите на Тито за 
ролята на работничесната класа в изграждането на 
новото социалистическо самоуправително общество, 
свободната общност на равноправни народи и народ-

и азтечт/ч-

ти.ности. Изборите, подготовките за 
предстоящите партийни и млаЕдна от най-важните области в дейността на 

ГНГ р оазвитието на обществено-икономическите от- 
ношения н укрепването на материалната база на са- 
м отправи тел ното общество. През изтеклите четири 
години бяха преодоляни доста сложни трудности. У® 
Грейне?? на инфлацията е спряно рязко са кама- 
поим инвестициите без поиритие, спряно е у

„а извънстопансиите капиталовложения. С една

предавана от милиони 
потвърждава На 3 стр.Слободан Палалич

ИЗЯВА НА БРАТСТВОТО И ЕДИНСТВОТО
^1«аЩдеоГнГГеНм0Гп^ИжТи°телни промени.

ре-
± ОТ ТЪРЖЕСТВОТО БЕ ИЗПРАТЕНА ПРИВЕТСТВЕНА ТЕЛЕГРАМА ДО ДРУГАРЯТ 
* СЛУЧАЙ 86-ИЯ МУ РОЖДЕН ДЕН И ДЕНЯ НА МЛАДОСТ IАг~ ТИТО по

настанените на работа през 1978 
на над 2 милиона души, а общес 

на човек достигна 13 хиляди динара.
са започнати и 

обекти: хид- 
Бел-

и народа в СР Сърбия: албан 
ци (Печ), българи (Босилеград 
и Димитровград), сърби (Алек 

Бабуш-

Числото на на СНС и Конгреса на Съюза 
социалистическа република

традиционен фе-Деветият 
отивал на народа и народно
стите „Майски срещи", състо 

20 и 21 май тази

година възлизаше 
ПрГ^е^^Гмюнду

Гердап, ж. п. линия

>на
Сърбия. Празникът на младо 

и 86-ии рожден ден на 
зя Тито отново събра в

сандровац Жупски и 
ница), румънци (Уздин), унгг.р 

(Чантавир). словаци (Кова 
(На 8 и 9 стр.)

сттаял се наса построени 
роенергийната
град — Бар и други.

система

в отчета се говори и за укрепването иа делегат 
система чието внедряване стана в периода м 

, .ГГГнгоеса Делегатската система в този от жду двата нонгре М яяпочна да действува в ця- носително иратъ|. период^ започна на сдру.
общество, от и общност до областите. ре

сната

лото ни 
жения труд и местната 
публиките и федерацията.

Съюза на комунистите в 
комунисти.го гАпГ лейщвуГ над 700 ХИЛЯДИ

лтг,.’ :.“«=г.-Гс'Г «то производство. Една трета от чл блииата дей-
?тГГ^Ии?деВГхИил^У=и партийни организ,

Ев идейи0о.пТолиЯтичесио

издигане.
Успешно са преодолени отрицателните последи- 

либерализма. Съюзът на И0МУ”^С 
способен за предци от периода иа 

тите уирепна своите редове и стана 
стоящите битки за самоуправление. О: „М;'йс;:ито срещи’ в Димитровград

Ст. СТАННОВ



НА ВЛАСИНА„БРАТСТВО-ЕДИНСТВО"
СПЕЦИАЛНА СЕСИЯ СЕДМА СРЕЩАРАЗОРЪЖАВАНЕТОНА ООН ЗА символ наЮгославия 

национално равноправие
Мсщиипс* оИТРПНО ПИСМО ДО ДРУГАРЯ ТИТО НА АЛ

г;н»тнгг.«“л"нс“Е.0сг:2Ж-.»«гсни <»«

ЮГОСЛАВИЯ ОТКРИ 

ГЕНЕРАЛНАТА ДЕБАТА
ТИТО — ИНИЦИАТОР ЗА СВИКВАНЕ НА ЗАСЕДА Югославия получава нови при 

знания У оветз, за което осо 
бево много допринася друтаря 
Тито. Авторитетът на нашата 
страна укрепва не само всред 
необвързаните, в Обединените 
.нации, но и всред всички про 
гресивни 
ИъЛбСЪ

ДЕЛт^АйТнСоНАТопрВДЕЛТениеНИЕТО. среща 
която 

на Вла

На традиционната 
„Братство—единство , 
ма 21 май се проведе 
оина, присъствуваха към зи 

запасни военни коман-

ПОСЛАНИЕВЕСЕЛИН ДЖУРАНОВИЧ ПРЕНЕСЕ 
ТО ОТ ПРЕЗИДЕНТА ТИТО ДО СЕСИЯТА И СЪС СВО 
ЯТА РЕЧ ОТКРИ ГЕНЕРАЛНАТА ДЕБАТА

Пред многолюдният милинг
говори РИСТО ДЖУНОВ. под
председател на Оьюзиата нон 
ференция на ССРН.

хиляди
дири, бойци, трудещи се. гра 
ждаии и младежи от Манедо 
пия, Косово и Сърбия- На та 
зи голя-ма манифестация! оим 
вол и зира ща опл от ен остта 
-нашито народи -и народности 

РИСТО ДЖУНОВ, 
I Съюзната 

на СОРН, ДУ-

На 23 май т.г. в Ню Йорк 
започна специалната сеоия 
на ООУН за разоръжаването, 
на която участвуват към 150 
страни

Югославската делегация ог 
лавява председателят на Съю 
зния изпълнителен съвет Ве 
селин Джуранович. На участ 
ниците на сеоията той прене 
се посланието от президента 
на СФРЮ Йооип Броз Тито.

хора на земното

фашистите се въздавало и 
калявало братството на наши
то народи и народности, Дшу- 
нов говори за внушителните 

страна

Ние последователно про- 
политиката на пъл 

свободно
на веждаме

но равноправие и 
развитие на всичии народи и 
народности в нашата страна. 
Ето защо се застъпваме 
зачитане националните права 
на частите от

членки.

участвуваха: 
подпредседател на 
Конференция 
ШАН РИСТИЧ,
Скупщината на САП Носово, 
ХАМДИЯ ОМАНОВИЧ. 
няваш длъжността председа
тел на Съюза на 
военни командири на Югосла
вия, МЕМЕТ МАЛИЧИ, КИРО СО 
ТИРОВОКИ и БОГДАН СТУПАР,

зана нашатарезултати
постигнати в следвоенния гте 
риод. По-специално той 
опря върху осъществените ре 

между Десетия и Едисюк.

председател на
югославските 

ноито като иационал-
се

ИЗП'|)Л народи,
ни малцинства живеят в дру
ги страни. Националните мая- 

виждаме като фактор

зултати 
надеоетия конгрес назапаснитеСлед откриването на сесия 

та пръв говори председател
ят Веселин Джуранович, с ко 
ето започна генералната деба 
та. Джуранович изнесе наши
те становища по въпроса за 
-разоръжаването, като една от 
съществените 
за изграждане на 
мир и сътрудничество -в све 
та, за укрепване на доверието 
между народите и страните.

цинства
за свързване, взаимно разби
рателство и 
сътрудничество, а на отноше
нията нъм тях нато на мярна 
на отношенията към народите 
на Югославия- Затова реши- 

противопоставяме 
политика,

сериозни— Предстоят ни 
задачи за оживотворяване на 
обществено-икономическите и 
доходни отношения труд чрез 
последователно 
на Конституцията и 
за сдружен труд. Промените 
в разпределението на дохода 
трябва да доведат работниче 
ската класа в процеса на вза 
имната връзка изцяло да уп
равляват с общественото въз
производство — каза

добросъседско
председатели на Съюза на за
паси и те поени и командири на 
САП Косово, СР Македония 
и СР Сърбия, ФАКИ КАЯ за 
местник председател на Репу 
блинаноната но-нферен ция 
ССРН на Македония, ръково
дителите на обществено-поли
тическите организации от Ни
шки и Южноморавски регион 
и други.

реализиране 
Заионапредпоставки 

стабилен телно се
на асимилаторската 
ногато се тя прилага в няиоина

из-наши съседни страни 
тъина Дждуиов.

Той каза, че незачитането 
правата на македонското наци 
онално малцинство в Бълга
рия е противно на Повелята 
на Обединените нации и на 
заключителния документ от 
Конференцията за европейска 
сигурност и сътрудничество в 
Хелзинки.

— Считаме, че е в интерес

беРечта на Джуранович 
изслушана с голямо внимание 
и предизвика голям 
в сред световната обществе
ност.

Джу-
интерес нов.

Ораторът подробно се спря 
и върху досегашния ход в 
изграждането на делегатската 
система и делегатските отно
шения-

След това Джунов говори 
за задачите на всенародната 
отбрана, в която отделно мяс 
то и отгогорност има Съюза 
на запасните военни команди 
ри. Той изтъкна значението 
на идейно-политическото и 
професионално оспособяване 
(на населението за отбрана на 
страната ни. Също така се 
спря и върху развитието на 
обществената самозащита, ко 
ято е нонституционнен еле
мент на нашата обществено- 
политическа система. Тя става 
мощна бариера срещу всички, 
които угрозяват нашето социа
листическо общество.

В. Джуранович

СЛЕД МИНИСТЕРСКАТА СРЕЩА НА НЕОБВЪРЗАНИТЕ В ХАВАНА

Укрепва единството и солидарността 

на необвързаните
на народите и на двете стра 
ни да се взобновят национал
ните права на манедонското 
национално малцинство, които 
даваха отделен белег и пред
ставляваха най-висше постиже 
ние в следвоенните отношения 
между СФРЮ и НР България. 
Дадените наши предложения 
в югославско-българските раз
говори са добра основа за 
трайно развитие на съвкупни 
те отношения между нашите 
страни и за решаване на вън 
шните въпроси 
края Джунов.

За многобройните участни
ци на срещата на Власина бе 
изпълнена богата културно-ху
дожествена програма, изготве 
на от самодейни 
от Сърбия. Македония и Ко
сово.

От 17 до 20 май в главния 
град на Куба Хавана се състоя 
шестата министерска среща на 
Координационното бюро на 
необвързаните страни. Мини 
стрит© приеха заключителен 
акт, в който са изложени гле 
дищата и оценките на прави 
телствата на необвързаните 
страни за актуалната политиче 
ска и икономическа ситуация 
в света и за подготовката за 
предстоящите им срещи в Бел 
град през юли тази година 
и в Хавана през идващата го 
дина. Документът отразява 
становищата на необвързани
те страни, утвърдени на пета
та конференция в Коломбо.

Констатира се, че движение 
то на необвързаните, въпре-

В Хавана бе оценено, че нео 
бвързаните страни са постиг 
нали забележителен успех по 
отношение свикването и изпра 
ждането ;на обща платформа за 
специалната сеоия на Генерал 
ното събрание на ОН за ра 
зоръжаването, поето ще се 
проведе през настоящата сед 
мида/.

В срещата взе дейно учас 
тие и югославската делегация, 
водена от съюзния секретар 
на външните работи Иосип 
Върховец.

ки натисците от страни и опи 
тите да се разедини, потвър 
ждава своята сила и жизнена 
способност. Следователно, ан- 
цените в документа са 
жени върху единството и соли 
дарността. опазването на инте 
гритета, сигурността, 
срещу 
щиите, и 
страни,
стта от постоянна борба про 

империализма, 
лизма, хегемонизма и всички 
други видове на чуждестрана 
доминация и експлоатация-

сло-

изтъкна наотпора 
натисците интервен- 

вмешателство от 
како и необходимо

НАЦИОНАЛНИТЕ МАЛЦИН 
СТВА — МОСТ НА СВЪРЗВА 
НЕТО

тив колонна
Джунов подробно говори за 

външната политика на нашата 
страна. При това изтъкна, че

колективи

В. Велинов

ИЗВОДИ ОТ ТЕЗИСИТЕ
ЗА ИЗГОТВЯНЕ НА СТАНОВИЩАТА И ДОКУМЕНТИТЕ ЗА ЕДИ НАДЕСЕТИЯ КОНГРЕС НА СЮК

система, югославският федерализъм 

и националните отношения
» л

■ССТНИН НА ВЪЛГАР- 
МАМ НАРОДНОСТ В 

Офр ЮГОСЛАВИЯ
ц кт петък
Ур> ЩА! редакционна 1. ОБЩОТО обществено ра 

звитае през изтеклия пери
од разшири материалните, об- 
ществено-шономичесните и 
идейнонполитическите предпо 
ставки за укрепване и разви
тие на равноправието между 
народите и народностите, за 
още по-пълно равноправие ме 
жду народите м народностите, 
за още по-пълно равноправие 
между републиките и автоном 
мите области и за развитието 
>на Федерацията върху оонов- 
СФРЮ3 Коно™тУФ1ята на

Равноправието на .народите 
и народностите се подобрява 
о борбата за самоуправител- 
мо положение и равноправие 
»а трудещите се и граждани 
те в ооновните общности на 
работа и живот, 
ки облици на’

'но и политическо

ме в общините, републиките 
автономните области, с 
граждането и по-нататъшното 
развитие на равноправни 
шения между народите 
родностите, републиките 
тономните области 
оката федерация.

2. Опитът потвърждава, че 
делегатската система е от 
дългоорочно значение за из 
граждането и развитието на 
югославската федерация на 
лин,ията на нонтинуитета на 
революцията и продълбоча.ва 
нет0 и укрепването на равно 
«траенето между народи и на 
родности. .републики и авто 
«емни области, социалистичес 
КОТО едининие, братството и 
единството и единството меж
ду тях. Делегатската система 
на .решаване уопешмо обезпеча 
ва интересите на г а
народностите, както

оите, самостоятелността 
говори остта на

и от поотделни и общи 
Това значително 
към

из- интереои.
допринесевсяка републи 

ка и автономна област 
в собственото им развитие, та 
«а и за развитието на СФРЮ 
и прантиката дава 
татъшен принос 
ето на

ТОДОР ВЕЛЧЕВ 
Тим» * еттоаореи
_ >**»■>
СТОЯН СТАНКОВ

----------Щтгар
■ОТДАЙ НИКОЛОВ

както задълбочаването на 
ноправието и съвместния жи 
вот между републиките и ав
тономните области и нъм ун 
репването на съзнанието за 
съвместните интереси на непо 
родствените производители, 
рудещите се и гражданите 

и за необходимостта за осъ
ществяване на тези интереси 
на на самоуправителни .начела.

Необходимо е и почнататък
взяимиПОА°еЗ?>гва оистемата на 
взаимно информиране и 
се развиват облици 
«о сътрудничество зарад по- 

договаРяне и спора- 
V яване между републиките 

м автономиите области за об- 
Щ те интереси във федераци 
ята. относно за почпоследова- 
голно провеждане «адоговоре- 
'Нзта политика.

отно 
и на- 
•и ав- 

в югослав-

рав

овоя по^на 
към развити

социалистическия фе-
дерализъм и към разрешава
нето на .националния с 
е съвременните условия 
борба на работническата кла
са, на народа и народностите 
за осъществяване на своите 
непосредствени и историчес ки ,интереси. ричес

3- Договарянето 
яването

^46-454, Редакция 52-751 въпрос
на* И

___ _ ММТН1
62500-603-9525■да - н*.

■*|1ЛИ1Ч1 Де Наред- 
■м". Ог. Пщттт 

М п — Леш 
Аяраа ■
“ ** <

даи споразум- 
между републи ни те и 

автономните области 
'изградените отношения 
Федерацията се потвърждават
метод 1?аКагеН ,И незамен.им 
метод на съгласуване и

наи-чувствителните 
и противоречия на

на взаим-
в ново-

Във
ВЪ'В всич-
обществе- 
организпра народите и 

и интере-
на

разлики
технитеСТРАНИЦА 2
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ДЕЛОТО НА ТИТО - ПЪТЕПОКАЗАТЕЛ КЪМ БЪДЕЩЕТО гария се съдържа дори и в 
отричането на самото същес
твуване на македонското нац.1 
онално малцинство в НР Бъл
гария. ноето преди 
правата на национално 
цинство в България- Значи, ка 
сае се за връщане 
на македонокото 
малцинство в България, права, 
на които до преди се радва

От 1 стр. имаше
мал-дина ще интензив1ират актив

ността ои към по-нататъшна 
афирмация на труда и резул 
татите на

уоилия за развитие на добро
съседски стабилни отношения 
с всички съседни страни вър
ху принципите на равнопра
вие, взаимно уважение, суве
ренитет, териториална цялост 
и ненамеса, а това представ 
лява трайна съставна и прио 
ритет на нашата външна по
литика. В нашата страна и ре 
публиката се обръща огромно 
внимание на проблема за по
ложението на народите на 
Югославия, живущи в съсед
ните страни и решително се 
застъпва националните мал
цинства на нашите народи в 
тези страни да се радват на 
национални права, които им 
принадлежат въз основа на 
Хартата на ООУН, междудър- 
жавничесните договори, между 
народни норми. Непризнаване 
то на такива права на мал

цинствата или дори отричането 
и на самото съществуване на 
отделни национални малцин
ства, канъвто е случаят в НР 
България по отношение на ма 
кедонокото национално мал
цинство в тази страна и неп- 
ровеждане на Държавния до 
говор, относно незачитане пра 
вата на словенското и хърват 
ското национално малцинство 
е република Австрия, обремен 
яват и обективно ограничават 
развитието на добросъседски
те отношения и сътрудничес
тво с тези страни. В сътрудни 
чеството в областта на различ 
ни стопаноки отрасли, култура 
та и други области в НР Бъл
гария са постигнати определе
ни резултати. Обаче обектив
на пречка за развитието на 
сътрудничеството и добросъ
седските отношения с НР Бъл

дежни нонгреаи, делегатската 
система и участието на млади 
те в тях, показват .че 
представляват органически 

Дял от обществения органи
зъм и че активно участвуват 
в самоуправлението. — Млади 
те постоянно

правата
труда, като ооновно 

мерило за стойността на все 
ни човек. Последователно из
пълняване на трудовите 
дължения на всеки млад 
век в основната 
на сдружения труд, училище
то, на село и факултетите, ка 
кто и все позитивното и 
масово внлючаване на млади
те в процесите на обществе
но-политическите събития, ще 
бъде най-добрия принос 
ознаменуван е на предстоящи
те конгреси.

националноте

ше.за-
Накрая Палалич подчерта, 

че Майските срещи са още 
едно потвърждение на брат
ството и единството на наро
да и народностите в нашата 
страна и пример как се дават 
•възможности за

чо
организацияпотвърждават, 

че са на Титовия път. Думите 
и делата на другаря Ти то са
лътепоказатели за акция, __
Резултат на воично

по-
това е ин

обществения всестранна
изява на всяка народност 
народ, когато имат 
права за свободно развитие.

Приветствената 
от участниците в митинга 
„Майските срещи” прочете гим 
назизлката Натарина Андоно-

тензивиране
стопанския и политически 
вот на младите. Организацио
нно укрепнал Съюзът на 
алистичесната

в
ижи за истински

соци
младеж е със 

таена част на организираните 
съзнателни

Спирайки се 
обвързана политика, 
последователен крепйтел и тво 
рец е другарят Тито, той па

тел егра мана нашата не
чии то исоциалистически 

сили, начело със СЮК.

за:— Съюзът на социалистиче 
младеж, като част

социалистиче-

ва.— СФРЮоката полага особенина Ст. Н. — Б. Н.организираните 
сми сили, положи много уоилия 
да мобилизира младото 
ние върху най-важните цели и 
непосредствени задачи на са- 
моуправителното общество. Ре
зултатите на тези 
налице в засилената

В ЮЖНОМОРАВСКИ РЕГИОН:поколе мяна на труда. Напротив 
в редица от тях са запазени 
купопродажните 
във
шение на организациите от 
материалното
— каза Йозанович.

Тези проблеми в някои об 
щини в Южноморавския реги 
он още не са обсъждани. За 
напред тази активност тряб 
ва да бъде в центъра на вни 
манието на организациите на 
СИ и на профсюзните органи 
зации.

— Практическото прилагане 
на добре изнамерените кри 
терии, правилното разпределе 
ние на дохода и непосредстве 
ната дейност 
труд да разполага със съвнуп 
ния доход са най-важните за 
дачи в тази област — заключи 
изложението си Йованович.

Правилниците ма проверка! отношения 
финансирането по отно

усилия са 
^ дейност 

на младите на работното място 
в сдружения труд, в процеса 
на образованието, в оелскосто 
ланското производство. В съв 
купкия принос на младежта 
за самоулр ави тел но общест.ве 
'нсникон ом ическо развитие зна 
чително място принадлежи 
на работническата младеж.

Погнат а тък др. Палалич го
вори за участието на младите 
в прилагането Занона за сдру 
жения труд, участието на 
младите в трудовите акции, 
акциите „Младия работник —: 
самоуправител”, „Младия сел
скостопански производител — 
самоупрзвител”, „Най-добрия 
ученик клас, училище” и пр. 
Отделно изтъкна приноса на 
младите за афирмацията на 
труда.

производство

От 600 правилници, 
които разглеждани от 
Службата на обществено 
счетоводство, повече от 
90 съдържат недопус
тими слабости. До 15 
юни във всички основ

според резултатите от труда 
е трайна задача, която изис
ква конкретни акции предим 
но от Съюза на синдикатите 
и Съюза на комунистите.

Тези констатации бяха по 
сочени на проведеното през 
миналата седмица съвместно 
заседание на Секретариата 
на Междуобщинсната конфе
ренция на СКС. Председател 
ството на Междуобщинския 
профсъюзен съвет и на Коми 
сията на Скупщината на Меж 
дуобщинската регионална об
щност за следене и прилага
не на Закона за сдружения 
труд-

дени, а личният доход съгла 
суван с осъщественият доход. 
С други думи, правят се отстъ 
пки от задачите, определени 
в Занона за сдружения труд 
— изтъкна Йованович.

След като каза, че за ефек 
тите на новите правилници, 
с оглед на краткия период 
от прилагането им, не може 
подробно да се говори, докла 
дчикът изтъкна, че редица ор 
ганизации са успели да реали 
зират тази важна обществе- 
1НО-самоуправител!На задача. Ра 
збира се, всички в това не 
са успели. От значение е оба 
че, че през тази година про 
дължава доизграждането на 
новите правилници с основно 
изискване резултатите на вся 
ко работно място да се из
мерват.

ни и трудови организа 
ции правилниците ще бъ 
дат преразгледани.

В развитието на самоуправи 
телиите обществено-икономиче 
ски отношения в областта на 
разпределението на чистия до 
ход и на средствата за лич 
ни доходи, в основните и тру 
довите организации в Южно 
моравски регион е направена 
крачка напред, 
не е достатъчно, за да може 
да се констатира, че в тази 
важна област изискванията на 
Закона за сдружен труд Ця 
лостно и успешно се прила
гат.

сдруженият

НАЙ-СЛАБО В ИЗВЪНСТОПАН 
СКИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ

Разискванията 
в областта на разпределение 
то най-слаби резултати засега 
отчитат

Това обаче
БЕЗ ДОБРЕ РАЗРАБОТЕНИ 
КРИТЕРИИ посочиха, че

— Основното определение 
на младите в Сърбия за пред 
стоящите партийни конгреси, 
а същевременно подготвяй
ки се за младежките конгре
си, е ознаменуването им чрез 
акции и активности с делово- 
състезателен характер и мно 
го манифестации. Чрез пос
ледователно изпълняване за
дачите, задълженията и по
ставените цели. базиращи се 
на принципите на конгресните 
резолюции. Конституцията и 
Закона за сдружения труд, 
младите през настоящата го-

Встъпително слово за обсъ 
заседанието пробдената на 

лематика изнесе МИЯ ЙОВА 
НОВИЧ, секретар на Междуоб 
щинския профсъюзен съвет.

— От общо 674 основни и 
трудови организации в Южно 
моравския регион, за сега са 
мо 9 не са изготвили и при

организациите в извън 
стопанската дейност и общите 
служби на стопанските орга
низации. Наистина съответни 
правилници и тук са взети, о- 
баче в тях са съдържани и 
някои стари обществено-ико
номически отношения в обла
стта на разпределението. Едно 
от тях е, че цялостно и ус
пешно не изчисляват трудови 
те резултати поотделно за вся 
ко работно място.

— Като последица на нере- 
гулираните 
терии в 
разпределение на дохода, сти 
га се до увеличаване броят 
на съдебните спорове в Ос- 
новия съд на сдружения труд. 
Най-голяма отговорност за по 
следователно реализиране на 
Занона за сдружения 
имат ръководителите в основ

— В значителен брой орга 
низации се забелязва пасивно 
отнасяне по въпроса за доиз 
граждане на правилниците, 
тъй като не са утвърдени гла 
вните нритерии за възнаграж 
даването. Най-много слабости 
има в правилниците на орга
низациите от извънстопансна- 
та дейност. При повечето 
от тях още не е регулиран 
въпросът за осъществяване 
на дохода чрез свободна об-

Според отчета на Службата 
на общественото 
ство, от общо 600 разгледани 
правилници за разпределение 
на личните доходи, повече от 
90 имат редица слабости, ко 
ито са в противовес със За 
кон а за сдружения труд.

Ето защо усъвършенствува- 
нето на правилниците чрез из 
намиране на най-съответни кри 
терии за

счетовод-

нови правилници за разели
пределение на личните дохо
ди. Обаче, във всични правил 
ници
ждаването на личния труд за 
всяно работно място не 
предварително и ясно утвър-

критериите за възнагра

са
възнаграждаването въпроси и кри- 

правилниците за

НОВИ ОРГАНИ НА ЗАЩИТА 
НА САМОУПРАВЛЕНИЕТО И 
ОРГАНИ НА ПРАВОСЪДИЕТО

чите на тези органи и за тях
ното по-нататъшно развитие е 
от значение тяхното идейно- 
политичеоно и професионално 
издигане, при ноето отделно 
трябва да се ангажира Съю- 

об- зът на комунистите.
2. В осъществяването ка за 

щитна функция на нашата са 
моуправи годна социалистичес
ка оистема отделна 
роля имат правосъдните орга
ни, които защищават и афир 
м(ират същността >на нашата 
конституционна оистема и по 
такъв начин се потвърждават 
като единна система на власт 
•и самоуправление на работни
ческата класа и на всички тру 
лещи се. Функцията на право 
раздаването не се изчерпва 
в защитата на съществуващо 
то общество и неговите ос 
новни качества, но става един 
от факторите на борбата за 
преобразование на човена и 
за социалистически общество 
ни отношения-

С Конституцията утвърдени
те и значително обогатени за

В приемането на решения в 
органите на федерацията и в 
тяхното провеждане Съюзът 
на комунистите трябва да се 
бори. както против всички об 
лици на партикуляризъм, его
изъм и тесногърди интерпре
тации на регионални по-тесни 
интереси, така против явления 
и тенденции на етатистическо- 
бюроиратически и унитзристи- 
чеоки централизъм и хегемо- 
кизъм и да се застъпват за 
всестранно укрепване на со
циалистическото единение вър 
ху принципите на равноправие 
и взаимна солидарност на 
народи и народности, републи 
ки и автономни области.

то на тяхното обществено вли 
яние, заздравяване на законно 
стта обществената отговор
ност и социалистическия мо
рал.

1. Качествено новата крачка 
в пообществявзнето на защи 
тната функция в нашето 
щество е направена с учредя 
ването на нови надзирателни 
и контролни органи, каквито 
са самоуправителният работ
нически контрол, съдовете на 
сдружения труд, обществени
ят правозащитния на самоуп 
равлението.

Опитът потвърждава оправ 
датвлността от съществуване 
на тези нови институции като 
инструменти на работническа
та класа за ефикасна защита 
на социалистическото самоуп
равление и обществената соб 
ственост. И покрай началните 
положителни резултати, все 
още има и слабости в работа 
та на органа на работничес 
кия контрол, бавност в изграж 
дането на механизма на об
ществения правозащитния на 
самоуправлението и съдовете 
на сдружения труд. отделно 
липсата на други самоуправи- 
телни съдове сочи необходи
мостта от създаване на необ 
ходимите условия за ло-ефи премахване на причините на 
иасно действуваме на всички отрицателните обществени яв 
институции в съзвучие с йон ления, ноето е от значение 
ституционните интенции. За не само за тяхната всеобща 
успешно изпълняване на зада ефинаоност, но и за укрепване

труд

ните и трудови организации—
изтъкна МИЛЕ СТОШИЧ, пред 
седател на Основния съд на 
сдружения труд.

За осъществяване на опре 
делените обществено-икономи
чески отношения в областта 
на разпределението, освен 
Службата на общественото 
счетоводство, занапред трябва 
да се грижи и отделно офор
мена служба от специалисти. 
Тя ще има за задача редовно 
да следи тази проблематика и 
навреме да информира всички 

бе изтъкнато

Последователното осъщест
вяване на конституционните 
принципи на самостоятелност 
на правораздавателните орга 
ни в решаването о съществе
на предпоставка за укрепване 
на законността и нонституцио- 
нността в обществото и за 
правилно осъществяване на 
правосъдната функция- То съ
щевременно подразбира раз 
витие на отговорност на воич 
ки правораздавателни органи 
спрямо делегатските снупщи- 
ни и обществото като цяло, 
за пълно осъществяване на 
Конституцията, закона и инте 
ресите на работничеоката кла 
са и самоуправителното об
щество нато цяло. За да се 
постигне тази цел е необхо
димо да се изграждат танива 

. облици на обществен контрол 
над работата на правосъдните 
органи, на които при пълно 
зачитане на самостоятелнос
тта им, независимостта им в 
конституционните рамки, съ
щевременно ще се обезпеча 
ва и тяхната качествена и 
ефикаона работа.

важна

4. Последователното осъще 
ствяване на делегатоната систе 
ма изиснва по-пълно осъще
ствяване на равноправие 
езии и писмо на народи 
народности на Югославия 
работата на органите на влас
тта, самоуправителиите органи 
зации и техните общности на 
всички равнища, манто и пра 
вата на човена и гражданина 
за употребата на свой 
и писмо 
на своите 
ния гори постъпна пред орга 
ни и организации, изпълнява
щи публични пълномощия, на 
ито и в най-широките общес 
твени отношения-

компетентни — 
на заоеданието.

Тези и други установен 1 до 
сега слабости в областта на ра 
зпределението. до 15 юни ще 
бъдат подробно изучени във 
всични основни и трудови орга 
низации в региона. След това 
на съвместни заседания на об 
щинските партийни комитети и 
профсъюзни съвети ще бьде 
дадена ноннретна оценка за 
състоянието в тази област и 
предложени решения за према 
хване на слабостите

на
и
в

дачи на правораздаването пое 
тавят пред тези органи задъл 
жението да се ангажират в 
превантивното откриване и

език
в осъществяването 

права и задълже-

— ба
заключено на проведеното за
седание в Южноморавския ре-

В. Велиновгион.
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РАЗГОВОР със ЗОРИЦА МИЛЕВА, ОТГОВОРНИН ЗА ИНФОРМИРАНЕ В ООСТ „ДИМИТРОВГРАД 6ЕЛЕЖНА

ИНФОРМИРАНЕТО-УСЛОВИЕ ЗА ОСЪ 

ЩЕСТВЯВАНЕ НА САМОУПРАВЛЕНИЕТО
решения
ОТ БАЗАТА

Налага се зиачи, като 
необходимо 
да се внасят промени 
в метода 
скупщината и 
изпълнителни органи. За 
напред с 
за нови решения ще тРя 
бва по-често да се явя 
ват основните самоупра 
вителии общности, об
ществено- политическите 
организации, 
и делегациите, и пр.

Накратко иазано. ще 
е необходимо по-пълно 
и по-широно включване 
на базата.

Не ще и 
че ползата от танъв на 
чин на работа ще е на 
лице. Щом най-широно 
е включена базата — и 
гласуваните решения по- 
бързо, по-лесно и по- 
ефикасно се провеждат 
което е и крайна цел 
на новия начин на рабо 
та на делегатсните снуп 
щини: най-широко вилю 
чване на гражданите и 
трудещите се в решава 
нето.

В Бабушнишна община 
в тази насока се пред 
приемат сериозни нрач-

значение.от второстепенно при учредя 
новите делегат

покрай

Неотдавнабройките ои слабости не се 
във всички основни ор

•В ^новоприетите самоуправи 
топни споразумения на тру 
довите организации в Дими 
тровградсна община значител 
но място е отделено на ин 
формирането. Обърнахме оес 
няколко въпроса към Зорица 
Милева, която е отговорно ли 
це за информирането в научу 

промишленост

занапред,__ регистрират се 
основните органи 

голямо занъоне

Всъщност 
събитията в 
зации и то с 
мие. А отделно, ти о това че 

нередовно

ването наори е
■ганизации. В момента се изго сиупщини

големите резул 
постигнати през 

четири години 
отчетени и няиои 

посо

на работа насни
наистина на нейнитетвя нов правилник и се очаква 

наскоро да бъде приет. тати,
изтеклите 
бяха
слабости. Една от

слабости налри

излизавестникът 
и няма 
бота между
сътрудниците 
нов ни организации.

на ра предложениякоординация
редколегията и 

в отделните ос„Димитновата
ровпрад '• чените 

мер в действуването на 
скупщинаВъпрос: Кажете ми нещо за 

значението на информирането 
в стопанството, ролята на ра 
ботнина и за Вашите 
ния в това отношение?

Отговор: Работя вече някол 
но години като отговорник за 
информиране в ООСТ ,Димит 
ровпрад”. Основното и първо 
впечатление е, че все още 
в достатъчна степен не е ра 
зяснен този въпрос.

Само с цялостно информи 
ране ще успеем досегашния 
обект на информиране — ра
ботникът. да стане субект на 
информирането, оня който 
раздвижва инициативи, предла 
га и приема решения- А в та 
зи насока имат най-голяма 
роля средствата за информа 
ция и -хората, които рабо 
тят в тях, понеже не смее да 
ое допусне информирането да 
зависи от отделни лица.

Въпрос: Как е -регулирано 
информирането в нормативни
те актове във вашата трудова 
организация?

Отговор: През декември ми 
налата година комисията за 
изготвяне на самоуправителните 
споразумения изготви и пра 
оилкин за информирането в 
„Тигър". Правилникът, преди

! С приемането на новия пра 
вилник и с формирането 
съвет за информиране, 

всяка основна
пия шо има ов°й представи 

нещата трябва значител 
но да се подобрят.

Когато се касае за 
.Димитровград" началните кра 

са направени, но средства 
та за информация все 
не са намерили правото си мя 
сто.

делегатската 
в Бабушница (а не е 

Бабушии
на

в кой делегатитевпечатле случай само с 
ца) е, че досега в пове 

лредложе-

организато

чето случаи,
за изработване на 

или при изгот

тел
НИЯ
решенияООСТ

на самоуправителвяно
ни и Други актове* пред 
ложения главно са дава

съмнение,чии още

ли изпълнителните орга 
ни на Общинската снуп 
щина и органите на уп 
равлението.

Естествено, такъв ме 
тод на работа можеше 
да се толерира в нача 
лото на делегатската си 

когато

Кои информативни 
ползват в

Въпрос: 
средства се 
.Димитровград"?

ООСТ

Отговор: Засега главно кла 
— различни събра 

стенвестници, радиостан
синеоките 
ния,
ция. фото-клуб ит.н., но вси 
чко това е недостатъчно из 
ползвано. Предлагах някои но 
ви решения, но същите все 
още не са приети.

стема, но сега 
навлизаме вече в пета 
година от действуване
то й и когато вече след 
себе си скупщината и- 
ма натрупан и богат деле

3. Милева

Засега информирането се 
провежда на равнището на тру 
довата организация и по ос 
ловните организации. На рав 
нищото на трудовата организа 
ция се провежда главно чрез 
звонския вестник, който по 
мое мнение, не е изпълнявал 
ролята ои. В него се печатат 
обобщени 
ше се неангажирано, на теми

Основна причина за това 
е недостигът на пари. Минала 
та година за тази цел в ООСТ 
„Димитровград” са отделени 
само толкова средства всеки 
работник да получава безплат 
но по един егземпляр на в 
„Тигър". А вече казах, че той 
не задаволява нуждите.

гатски самоуправителен 
опит, тази практина ще 
трябва да се изкоренява 
и преустановява.

ни.
М. А.

информации, пи-

ССРН В БОСИЛЕГРАДСКА ОБЩИНА:Второ е недостатъчната заин 
тересованост на воички равни 
ща, което говори че информи 
ранете не е намерило мястото, 
което заслужава и то не са
мо в нашата и останалите тру 
дови организации, но мисля и 
в общината.

Изборите приключиха
шВИДЯ1 \@ С изключение на две орга 

низации, изборите в ССРН е 
Босилеградска община успеш 
но и навреме приключиха 

Във воички местни 
зации на ССРН (общо 37) са 
избрани делегати за

циатори и организатори в ре
шаването на тези и други 
проблеми.

В момента се вършат подго 
товки за учредяване на Об
щинската конференция на 
ССРН в новият

I
Въпрос: Къде, По Ваше мне 

ние. е изходът от това поло 
-жение?

органи-

От природата 
достатъчно

Общин
ската конференция на ССРН. 
Също така тези организации 
са изготвили и приели програ 
ми за едногодишна работа, 
които доминиращо място зае

състав, която 
ще заседава до края на юни. 
На това учредително 
ние, между другото, ще бъде 
преценена обществено-полити
ческата дейност на

Отговор: Изходът е в осъ-■ ■■ заседа-ществяването на оистемата на 
демократическо 
тел-но 
делегатска

За Звонска баня преди известно време един 
турист каза: „Що е от природата — достатъчно, но 
от човека не е направено много!”

Колко много истина има в тези думи човек те 
се убеди щом пристигне в банята.

самоуправи- 
решава-не и на самата

в

организа 
циите на ССРН през изтекли-система. Тук осо 

бено място има работникът, 
който трябва да бъде инфор 
ми-ран

ма решаването на комунално- 
битовите проблеми в своите 

определените
те четири години, приета про 
грама за работа и избрано ръ 
къводство.

среди. .Според 
задачи,

ССРН ще бъдат главни
Основно нещо, което по всички въпроси, 1НО 

и да дава информации .А за
организациите наиил ще му направи впечатле

ние е — недостатъчната хигиена. Разхвърляни вестни- 
пч;^таннд ОТ строи1елеи материал, неприятна ми- 
ризма... А сезонът официално бе открит от Първи 
май-

ИНИ В. В.успешно преодоляване на ела 
бостите трябва да се ангажи 
рат обществен снтолитически- БОСИЛЕГРАД

други .дребни работи" _ хората трудно се решават 
да прекарат седмичната си почивна в Звонсна баня.

те организации в трудовите ор 
ганизации, преди всичко Съю 
зът на комунистите и Съюзът 
на синдикатите, но |010 ЮНИ НОВ ПРОФСЪЮЗЕН СЪВЕТи отговор

Приключиха изборите в 
профсъюзните организации в 
Босилеградсна община за из 
бор на делегати

ни те лица, 
добро сътрудничество 
се очакват

стооантаи*?л»- .ЛеД ИЗГражлането на новия хотел-ре 
сторант и след довеждането на вода хигиената ще се
поправи значително, но трябва ли да чакаме дотогава?

понеже само с ло- Ще бъдат избрани, ще 
повече жени и 

Общинският

има
могат да 

по-добри резулта-
младежи.
профсъюзен

съвет в новият състав ще на 
броява 15, г 
то му 7 члена.

На проведеното 
заседание бе разговаряно и 
а по-нататъшното зачленяване 

на основните и трудови орга
Тмт«ЧИИ 1. на отДелни лица в 
•итовия фонд за стипендира 

© на млади работници, сту 
Д нти и ученици от работниче

гнатитеМеЙСТВа- ВъпРеки гнатите резултати,
Ция организирано
Дължи и

та на Общинсния профсъю
зен съвет. Учредяването на 
Общинските профсъюзни ор 
гани ще стане

ти.
Сигурно е, че много от .дребните проблеми” 

могат да се разрешат с малко повече труд и деловост 
от страна на „Църни връх”, Та гостите в Звонсна баня 
да се чувствуват по-приятно.

а председателство
Отделна 

Швние,
роля в това отно

по мое мнение, има 
и вестник „Братство", -нойто 
(информира

тези днидо 10 юни.

В първичните
организации ще ЙЙГЖ 
представляват ^работническата
класа от основните и трудови 
организации в Босилеградска 
община в Скупщината на Об 
Щинсния профсъюзен 
според предложената струи™ 
ра между делегатите. У

на роден език ц 
значително попълва сегашните 
недостатъци, в областта 
формирането,

на ин 
в трудовите ор

га1н1иЗации.
пости 

с тази ак 
ще се про

Интервюто 
А. Димитров

съвет.взе:
занапред.нойто
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ПРЕДКОНГРЕСНА ДЕЙНОСТ НА СК В ДИМИТРОВГРАДСКА ОБЩИНА ПРЕДКОНГРЕСНИ РАЗГОВОРИ В БОСИЛЕГРАДСНА ОБЩИНА

КРИМСКИ АНАЛИЗРазискване по 

стопанските въпроси Чл еновете на първичн ите Съюза на комунистите на Сър 
партийни организации в Боси бия по-непосредствено и нон 
леградска община обсъдиха кретно да уточни насоките в 
документите за подготовките реализирането на яоно утвър 
за Единадесетия конгрес на ден-ата политика в тази об- 
СЮК и Оомия конгрес на ласт.
СКС. Тази активност в пове- 
чето организации е била доб 
ре организирана и проведена.
Изтъкнати са предложения, 
инициативи и критически ана
лизирани слабостите в соб
ствените редове в светлината 
на конгресните документи.
Обаче, в някои организации е 
изостанала тази активност. В 
настоящият период, след при 
емането на конгресните резол 
юЦ/ии и останалите документи, 
тя трябва да продължи.

Един от доминиращите въ
проси в предконгресните раз 
говори бе необходимостта за 
по-ускорено икономическо раз 
витие на Босилеградска об
щина. С решаването на този 
проблем, успешно ще се пре 
одоляват и други въпроси. Ме 
жду тях и заемането на без 
работните предимно от ре
довете на младите работници 
и специалисти.

По преценка на комунисти
те в Босилеградска община, 
трайно осъществяване на та 
зи цел ще се ооигури с по- 
бързо и равномерно развитие 
на икономически недостатъчно 
развитите краища. Тук бе пре 
дложено Осмият конгрес на

В критическото преоценява
не на собствените резултати 
бе изтъкнато, че е необходи 
мо по-бързо да се превъзмог 
ват разликите между идейни 
те определения и политическа 
та прантика чрез доизгражда
не на начина и метода на 
действуване на Съюза на но 
мунистите. По този въпрос 
пълна отговорност имат пар
тийните организации във воич 
ни среди. В местните общнос 
ти те са длъжни да дадат 
макоимален принос в социали 
етическото преустройство на 
селското стопанство и селото, 
а в ооновните и трудови орга 
низации в развитието на само 
управителните и доходни отно 
шения- Те са отговорни и за 
развитието -на делегатената 
система, основен двигател на 
самоуправителните социалисти
чески отношения.

За изпълняването на тези 
и други отговорни задачи, не 
обходимо е непрекъонато и 
организирано идейно-политичес 
но оспособяване на всеки 
член на Съюза на комунисти 
те — бе изтъкнато в предкон 
гресните разговори в партий
ните организации.

★ ПОДГОТОВКАТА ЗА ТЪРЖЕСТВЕНО 
ГРЕС НА СКС

ИЗПРАЩАНЕ НА ДЕЛЕГАТИТЕ НА VIII КОН-

В рамките на предконгреона 
та дейност, общинската орга 
низация на СК в Димитровград 
ска община развива оживена 
активност. За 26 т. м. е на
срочено заседание на Общин 
ската нонференция на СК, на 
дневен ред на което ще бъ 
дат стопанските въпроси в 
светлината на заключенията 
на 32-то заседание на Предсе 
дателството на ЦК на СКС.

стабилни и устойчиви стопан 
ски темпове.

От друга страна,

година, анализ за състояние 
то в стопанството след първо 
то тримесечие на текущата 
година, осъществяването на 
програмата за обществено-ико
номическо развитие на общи 
ната от 1976 до 1980 година, 
по-специално върху изпълнени 
ето на средносрочния план 
за 1978 година.

Уводно изложение с обзор 
върху стопанските процеси в 
Димитровградска община ще 
изнесе секретарят на ОК на 
СКС Венко ДИМИТРОВ.

идущата 
седмица ще премине под зна 
ка на изпращане делегати на 
VIII конгрес на СКС. Комуни 
стите ще бъдат запознати със 
значението на конгреса, редо 
|Вно ще следят работата на съ 
щия- За целта се предвижда 
съвещание със секретарите 
на първичните организации, на 
което ще се уточнят облиците 
на следене работата на КонгреПреди заседанието на Кон 

ференцията на съвместно за 
седание

са.
Предвижда се също така в 

предконгресните дни, освен 
интензивиране на стопанската 
дейност, да се разкраси гра
дът. За делегатите, които ще 
застъпват димитровградските 
комунисти на VIII конгрес, ще 
се организира подходящо тър 
жество. Димитровградските ко 
мунисти изпращат трима деле 
гати на това важно събитие в 
дейността на Съюза на кому 
нистите в Сърбия.

комитетът и комиси 
за общестЕЗно-икономи- 

чесни отношения в стопанство 
то ще обсъди стопанските въ 
проси.

Разискването по стопанските 
въпроси и стопанското разви 
тие на общината като 
съвпада със засилената стопан 
ска дейност в предконгресни 
те дни, 
по-голяма 
на труда, подобряване на ино 
номичността, развитие

ята
цяло

Всъщност, комунистите по- 
обстойно ще разискзат върху 
анализа за стопансгите резул 
тати през изтеклата (1977)

чиято основна цел е 
производителност

върху

ДИМИТРОВГРАД: ИЗБОРИТЕ В СЪЮЗА НА СИНДИКАТИТЕ
Ст. Н. В.В.Договор за 

предстоящата дейност
ПРЕДКОНГРЕСНИ СРЕЩИ Радисав МИТИЧ

V/

ОЧАКВАМ МНОГО ОТ 

КОНГРЕСАприключи и предизборната 
и изборна дейност в първични 
те организации. На предизбор 
ните събрания се разглеждат 
отчетите за досегашната работа

щеорганизации- 
на синдикатите

В първичните 
на Съюза 
при основните организации на 
сдружения труд в Димитров 
градска община в ход е избор 
ната дейност за делегати на 
скупщината на Съюза на син 
дикатите и общинския синди 
кален съвет, 
се обсъждат

ки организации, не сме пос
ледователни понякога и често 
пъти и не завършваме док
рай започнатото.

в първичните организации и е 
видентират се възможните кан 
дидати за енупщините, най-от 

длъжности и кон

Радисав Митич, шеф на местната канцелария 
в село Звонци е един от тримата делегати на Осмия 
конгрес на Съюза на комунистите в Сърбия, който 
ще се проведе от 29 до 31 май в Белград.

Споделихме с Митич тези дни мисли за конгре
са, за партийната дейност на село, защото той вече 
четири години е и секретар на местната организация 
на Съюза на комунистите, а сега е преизбран за още 
четири...

Същевременно
възможните

най<>тговоРн'А

говорните 
гресите на синдикатите. Не сме много направили и 

и по отношение сдружаване
то със селскостопанските про 
изводители, макар че начални 
резултати имаме, и сдружени 
производители, но това все 
още не е истинско сдружава 
не на доходовни отношения-

кандидати за 
те в общината, както и кан- 
датите за делегати 
стоящите конгреси на Синди

На изборните събрания, ко 
приключват тези дни, 

докладите за
на пред ито

се обсъждаткатите.
предстоящата активност и за 
дачите за решаване, намира
щи се пред Съюза

Едновременно се

На делегатски и паритетен 
принцип в Скупщината на Съю 
за на синдикатите в общината 
ще бъдат избрани 90 делега 
ти, от които 15 души делеги 
рат органите на синдикатите, 
а останалите избират пър
вичните организации на Съ- 

синдикатите, 
синдикален съ- 

ше бъдат избрани 45, 
вместо досегашни 35 членове.

приетата програма 
изборите 
седмица

— За мене участието ми в 
конгрес

още не е намерен най-добър 
метод и съдържание на работа 
на комунистите на село. Кон 
кретно, като отправна точка

на Син- работата на Осмия 
ще бъде голямо събитие. То 
ва ведно е и признание за 
30-годишна партийна дейност 
—- казва МИТИЧ.

дикатите. 
разисква и по правилниците за 
разпределение на личните до 

като един от ключови

Освен това изтъкна Ми- 
комунистите на село 

трябва да бъдат начело във 
всяка акция- С личния си 
пример трябва да покажат и 
на другите, че наистина са 
всеотдайни борци за новото, 
прогресивното.

тич
ходи,
те въпроси по практическото 
приложение на Закона за сдру 
жения труд.

А през изтеклите три десе
тилетия за Митич почти не е 

почивка. Винаги е бил
Вюза на 

Общинския имало
активен, винаги готов да из
пълни всяка възложена зада
ча. Винаги бил в първите ре-

вет

На изборните конференции 
също така се избират членове 
на Скупщината, както и деле 

за междуобщинските от

Според 
зз провеждане на дици...

Попитахме Митич какво оча 
ква от Осмия конгрес по те. 
зи въпроои.

гоез настоящата Участвувал о в Народоосво- 
бодителната война и за проя
вени заслуги получил 
за храброст и други 
отличия, а сетно, слод свърш 
ването на войната, останал 
да работи щ редния край- Ро 
ден е през 1922 година в с. 
Студена, но най-много време 
досега о прекарал в Звонци, 
тъй като тук овил 
гнездо и тук що кара докрай.

Но да оставим ,,историята". 
Питаме Митич, тъй като е 
влязъл в 
звитие 
система и 
развитие, 
ние да поиска думата на нон 
пресната трибуна и ако гово
ри, по кои въпроои ще се 
та на Съюза на комунистите 
измаже.

— Ако взема думата — аз 
говоря за метода на рабо 

на ооло.Струва ми се, че все

гати
бори на синдикатите. За шест 
отбора (комитети) междуобщин 

и междуобщинските скуп 
от територията на Дими

медал
военни — Аз очаквам Осмия кон

грес на Съюза на комунисти
те в Сърбия да даде тласък 
на по-нататъшното преобразова 
ние на нашето село. започна 
то със Закона за сдружения 
труд.

Очаквам в това отношение 
разбира се да възложи и но
ви задачи пред 
и като делегат — ще се тру 
дя като се завърна в родния 
край — да пренеса вярно ду 
ха на конгреса и ще правя 
воично възможно 
които приеме Осмия конгрес 
да се претворяват в дела — 
каза между другото Митич.

М. Андонов

ски
шини
тров,градска община ще бъдат 
избрани 42 членове-кандидати.

предизборнаДосегашната
и изборна дейност показа

степен на единодей-

семейно Радисав Митич
ви

активностми служи нашата 
тук. Трябва още много и мно 
го да се направи тя наистина 
да се разгърне до желаната 
степен, — казва Митич.

— Ние на село

сока
ствие и единомислие по цон-

които затралните въпроси, 
напред трябва да решава Съю 

синдикатите в общ.и-

комуниститекомисията за ра
на политическата

самоуправително 
има ли намере-

продъл- 
предимно се анга37,т на 

ната. жи той
жираме, поне засега, в кому
нално-битовите акции.В началото на юни ще се 

заседание на Онупщи 
ше се верифицира съ

решенията,
проведе Но не винаги постигаме же 

лапите резултати.ната,
вета, с което що се приведе 

края изборната дейност. Недостига ни. все още, ну 
жното единодействие с оста
налите обц I ественонпол и тич ес-

иъм ще
Ст. Н.
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по ВЪПРОСИТЕ НА ОХРАНАТА
РАЗГОВОР С ЖИВОТА МАРКОВИЧ, ЧЛЕН НА СЕКРЕТАРИАТА НА МОН НА СНС В НИШ 
ЗА ПЛАНОВЕТЕ НА РАЗВИТИЕ НА ИЗОСТАВАЩИТЕ РАЙОНИ Охраната важно 

звено в 

стопанството

НЕРАЗВИТИТЕ ВЪРВЯТ С КРУПНИ КРАЧКИ
— Планът на развитие на ни на дейност са нщм У 

недостатъчно развитите райо норено развитие на пр
ни за период 1976—1980 прод дстачнито сили и и решованв 
вижда обш« напиталовложо- то на недостатъчната 
ния от над два милиона и р тост, изграждано на 
осъществен с 41,8 на сто. за обществени цели и
През 1976 и 1977 г. и първо За осъществяване I. 
то тримесечие на текущата на равномерно регионално р- 
година е осъществена реали- звитие съществено 
зация на 45 инвестиционни има програмно—развойното 
програми на стойност от свързване на организациите на 
1.410 милиона динара, изтън сдружения труд ?т Р03®1*™*® 
на Маркович и добави: — м неразвитите райони. ь то
Динамичните капиталовложе- зи смисъл много организации 
ния през 1977 продължават построиха мощности в нерез 
и през първия квартал на витите райони, като Ьлвнтро- 
1978 година и в ход е реали ината и Машинната промишле 
зацията на инвестиционни пост, ..Нитекс", ,,Тигър . Про- 
програми на стойност от 67 цооито на сдружаване на тру 
милиона динара, което е пово да и сродствата с цол по-уско 
че от цялата 1977 година. рено развитие на изоставащи 

Анализирайни колко сдружа те, се осъществяват но само 
ването на труда и средствата □ рамките на региона и репу 
на организациите от развити- блината, но и по-широко. Та
те райони стават една от съ- кова сътрудничество има на 
ществените основи за ускоре пример между „Текстилколор 
но развитие на общините в в Бабушница и „Лисца" 
тази част на Републиката, Мар Словения и др. Обаче и въп 
кович каза: „Основните насо- реки постигнатите

бавно се коннретизират 
войните определения на по-го 
лемите организации на сдру- 

отношение

Дейността към ускорено ра 
звитие на ийоставащите райо 
ни, интензивира след X нон- 
грес на СЮК 
неотслабващ 
1977 и 1978 година. От 15 об 
щини в Нишки регион за не
достатъчно развити се считат 
9 общини. Между тях се на 
мират и Димитровградска и 
Бабушнишка община.

През изминалия период до 
ста е направено върху изгра 
ждането, реализацията и мо 
дернизацията на стопанските, 
инфраструнтрни и останали 
обекти в неразвитите райони 
на Нишки регион. За целта 
са ползвани средства за насър 
чение развитието на недоста 
тъчно развитите райони.

За предвидените вложения 
с оглед на големите нужди на 
недостатъчно развитите об
щини и за осъществяване 
развойните планове беседвах
ме с Живота Маркович. член 
на Секретариата на МОК на 
СНС в Ниш.

продължи с 
темп и през АР-

политиката

намалена трудоспособност,
Известно е, че охраната на 

обхваща мерните, насо 
към създаване на сигур 

и безопасни условия 
работа. Такива условия

съвременното оборудва 
не, постоянното усъвършен- 
ствуване на производствената 

машините. Съответно 
изискват се и съвре

или
за дадени работници търсим 
други работни места.

Самото
при .,Тигър-Д им итровград съ 
ществува служба по охраната 
на труда, е доказателство, че 
към
нето се проявява необходима

труда
чени обстоятелство, ченани изи
скват

това звено в стопанисва
техника,

та грижа.на това
менни технически, здравни, со 

възпитателни и дру 
осуетяващи и пре 

опасностите от

— Службата се грижи едно 
временно и за правилното пре 
длагане на самоуправителните 
споразумения 
охраната на труда, води еви 
•денция и следи 
на повредените работници.

— Да кажем накрая, че на 
шата служба се занимава с 
научна работа, относно научна 
проверка за състоянието на 
тази
ва организация, 
мероприятията постоянно да 
се подобрява — заяви К. Ален 
сов.

циални, 
ги мерки, 
дотвратяващи 
осакатяване на работниците на 
работното място или в про
цеса на производство.

във връзка с

състоянието
Безспорно, в комбината за 

каучови изделия „Тигър — Ди 
митровград". ногато се касае 
за охраната на труда, се пола 
гат доста грижи.

резултати 
раз-

ОТ „СРЕЩИТЕ“ В ДИМИТРОВГРАД женил труд по 
строителството на мощнос 
тите в неразвитите райони, а 
при реализацията на приети 
те програми се закъснява, 
преди всичко в областта на 
селското стопанство.”

Сочейки върху по-нататъш
ните насоки на ангажиране и 
дейност в реализацията на 
плановете Маркович добави, 
че изхождайки от значението 
на кадрите за изработката на 
развойните програми и за тях 
ната реализация, 20 ООСТ по 
лучиха средства от Републинан 
ския Фонд за насърчение на 
заетостта на специалисти 
изоставащите райони. Мар
кович подчерта, че недостигат 
програми и че не се ползват 
средства за геологически из 
следвания, въпреки че това е 
основното определение в раз 
витието.

„С организирана активност 
на воички стопански субенти 
и социалистически сили тряб 
ва да обезпечим да се прео
долее застоя в изработването 
на развойни пропрами и да се 
осигури стабилно развитие на 
изоставащите райони”,—изтън 
на Маркович.

Разискванията върху 
ните тезиси за предстоящите 
конгреси на СК 
много въпроси за развитието 
на изоставащите райони, кое 
то безспорно в тези 
ще бъде използвано за пран 
тическа реализация на приети 
те пропрами.

област в нашата трудо
както и за— Необходимостта от висо 

на охрана на труда в нашата 
трудова организация е продик
тувана, че тя се намира в та 
нъв стопансни, отрасъл чиято 

изисква
грижи — заяви Кирил Алексов. 
— В рамките на охраната ора 
вим
машините, уредите и минрокли 
мата.

Необходимостта на общин
ско равнище да се проучи 
охраната на труда в основни 

организации на сдруже
ния труд. особено на пряко 
занимаващите се с производ 
ство. е налице. В тази област 
наистина има скрити резерви, 
чието използване може значи 
телно да допринесе за подо 
бряване на стопанството.

“дейност специални

те
периодични прегледи на

Също така провеждаме ле 
карски контрол, въз основа 
на чиито резултати предприе 
мамв съответни здравословни 
мерки. Например, доколкото се 
установи

в
нетрудоспособност Ст. Н.

основ-

раздвижиха

среди

'•лГ^~с„ 7- '•'? '
й

Сл. Кръстич Строят се нови производствени помещения на „Свобода”

БОСИЛЕГРАД

Фабрика зо преработка но картофи
Трудовият

Изпълнители от словашката народност

колектив на ос 
■новната организация за селско 
стопанска дейност

От голямо значение е, че 
необхо 

картофи 
ангажирани най- 

мално 2 хиляди селсностопан- 
ониски домакинства 

домакинства в

според проекта, който бе 
изготвен миналата година, не 
обходими са към 80 милиона 
динара. Тези средства ще бъ 
дат обезпечени от Републинан 
снмят фонд за 
икономическото 
недостатъчно развитите краища 
и от банкови

за производството на 
димото количество 
ще бъдат

и изнупува 
„Напредък” в Босилеград 

взе решение за
не

изграждане 
на фабрика за преработка на 
картофи в скорбяла.

в планин насърчаване 
развитие на

сми планин-
такъв начин те ще имат тра 
и>но ооипурен поминък и въз 
мощност чрез това лроизво 
дотво да б-вдат сдружени. И 
нак в оооилвградените 
ществуват благоприятни

Този промишлен обект, кой 
то ще бъде най-гол ям в Бо 
сил вградена община, 
ще преработва 20 хиляди 
картофи

кредити.

годишно 
тона 

суровина 
нашата 

засега изключително

Трябва да се отбележи, че 
фабрина, в коя 

то ще работят повече от 200 
души. ще бъде оборудена с 
н ай-съврем ен н и

села съ 
! усло 

за производство на нар
нартофнатавияв ценна

тофи.скорбяла, 
страна

нодто в
Албанци от Печ — За изграждането 

Фената фабрина

в парада се внася. съоръжения.на нарто- 
Бооилеград,в
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СЕЛИЩАТА СЕ ГРАДУСТРОЯВАТ ОБЩИНСКИЯТ ЩАБ ЗА ЦИВИЛНАТА ЗАЩИТА В ДИМИТРОВГРАД

С РАЗБИРАТЕЛСТВО И 

СДРУЖЕН ТРУД
ЗАЩИТА НА ОКОЛНАТА СРЕ 

ДА-ЕЛЕМЕНТ НА ВСЕНАРОД 

НАТА ОТБРАНАБОСИЛЕГРАДСКАТА МАХАЛА ЛИПА ПОЛУЧИ ЗДРАВА ВОДА

Гледано като цяло 
та общност Босилеград 
е чисто градска нито селска. 
И градска и селска. Едни 
ра се нуждаят от гаражи 
коли. а други от обори за до 
битък. Но последните 
по-малко.

местна- ция на Преслап и Богослов
нито трап и реконструнция на ние 

коразпределителната мрежа в 
Добри дол. Поправени са 
пътища от тези махали 
шосето Босилеград —

Едно от най-големите пости 
жения през последните годи 
«и е довеждането на вода в 
Долна Липа и Богослов трап. 
Сдружиха се съседите Вене, 
Димитър. Спасе и Пене и от 
Липски дол „хванаха” здрава 
та планинска вода. Направиха 
водопровод дълг към 2 кило 
метра. И снеха от дневен ред 
проблема, който с векове из 
мъчваше тези махали.

Да припомним, че това е 
широко разпространено явле
ние в Босилеградска община. 
Едно, две или повече домакин 
става се наемат да правят во 
допровод. да влагат десетки 
хиляди динара. Кой може да 
изброи новопостроените малки 
и големи водопроводи в общи 
ната, да изчисли тяхната дъл
жина и стойността им. Пре 
красен примен на сговорна 
работа, човешка солидарност 
и организираност на селскосто 
ланските труженици в Босиле 
градска община!

хо Защитата на околната сре 
да е една от твърде важните 
компоненти в оистемата

отбрана. С оглед 
грижата

за жизнената и трудова ореда 
е елемент, който винаги тря 
бва да се 1има предвид. В Ди 
митровградска 
обаче
обходимо в това отношение. 

Това са ооновни становища,

и Също и неефикасното про 
веждане на защитата на работ 
ното място има непосредстве 
но влияние върху подготно- 
стта за защита, а особено 
за самозащитата и сигурно
стта.

Във връзка с досега каза 
ното необходимо е на консти 
туционно начала и «ъз осно 
ва на разпоредбите на Зано 
на за сдружения труд да се 
обезпечи цялостно зачитане 
на предписанията в отноше 
+;ме с посочените проблеми. 
А за целта трябва да се 
ангажират и бъдат цялостно 
осведомени всички граждани 
—в местните общности, тру 

в организации 
те на сдружения труд. младе 

в училищата и т.н.
Това значи, че защитата на 

човешката среда е съставна 
част на всенародната отбрана 
и задължение на всекиго от 
нас.

чи и на общата подготвеност 
за всенародната отбрана.

Затова интереоите и задачи 
те в областта на всенародната 
отбрана са пряко свързани със 
защита на околната среда. А 
това значи, че елементите на 
околната среда — землището, 
горите,
лефът и тж. могат да се пол 
зват като природна защита в 
много случаи.

за до
Лиоина. по

все са
Обаче селскосто

панските производители от гра 
да не се срамуват да изкар 
ват кравите на паша по окол 
ните баири. Всеки желае с 
крави да изоре градинката си, 
защото никому не се копае. 
Или да докара дърва, строи
телен материал и проче.

За жителите 
Преолап, Липа, Богослов 
и Добри дол може да 
же. че са и граждани и селя
ни. Почти от всяко семейство 
някой работи в обществения 
сектор, като работник или слу 
жител в града, имат леки 
коли. Но тези домакинства по 
държат и земеделието и жи- 
в града — разбира се нови 
вотновъдството. Имат къщи и 
и модерни и стари —в маха
лите. Уреждат си новите, но

всенародна 
на тази постановка

община не е 
предприето всичко не

водата, пещерите, ре

в махалите 
трап 

се ка
'■у

.
■■

дещите се
'щт ш жта

и подържат старите.
Някога голям проблем пред 

ставляваше 
ток в тези махали. Също така 
и водата. През последните го 
дини се извърши електрифика

ш 1електрическият *Г. !•
Ст. Евтимов

Изглед от Димитровград
А. Д.

приети от страна на Общин
ския щаб за цивилна защита 
в Димитровград, който неот 
давна обсъди положението 
с угрозяването на околна 
та ореда и прие определени 
изводи.

ПЪТЯТ ПРЕЗ ВЕСНА 

КОБИЛА Е ПРОХОДИМ ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ

Майчинството и тютюнътбусите на транспортното пред 
приятие в Босилеград дневно 
ще минават по четири пъти в 
двете направления, което е от 
голямо значение за население 
то от района на Любата и 
Крива фея-

След шестмесечно прекъ 
сване, пътят през Бесна ко 
била отново е проходим. Сне 
жните преспи са почистени и 
по такъв начин отново е възо 
бновена връзка между Босиле 

Вранска

Факт е, че в града се чув 
ствува замръсяване на възду 
ха от индустриалните обекти 
и сметлището което се намира 
на неподходящо място; а ос 
вен това река Нишава, е 'МНО 
го замърсена от бройните са 
нитарни възели, отпадъчните 
води и т.н. В града не се за 
чита в достатъчна степен и 
решението на Скупщината за 
отглеждане и движение на 
добитъка, а в (местните общно 
сти дворовете са неуредени, 
сметилищата неоградени, доби 
тъна все още в болшинство 
то случаи отглежда по при
митивен начин и прочие. а 
всичко това има влияние на 
околната среда.

МЕДИЦИНСКАТА наука е категории 
на — сред пушачките спонтаните аборти 
се срещат три пъти по-често, 
сред непушачките. Неодавна на една

лекувала една бременна жена, която 
едно дете на девет години. След това тя 

пъти. Много

отколкото 
клини-Любатаград 

баня — Враня- 
На тази рейсова линия авто ка се 

има
абортирала спонтанно четири 
лекарства изпила. При последния й престой 
при нас направи впечатление неспокойното 
й състояние необичайното треперене на 
ръцете и жълтото оцветяване на пръстите 
на дясната ръка. Установи се- че от 
години тя пуши по 20—25 цигари 
което продължава да прави 
та на скрито. Обяснихме й опасността от 
пушенето. Престана. Износи беренността и 
роди нормално дете.

Изследванията относно ражданията 
на недоносени деца също са категорични
— пушачките раждат преждевременно два
— три пъти по-често от непушачките. Що 
се отнася до средното тегло на децата, ро
дени от пушачки — то е с 300 г по-ниско от 
теглото при непушачките. Ръстат също 
е по-малък, отколкото при децата на непу- 
от 2,5 см, което може да се оцени като зна 
шачките — 49 см срещу 51,5 т.е. разлика 
чителна. С 1—1,2 см е по-малка и обиколка 
та на главата и раменния пояс па децата, 
родени от майки—пушачки.

Да не говорим за детската смъртност,

в. в.

СЪВЕТИ

шест

АВИТАМИНОЗА ПО 

ПИЛЕТАТА
дневно, 

и в клиника-

Твърде важна компонента 
о и защитата «на работното мя 
сто, моето в трудовите органи 
зацтиюсе още не е решено 
на найподходяш начин.

Ано тези проблеми се на 
блюдават от аспекта на всена 
родната отбрана заключено бе, 
че те се отразяват на здра 
вето на хората, а това зна

От А—витаминозата боледуват пилетата от 4—се 
3—месечна възраст. Заболяването се наблю

зимата
дмична до
дава обинновено при пилета, отглеждани през 
или рано през пролетта, ногато съдържанието на иаро- 

(провитамин А) в храната е незначително. През ля*тин
тото, ногато пилетата се хранят със зелена храна и се 
намират под влиянието на ултровиолетовите слънчеви 
лъчи, А—витаминозата не се наблюдава. При заболя- 

пилетата от А—витаминоза най-често се зася-
слъзотече

така
ване на
гат очите — те се възпаляват, появява се

което илепачните се слепват, роговицата по- 
белезнинави налепи. Пилета-

ние, от
тъмнява и се покрива с 
та губят апетит, растежът им се забавя или почти 
спира, губят чувствителността и подвижността си, пе 
рутината им настърхва, а по-иъсно се появява тре
перене и парализа. В тези случаи см1,ртността дости 
га до 40 на сто. затова се налага своевременната на 
меса на ветеренарен ленар.

За предпазване на пилетата от А втаминоза е 
необходимо редовно да им се дава зелена трева^ лю 
церна, коприва, моркови, качествено люцерно ораш- 

нисело мляно. През зимата 
малките пилета задължително се дават А—витамини 
препарати и рибено масло, нато се спазват указани

която е два пъти по-висока.
Кърмачките—пушачки предават 

котака чрез млякото. Описани са случаи 
никотиново отравяне на кръмачетата. 
следваш: ята на 600 жени-родилки това 
върждава.

пи
па

нано, сварени жълтци, Из-
пот

ята на ветеринарния лекар.
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НА БРАТСТВОТОИЗЯВА
УНГАРСНАТА НАРОДНОСТ 

от Чантавир — култури о-худо- 
жвственото дружество .'бар- 

Бела", обединяващо рабо 
смесен хор, вонално- 

съ стави, ор- 
музина,

,во доказателство за ЖИ31!°Н0 
“а неговите думи. И“е- 
« само братски «Р**1 и 
■народности при условия 
пълно равноправие и солидар 

могат всестранно да се 
Благодарение на

ДРУ-
оа създаде- 

и българ-

Ог 1 стр.

(Руски Кръ- торчица) и русини

СГПред гости от Републината: 
СЛОБОДАН ПАЛАЛИЧ, предсо 
дател на Републиканската кон 
форенция на С-ьюзо на соци 

младеж в Сър

тата наинструментални
на народнаност нестри

фолнлор. Пред няколко хиляд 
на публика 'изпълниха китка 
унгаоските народни танци.
У СЛОВАШНАТА НАРОДНОСТ 
от Новачица — от дружество 
съставено от народен ориес- 
т0 „В широкото поле круша , 
тър група певци-изпълнители, 
представиха с мъжка и жен
ена певческа група, придру- 
танцов състав, солисти. Те се 
жени от оркестър и фолклор
ни игри (словашки танци).

РУСИНСКАТА НАРОДНОСТ 
от Руски кръстур — кхд при 

изпълни

'изя®я°ат.
постоянните усилия на 

Тито и насгаря

роди в СФРЮ дожив-я пери 
од на всестранна изява 
своята самобитност, 
падение на това е и самият 
фестивал „Майски среш ■ 
който ежегодно събира в Ди
митровград представители на 
народа и народностите от ьн 
Сърбия в братско хоро.

Програмата продължи с при 
ветствени слова на редантора 
на .Дечйе новине" от Г. Ми 
лановац Драган Милованович 
и гл. и отг. редактор на в.
Другарче” Милан Величнов, 

които съобщиха резултатите 
от съвместния награден 
курс, който всяна година 
организира по случай 
на младостта и рождения ден 
на другаря Тито. Първонагра- 
дените — Снежана Пушица от 
осн. уч-ше „3 октомври 
Бор и Милена Рангелова уче- 

VIII нлас при осн.

алисгичосната ' ....
бия, ВЛАЙКО ШОШВИЧ, пред 
ставител на Републинаноната 
конференция 11а ССРН, ВИДОЙ
КА ВЕЛИЧНОВИЧ, представи
тел на ЦК на СНС, ФЕТИ ЯНУ 
ПИ, на РК на ССРН. представи 

■ обще 
оргшиза-

на
Потвър

на регионалнитетел'И
ствено-политичесни

институти, представите- 
съседките общини, кан- 

представители на

от РуговоАлбанската народност
ции и 
ли на
то и пред
народа и народностите в 
публиката, се състоя внуши
телен преглед на нултурно-ху 
дожестпеките

Самият пък фестивал ,,Маи 
ски срещи” бо изява на брат 
ството и единството на иаро 
да и народностите в Републи
ката.

ТАЗГОДИШНИЯТ девети по
реден фестивал на народа и 
народностите в СР Сърбия — 
„Майски срещи”, официално 
бе открит на 20 май вечерта 
от председателя на Общинска 
та скупщина в Димитровград 
инж. БОРИС БОРИСОВ. В нрат 
ката ои приветствена реч той 
изтъкна, че фестивалът ,,Май 
ски срещи” на дело задълбо 
чава братството и единството 
на нашия 'народ и народности
те и че тазгодишното му про
веждане съвпада с навечери
ето на партийните и младеж
ки конгреси, а се провежда 
по случай Деня на младос
тта и 86-ия рожден ден на 
другаря Тито, и е краоноречи-

Ре
Дом на нултурата 
китка руоински народим хора.

РУМЪНСКАТА НАРОДНОСТ 
от Уздин — ст НХД при Кул 
турния ДОМ в чийто Състав ра 
ботят: оркестър, танцов със
тав, драматична, литературна, 
изобразителна секции, библио- 

и хор. Те също изпълни

постижения.

кон-
се

Деня тека
ха китна румънски народни хо

^АЛБАНСКАТА НАРОДНОСТ 
от Печ — самодеен фолкло- 

излълни албанскирен състав 
народни лесни и хора..нична от 

уч-ще „Моша Пияде” — Ди
митровград, прочетоха награде 
ните творби.

В културно-художествената 
част на програмата (пръв 
дял), освен гостуващите бито 
ви състави на народностите 
се представиха и първокласи 
ралите се на районните прег
леди от Димитровград.

С национални песни и тан
ци се представиха съставите

СРЪБСКИЯТ НАРОД от Ален 
Жупски и Бабуш- 

От града-побратим на
сандровац 
ница.
Димитровград — Аленсандро- 
ващ Жупски участвува КХД 
„Жупа”, в чиито състав рабо
тят фолклорна, музикална, из 
образителна. драматична, ре 
цитаторска, хорска и др. сек
ции. Те се представиха със 
сръбски народни песни и хо

Изпълнение на гимназисти

ра.ла:

Парадът на участниците
Най-тържествената част от 

„Майсните срещи” в Димит 
ровград беше парадът на уча 
стниците. На улиците на гра 
да и Спортния център пред 
очите на димитровградчани и 
хора, дошли от околността се 
разкри една незабравима и не 
повторима гледка. Няколко 
хиляди участници в пъстри на 
ционални носии показаха оно 
ва, което дава печат на „Май 
ските срещи” в Димитровград.

ци и песни. С кръшно сръбско 
хоро минаха аленсандровчани 
от сръбсната нация, сетне от 
руоинската народност от Ру
ски Кръстур, българската на
родност от Босилеград, улгар 
ската народност от Чантавир, 
световно известния състав 
на албанската народност от 
Печ, пъстрите национални но 
сии на словашната народност 
от Новачица.

В парада на братските наро 
ди и народности взе участие 
и ансамбъла за танци и пес
ни от „Младост" Бабушница.

тя и винаги най-радостно по 
срещани — пионерите. На па 
рада взеха участие извидници 
те на Димитровград, спортния 
клуб „Асен Балнански, стрел 
ците от Александровац, Ниш 
и Димитровград. А след това 
с въодушевление бяха приве 
тствувани частите на терито 
риалната отбрана, цивилната 
отбрана, цивилната защита и 
Червения кръст. И на края 
се представиха работниците от 
града-домакин организирани в 
своите трудови организации:

Пирамида — изпълнение на димитровградските гимназисти

Пред официалната трибуна 
на Спортния 
най-напред

център минаха 
физкултурниците 

и физкултурникките с портре 
та на маршал Тито, емблема 
на „Майските срещи” и на 
спортното дружество „Парти- 
зан". След това физнултурни 
ците в бяла униформа със 
спортни знамена, а след тях 
танцовите

гумената промишленост „Ти
гър”, нонфенция „Свобода”, 
дървообработващия комбинат 
„Ваоил Иванов-Циле”, строител 
ното

В парада след това в строй 
ни редици настъпиха училища 

организациите от града 
Димитровград. 

Пред трибуната на зеления те 
гоюс на спортното игрище 
сменяваха все

та,
домакин предприятие „Градил”, 

кожарското предприятие „Брат 
ство" земеделската кооперация 
„Сточар", търговското предпри 
ятие „Търгокооп”. номунално- 
то предприятие „Услуга", Здра 
вния дом в Димитровград

сесъстави на народ
костите — участници в „Май 
ските срещи", 
пред официалната 
те изпълняваха

нови групи: 
мл одежите и девойките от гим 
назията и основните училища, 
младежи с пушни, младежи, с 
петолъчки, 'младежи със

Минавайки 
трибуна 

народни танИзпълнители от братски Аленсандровац

Ш— изпълнители от съседна Бабушница

Развълнувана младост
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И ЕДИНСТВОТО Воички упражнения бяха до
бре подготвени, изпълнени с 
много разкошни и стройни 
движения и напълно отразява
щи определението — 
дост, която играе и пее.

Ст.Н, — Б. Н. 
Снимки: Стефан Николов и 
Богдан Николов

пълниха гимнастическото уп
ражнение, „Обичаме те — оби 
чаш ни”, съставено от три 
части: („Слънце”, „Петокра- 
на” и „86-и рожден ден"). В 
това упражнение участвуваха 
войниците и частите на тери
ториалната отбрана, 
ците АЛЕКСАНДЪР ПЕТРОВ 
и СТАНКО ЙОВАНОВИЧ.

мла-КХД „Младост" от Бабушни 
ца има фолклорна, 
драматична, литературна и изо 
бразителна секции. Фолклорна 
та и музикална секции 1на фе 
стивзла
варни народни пеони и 
от Лужница,. както 
македонски народни песни.

БЪЛГАРСКАТА НАРОДНОСТ 
бе застъпена от КХД „Мла
дост" (Босилеград) и „Георги 
Димитров” от Димитровград. 
Танцовите и музикални 
ви изпълниха битови народни 
пеони и хора от нашите край 
ща.

сти и втората част бе изпъл
нена на 21 май вечерта.

Част от музикалната 
ма бе изпълнена 
щето в Парка, където ое 
състоя митинга и бяха изпъл 
неми гимнастически упражне
ния. както и пред граничарите 
от граничната застава „Иван 
Караиванов", които традици
онно посещават

Учениците от VI и VII клас 
при основното училище изпъл
ниха ритмично гимнастическо 
упражнение под название 
„Младостта и ритъм", а втора 
та част на упражнението носи 
название „Другарю Пито, ти 
си ни незаменим". Упражне
нието подготвиха физкултурни 
ците Александър Петров и 
Станко Иванович.

Учениците при гимназията 
„Йосип Броз Тито" изпълниха 
гимнастическото упражнение 
„Омело напред — към бъде
щето", подготвено от гимнази 
алния учител по физкултура.

музикална,
програ 

и на ипри-
изпълниха китна из-

хора
и няколко

участниците 
на фестивала „Майски сре
ши".

съста- В ГИМНАСТИЧЕСКИТЕ УП
РАЖНЕНИЯ 
учениците от 
ските училища: 
училище ,,Мо_ша Пияде" 
гимназията „Йооип Броз

взеха участие 
димитровград- 

ооновното
Най-младите, подготвени от

Музикалната част ДИМИТЪР ГЮРОВ — препо-на програ
мата бе разделена на две давател по физкултура — из

Младост и свобода
Публиката с внимание следеше изпълнението на програмата

Срещи на „Срещите“

СИ..У ДОМАЧУВСТВУВАМЕ СЕ КАТО ■

дните прекарани в Димитров 
град на „Майските срещи” ня 
ма да забравя- Беше всичко 
хубаво. Отивам радостна и 
доволна...

зки и приятни, а „Срещите" 
добре
КРАЛИК СУЗАНА от певческа 
та група ни каза:

Ковачица. Въпреки че е сезо 
нът на селскостопанските ра 
боти
ровград на „Майските 
щи”.

детелина”), на БЕМУС тази го 
д/на остави симпатии на пу
бликата. Но за най-висока те 
считат наградата от Ланголен 
във Великобритания-

организирани.. .
той е дошъл в Димит 

сре-

— За пръв път идвам в 
Димитровград и в тази част 
на Сърбия- Приятно съм изне 
надана от онова, което видях 
М|исля, че е нужно повече да 
се пише за тези срещи. Тоза 
е действително изява на брат 
ството и единството.

Действително. трябва да 
добавим и ние, и да се при
общим към мнението на Ра 
мо от Печ, Йонаш и Сузана 
от Ковачица, Павел Рамянц и 
Шубон Флорика от Уздин, 
„Срещите" ,на народа и народ 
ностите в Димитровград оста 
ват като незабравими момен 
ти от живота на ония нои 
то тук идват.

— Вече две години идвам 
тук и сега оставих работата 
и пак дойдох. Не мога да не 
посетя своите приятели, 

при които редовно квартиру 
вам. Ние така свикнахме, 
спреятелихме се. И те идват 
г.ри мен в Ковачица, като в 
свой дом — каза Ширна Ни

Ние албанците умеем и
обичаме да посрещнем човек 
в своя дом. но димитровградча 
ни по всичко изглежда ни над 
минаха. Тук ни посрещнаха по 
братски. Хората се надпревар 
ваха кой кого ще вземе и отве 
де в своя дом. Аз работя три 
десет
жество. Минал съм много фе 
отивали в страната и в чужби 
на, но трябва да призная, че 

посрещане от сърце,

години в нашето дру шо.

СЕГА ОСТАВА ДА ЧАКАМ ПИ
СМА Б. Н.—Ст. Н.такова

не съм доживял. Направо ка 
зано, тук в Димитровград се 
чувствувам като в свой дом.

Когато вече 
краят на „Срещите" в Дими 
тровград срещнахме и запоз 
махмо младия Павел РАМЯНЦ 
от Уздин от румънската
рОДНОСТ.

наближаваше

ПЕТ ПЪТИ НА „СРЕЩИТЕ” В 
ДИМИТРОВГРАД на

НИМЪСК ЯН срещнахме в 
център заедно с — Сега вече остава да ча

кам писма от приятелите 
живеем със спомените. Съжа 
лявам, че срещите в Димит
ровград така 
Мисля, че всичко беше извън 
редно добре организирано. Ди 
митровградчани 
умеят да посрещат гости, и 
не е случайно че тънмо тук 
се провеждат „Майските сре 
щи" на народа и народностите 
от СР Сърбия-

Спортния 
своята група от Ковачица. 13 
тази числена група, която при 
ятно натрапва на зрителите с 
пъстрите облекла има участни 

които и пет пъти госту- 
Димитровград. Между 

тях е Нимъсн Ян.

и

Рамо Нииичи
бързо минаха.

Приятно е да се беседва с 
албанската 

Печ
ци,ръководителя на 

народност с юриста от 
РАМО НИКНИ. Той е влюбен 

творчество на

ват в действително

в народното 
своята народност. Рамо, както 

слава
— На мен много ми харз 

оват тези „Срещи на народи 
те и народностите". С радост 
посрещам този ден и вече пе 
ти път идвам тун. Имам мно 
го приятели в Димитровград. 
ЙОНАШ ДАНИЛО, член на 
ансамбт>ла от Новачица:

ни казаха тук, пронесе
ансамбъл в страта на своя 

ната и чужбина. Култу.рно-худо 
жественото. дружество 
Садин”, основано през 1946 го 
дина участвува почти на всич 
ки манифеотации в страната. 
В Глоговац при Прищииа на 
прегледа на фолклора КХД „Ра 
миз Садин" спечели оимпати- 
и на публиката и награди на 
III събор в Белград („златна

Ширна Нишо
ШУБОН ФЛОРИКА. ученич

ка от III нлас на гимназията 
от Уздин се приобщи към на 
шия разговор и каза.

ВИДЯХ ПРИЯТЕЛИТЕ — ОТИ
ВАМ В КЪЩИ МНОГО ДОВО
ЛЕН

— Аз вече участвувах на по 
добни тържества в За
греб. Охрид и други места, но

ШИРКА НИШО от Ковачица 
може би единственият сол 

оноотопански производител от
Шубон Флорина и Павел Рам 
янац

идвам
тун и мога да кажа, че пан 

дойда. Хората са така бли

— Аз за пръв път
е

ше
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Представители на румънската народност

ПЪРВА ОБЩА ХУДОЖЕСТВЕНА
ИЗЛОЖБА НА НАРОДА Н

НАРОДНОСТИТЕ В ДИМИТРОВГРАДСъвместно упражнение на гимназисти и воиници

„МАЙСКИТЕ СРЕЩИ” Никола Антов). От Александро- изкуство в СР Сърна зителното
народа и народностите в Ди вац, града-побратим на Димит- бия при отделни народи имитровград тая година получи ровград се представи художни народности, а да предста-ново съдържание. На 20 на М. Лекич с четири картини, отха
май в хола на Културния дом ви само някои художници отсловашката народност Е. Хар
в Димитровград бе открита ди бе представена с пет карти 

Най-числени бяха худож
тези народности. Разнообрази

първа общохудожествена из- ни. ето в качеството и направле-ложба на народа и народно- ниците от Уздин — русенската
стите в СР Сърбия, на която нията дава възможност нанародност (Алжбета Чизинова,
се представиха 23 художника любителите на изобразителноЦ. Флорица. Мофорейску Ма
с 30 картини и 8 склуптури. И риоара, София Янеску, Мариа то изкуство, все пак, да полудеята на една изложба да се
представят художниците от вси
чни народности в нашата Ре

Успешно изпълнение на гимназистие публика без съмнение представ
ява голямо събитие в култур
ния живот на СР Сърбия. Ос

че тази културна манифевен
стация отразява политическия
момент в страната, тя има и
голямо значение за развитие 
то и зближаването на култури
те на отделните народности. 
Разбираемо е че тази велика
идея започна да се осъществя

тъкмо в Димитровград по 
време на „Майските срещи,,
ва

нъдето години наред народно 
стите се представят с народ 
мия фолклор, народната пе
оен и танци.

Откривайки изложбата, 
дседателят на Общинската 

, , ОД? конференция на ССРН СЪРБИ 
СЛАВ ЗЛАТКОВИЧ каза. че
„общата художествена излож Балан, Зузана Шупова, Флори 
ба в Димитровград ще обога ца Раин- Анмца Маран и Ве 
ти изобразителното .изкуство о з!беГШаЗ.Тм, С“улпторът ЕР 
ново художествено съдържа- Гтри ск~и. 
ние, ще покаже самобитно
стта на изкуството у отделни 
народности в нашата републи 

Художниците,
Щи в тази съвместна 
жба

„Чардаш" в изпълнение На изложбатана унгарсната народност

чат известна представа за 
пенията в изобразителното 
куство при народностите и за 
творческия талант на същите 
и въобще напредъка в изо-

обща художествена^преценна 5НЕ* °“Н "

изложбата. Защото орга 
низаторът поради липса на до 
статъчно опит в тази област не 
е представел 
н ародн ости те с 
високи

теж
„Свобода” — „Пирот” (43:41) из

ПОРАЖЕНИЕ ПРЕД КРАЯ НА СРЕЩАТА
Димитровград, 21 май Игрище 
в спортния център „Парк”. 
Зрители около 1000. Време под 
ходящо за игра. Съдии р. Ба 
кич и М. Джорджевич (Ниш). 
„Свобода”: М. Джунич, И Ле 
ков 3. Джокич, Д. Петрович, 
3. Захарев. Н. Бабич, Ц. фи 
липов, С. Николов, Н. Минев, 
А. Стоянов, С. Рангелов, 3. 
Геров.

В приятна обстановка, пред 
голям брой зрители, срещата 
на отборите „Свобода” и „Пи 
рот” спечелиха гостите с ре
зултат 99:78 (41:43), а след 
по-добра игра през второто по 
лувреме.

Домашните

Трудно епо-опитния отбор на гостите, 
между които особено се изтък 

Денкович, успяха 
играта в овои ръце 

и с „пресинг” спечелиха мама. 
Както по

п рез поел едните 
години станаха известни 
мо в нашата страна, но 
чужбина, бяха добре 
ни на тази изложба.

наваше
„вземат’

ка.да участвува
ИЗЛО-

различни 
в съвре

не са 
и в 

ззетъпе-представяват художниците от 
- техните най-

~ бяПх°аС™опуонЯагиСГео^е
.някои грешни, които не пад- 
воляват на любителите 
бразителното 
създадът пълна

някое неписано 
правило и тази среща „Свобо 
да загуби поради лоша 
пред

тенденции и течения 
менното изобразително 
тво,

Затоваигра 
което 

наса 
поихофизи- 

__ подготовка на димит 
ровградските баснетболисти. 

паи-добър баскетболист в 
среща беше Зоран Ге 

ров, но той, без 
помощ на останалите 
чи> не беше 
Да реши мача.

Съдиите, макар че не 
заха влияние на резултата не 
заолужават похвала понеженапод?баваха повече н*~

отове-' ,непотребните си же

изнус
НОИТО говорят СЪС СВОЙ

творчески езин, разбираем за 
всички,

въпреки известни за 
началото разбираеми недоста- 

на изо изложбата на художници
изкуство да си в срТ И наР°Лностите

представа за ет« п™РбИя оправдава сво-
художмиците и въобтне м™ бъле?,г»РИВаНп’ Нужно е в жргтрдилт ^ ХУДО ъдеще, а Димитров град-град
жественот0 творчество. Излож домакин на „Майските

еше без каталог, ко Е® вече има^ възможност за 
ито да даде основни данни ти ’» П°'обс'гойно да се раб0 
за художниците и картините иде Р У разработка на тази 
Някои нартини дори бяха без н,ите’ 33™°Т0 общохудожестве 
название и име на автора то изложби на народности

те в ор Сърбия 
нажат накво ■ 
бъдат под ти н 
оки

края на мача, 
потвърждава ясно, че се 
до недостатъчна 
зическа защото е формиран

чрез съзнанието и предизви- 
от вътрешните потреби 

на визуелната и художестве
на действителност.”

нан

съответна
съигра 

в състояние самбаскетболисти, 
с помощта на бройните

имаха превес и все до 
13 минути пред края на сре 
щата водиха с десет и повече 
точк-и. Положението се 
ренно измени !рез втората част 
на второто полувреме,

На изложбата се представи 
ха художниците от българска 

народност ,(Иван Колев, 
Веселин Деннов, Методи 
тров, Богдан Николов, Слобо- 
дан Сотиров Велча Велчев и 
склупторите Душен Доннов и

зри
тели. ока

та
могат да по 

е направено и да 
за нови творче

Пе- От онова,ко ноето видяхме
на изложбата, още сега може 
Аа ое каже, че Тя нямаше за 
М-ел да даде пресен

когато
Симеон Манов начинания.!

на изобраБРАТСТВО 26 МАЙ 1978 Г. Б. Н. —Ст. Н.
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МОЗАЙКА * МОЗАЙКА * МОЗАЙКА * МОЗАЙКА * мозайка • МОЗАЙКА
ФУТБОЛ

След добра игра—заслужена лебеда ООСТ ЗА СТРОИТЕЛСТВО „ИЗГРАДНЯ" 
Босилеград, ул. „Маршал Тито" _ДГо 43 

Комисия за трудови отношения обявява

КОНКУРС„А. Балкански” — „Свобода" 
(Г. Врежина) 3:0 (1:0) Дими
тровград, 21 май- Игрище 
спортния център „Парк". Вре 
ме подходящо. Теренът идеа 
лек

Михаилов, М. Тодороаич, Н. 
Алексов. тата. Само десет минути пре 

ди гала на Пейчев Б. Ммхай 
лов не използва дузпа.

I
За приемане на стажанти на определено време 

от 6 (шест) месеца, накто следва:
инженер или инженер-ар-

в
В 1. Един дипломирал 

хитент.
2. Един дипломирал инженер 

ител.
3. Един дипломирал икономист
4. Един дипломирал правник

твърде хубава игра „Асен 
Балкански" И втората част на мача до 

машните футболисти продължи 
ха в силен темп и с

извоюва още една 
като

за игра. Зрители 
1000. Съдия Б.

около 
Пет.рович 

(Ниш). Голмайстори: А. Пей 
чев в 32, Г. Милосавлевич 
48 (автогол) и А. Петров 
76 минута.

или инженер-стро-висока победа, порази
симпатичния отбор на „Свобо 
да от Горна Врежина с 3:0 
(1:0).

ПОСтОя- 
мувити

полувремето те поначи 
резултата на 2:0, след а в 

тогол на Г. М1илосав'левич, 
краен резултат на срещата сло 
ж-и А. Петров в 76 
По този начин ,,А. Балкански” 
заслужено опечели

нни атаки. Само три 
след

или икономист, 
или правник.

IIв
ха За стипендиране на студенти или ученици, ка-в

нто следва:Своето 
домашните 
ползаха в 32 
А. Пейчев

аголямо
футболисти из- 

минута, когато

надмощие 1. Една стипендия за студенти 
твърта година на строителен или архитектонски 
нултет.

от трета или че-
„А. Балкански" К. Ставров, 

Г. Цветков. 3. Марков, А. Пе 
тров, П. Димитров, А. 
чев, А. Милев, Д. Каменов, Б.

фа-минута.
2. Две стипендии за ученици в съответнос прекрасен у- 

дар, от около 20 — 25 метра, 
стреля в самия ъгъл

учи
лище, нъдето се школуват за управляване със стро
ителни машини.

3. Две стипендии за ученици от училище 
строителни — взривачи.

Пей- този мач.
на вра С. Манов за

III

Разписание на автобусната 

гара Димитровград
Същевременно се дава
За попълване обява на вакантни работни места 

на терена (в Словения и Белград), накто следва:
1. Тридесет (30) КВ работници на неопределено

време.
2. Тридесет (30) КВ работници на 

време от три (3) месеца.
3. Тридесет (30) полунвалифицирани и неквали

фицирани работници на определено време от три (3) 
месеца.

определено

УСЛОВИЯ
Под 11/1: Кандидатите

място ТРЪГВА ПРИСТИГА Да са редовни студенти в 
ли първа или втора степен на съответния факултет — 
виеше или полувисше образование. Предимство 
кандидатите с виеше образование.

Кандидатите

Височки Одоровци
_______ -ч

имат5,00; 13.00; 17,00 7,05; 15,00; 19,05;
Под 11/2:

III или IV година
да бъдат редовни 

и да имат положителен успех. Пре
димство ще имат нандидатите с по-добър успех и 
ноито следват IV година.

Под 11/1 2 нандидатите да
ученици или да имат

Гоиндол 5,00; 6,00; 7,00; 8,00; 10,00; 11.00; 
12,00; 13,00; 14,00; 15,00; 16,00; 17,00 
18,00; 19,00; 21.00; 22,00;

5,30; 6,30; 7,30; 8,30; 10,30; 11,30; 
12,30; 13,30; 14,30; 15,30; 16,30; 
17.30; 18,30; 19,30; 21,30; 22,35

бъдат 
да се

шат като редовни ученици. Предимство имат работ
ниците на ООСТ, изпълняващи условията 
в съответното училище.

Под 111/1: Да имат квалификация или 
оспособени за работа като КВ работници 
по-възрастни от 45 години.

Под 111/2: Да са завършили или оспособени за 
работа на места за КВ работници, без оглед на въз
растта им.

редовни
запи-възможност

за записване
Границата 5,30; 6,30; 7,30; 10,30: 11,30; 12,30; 

13,30; 14,30; 16,30; 17,30; 18,30 19,30 
21,30; 22,35

5,50; 7,00; 8,00: 11,00; 12,00; 13,00; 
14,00; 15,00; 17,00; 18,00; 19,00; 
21,00; 21,50; 22,55

да са 
и да не са

Долна Невля Под 111/3: Да са неквалифицирани 
лифицирани работници, без 
дали са отбили военната

5,00; 10,00; 14,20 7.00; 12.00; 16,20 или полуква- 
оглед на възрастта им и 

си повинност.
Всични нандидатствуващи на конгреса или обя- 

вата подават:
1. Стажантите —

Медицинсно

Куса врана 14,30 18,30

доназателство за 
свидетелство,

завършено 
работничесна

книжка, кръщелно свидетелство, удостоверение, да не 
са под следствие и да не са осъждани.

2. Студентите и ученици-нандидати за 
Дия удостоверение че са редовни ученици — сту- 
денти и за успеха в училището — на факултета.

3. КВ и НК работниците: — удостоверение 
квалификацията им, работническа книжка, 
сно Споразумението за професионална 
рение.

училище,Мъзгош 6,00; 10,00; 12,00; 16,30 8,20; 12,00; 14,20; 19,05

стипен-Ниш 7,15; 12,00; 19,15 6,55; 11,40; 18,00

за
7,15; 12,00; 19,15Пирот медицин- 

подготовна и
6,55; 11,40; 18,00

Стажантите ще държат изпит, съгласно Спора
зумението за приемането, правата и длъжностите на 
приправниците.

Стипендиантите ще получават стипендии съгла
сно Споразумението за професионална подготовна и 
усъвършенствуване.

Личните доходи и останалите приходи, според 
Правилника за разпределение на личните доходи в 
ООСТ „Изградня" в Босилеград.
КОНКУРСЪТ И ОБЯВАТА

5,00; 6,00 7,10; 10,00; 13,00; 15.00; 
16,30; 17,00

Смиловци 7,05; 8,20; 8,40; 12,00; 14,20; 15.00; 
19,05; 20,30

I 19,10София 7,00

| 6,55; 8,55; 12,55Трънсии Одоровци 5,30; 9,30; 18,30

— Тръгването от Димитровград в 7,15 има връзка с тръгването от Ниш в 9,05 от Ниш
де Любляна.

СА ОТКРИТИ ДО ПОПЪЛ 
ВАНЕТО НА ВАКАНТНИТЕ МЕСТА 

Първите подадени молби ще бъдат разгледани 
нъм 10—15 юни 1978 година, за което 
ще бъдат писмено осведомени до 20 юни 1978 година. 

]\Го 401/78

— Тръгването от Димитровград в 12,00 има връзка с тръгването в 14,20 от Ниш за Бел
град.

— Тръгването от Димитровград в 19,15 има връзена с тръгването в 20,55 от Ниш за кандидатите
Пюбляна.

Телефони справки: 010/81-158
В Босилеград, 10 май 1978 год.

ООСТ „ИЗГРАДНЯ” БОСИЛЕГРАД

На 20 април 1978 г. внезапно почина в родното 
си място с. Верзар, което приживе тъй много нашият 
енъпи нинога незабравим

На 1 юни (четвъртън) т. г. се навършават 40 
дни, дни на безмерна болна и енръб за нашия скъп 
баща и братБОЖИЛ ГЕвРГИЕ!
БОРИС НИКОЛОВ (на 63 год.Изминаха вече 40 дни, безутешни и 

със скръб и тъга. Споменът по нашия добър съпруг, 
баща, брат, дядо и свекър обаче нинога не ще бъде 
заличен от паметта ни.

наситени

от с. Плоча — Босилеградсна община.
Татно ми почина внезапно, само две години след 

трагичното загиване на майка ми Руса и аз останах 
сама, без родителсна грижа и обич.

На 1 юни в с. Плоча ще дадем 40-дневен помен 
на понойника. Молим роднини и близни да дойдат 
на помена.

НА 29 МАЙ 1978 ГОДИНА В 11 ЧАСА ЩЕ ДАДЕМ 
ПАНАХИДА.

Каним близни, роднини и приятели да почетем
Вечно опечалена дъщеря 

Нада, брат Сима и сестри Пе 
на и Райна

паметта му.
Опечалена фамилия

СТРАНИЦА 11БРАТСТВО 28 МАЙ 1978 Г.



ХуАц&рКарикатурен екран
Лри едно задърстване в Ла- 

пешоходец бива блъснатриж
от една кола. Ставайки, 
започва да ругае шофьора, че 
не може да нара.

— Аз съм шофьр от 20 го 
господине!

той

засягалдини,
се шофьорът- „ ,

— Какво от това? Ами
пешеходец от 40 години.съм

По време на Олимпийските 
Гренобъл директорът 

нарежда
игри в
«а опортен вестник 
на своя репортер — фотограф.

__ Заминавайте веднага. Ис
езна хубава снимкаНИШ нанам

Жан Клод Кили — точно пре 
ди старт у му.

— Добре шефе.
— После слизане 

правете още една скимна на 
финала.

М. ПетровНАРИНАТУРА бързоБЕЗ ДУМИ

Една дама се обръща към 
полицая на улицата.

— Господине, нянъкъв тип 
ме преследва от половин час 
и дори се опита да ме загово 
ри. Трябва да е луд или пи
ян...

Полицаят заглежда 
и казва.

— Имате право, мадам. Ми 
сля. че това е единствено об 
яснение.

ИНТЕРЕСНИ НОВИНИ^^ват Петар од наше село има 
Знаем детето йоще кико пелепче. После по
расте, завърши некикво училище. Кажу ие- 
йе бил много добър ученик, но после се про 
бивал, кой знайе кико све идеше по напред. 
Знам га ка доодеше у наше село 
йедно бело конче. Кажу работил иегдс у 
срезат. После поче да доодн с колело. По 
сле дойде с „Фичо", па със „Шкоду”, а са 
кажу остайил и „Стоядина” и купил 
ва кола що не може да иду по нащи пути- 
ща...

сина.

ПРДИСЮРИЧЕСКИ РИСУНКИ
бавя. че броят на напускащи 
те ЮАР бели граждани нелре 
къснато
американското консулство 
Йоханезбург получава 
200 молби за постоянно мес
тожителство в САЩ.

ЗА СМЕТКА НА ЗДРАВЕ 
ОПАЗВАНЕТО

ИНДИЙСКИТЕ археолози 
отнриха по крайбрежието на 
река Нришн, на оноло 95 ни 
лометра от град Кота, щат 
Раджастан. педесет пещери, 

чиито стени има русин 
носорози, 
животни.

даматапърво с расте. Всяиа седмица
в

оноло

върху
ни. изобразяващи 
антилопи и други 
Според учените изображени
ята датират от епохата 
мезолита и представяват ис- 
ключителен интерес, тъй нато 
по тях би могла да бъде про 
следена миграцията на първо 
битните племена, обитавали

некак-
Историята става в спортен 

магазин.
— Кан е възможно! — про 

тестира клиентът 
не влизат ли в цената на ски 
те?... Все пан на 
ги има!

на
Ама нечу да ви распраям за това. То

ва нейе и важно. Сакам друго да ви казу- 
йем. Това летище на сват Петра при свако 
доодене йе менявал кола, ама постоянно 
доодеше с жега йедън човек с очила. Доб
ре облечен и полъка говореше. Нийе селя
ците отодемо при нега да си 
оти сват Петар каже 
на детето и бил на важно место.

И я сам говорил неколко пути и раз
бра дека он държи на работу синатога на 
сват Петра. Тека тия доодеше у село млого 
године. Сви роднине на сват Петра се 
познамо с н>ега.

Ка са за Първи май видим кола у дво 
рат на сват Петра и реко дай да свърнем 
да видим детето му и куматога. Ка тамо не
познат човек. Сват Петар каже:

— Това е кумат на синатога...

щеките
ЕДИН от най-острите социа 

въпроси,апно-инономичесни 
ноито чанат разрешение в ра 
звиващите се страни от Юго
източна Азия. е преодоляването 
на изостаналостта в здравео
пазването. В специален обзор 
сп. „Фар истърн енономин ре 
вю” отбелязва, че кредитите 

в тези

проспекта

— Така е, господине. На 
лроспента има и една хубава 
девойка — 
да вземете?

10—15 хил-тези места преди 
яди години. и нея ли искате: поговоримо 

дека он бил кум РАСТЯЩА ЕМИГРАЦИЯ
СИНЪТКОГАТО заминават за Евро 

па. богатите бели жители на 
ЮАР предпочитат да вземат 
със себе си и своите скъпо- 
цености. Връщайки се в къ
щи, те носят фапшифинати. 
Истинските скъпоцености 
тават на съхранение в банно 
вите сейфове в Европа — за 

Отбелязвайни

за здравеопазването 
страни са ограничени. Според 
данните в обзора в бюджета 
на Индонезия

Едно весело момче застана 
пред вратата на дирекцията 
на заводския техникум.

Един учител попита.

— Кого търсиш, малкия?
— Директора.
— Защо?
— Искам да постъпя тук, 

при вас, във вашето учили
ще?

например раз-
здравеопазванетоходите за

на глава от населението 
средно 60 цента, а за военни 
разходи е предвидена 
от 10 долара, т.е. близо 
пъти повече. В Тайланд това 
съотношение е едно нъм 7,5, 
в Мапезия — едно нъм 3, а 
във Филипините — едно към

за- са
ос

сума
17

всеки случай.
това масово изнасяне на скъ 
поцености от страната, френ 
сният вестник „МОНДм до- 9.

Гледам га од све стране видим дека
нейе това ония човек, кумат що млого го- — Баща 

— Кой е баща ти? Коя е 
сестра ти?

ми е стругарятМИНИ—РАЗКАЗЧЕ
дине доодеше у наше село.

Ка си пойдо Петар ме изпрати, да ме 
одварди од кучето.

— Бре, свате, Че те питам нещо. Ама 
това кико да нейе кумат на твоятога сина. 
Мислим ония старият, що га знамо...

— Нейе- — каже Петар. — Ротация. 
Ония кум више нейе директор на синатога. 
Дошъл тия човек за директора, па щс синат 
да иде далеко, узел за кума новотога ди
ректора.

ПЕТРОВ-ДОБЪР РАБОТНИК — Баща ми е с тругарят 
Цвятко Илиев в механичния 
цех, а сестра ми 
Цветкова, е работничка 
него.

Лиляна
С нова диплома Петър Петров стана нов работ- 

нин на предприятие „Дъб”. Имаше силна воля и ра
ботеше от сутрин до вечер. Той реши почти 
акти заостанали от стария служащ. Но той имаше и 
пороци — обичаше черното кафе, четеше вестници и 
решаваше кръстословки по време на работа.

Когато навърши пет години служба той остави 
решаването на нръстословните. Когато навърши десет 
години служба — остави и четенето на вестниците, 
нещо му попусна вида. Когато навърши двадесет го. 
дини стаж — остави кафето. Нещо му не беше 
ред с кръвното.

при
всички

— Как? Лиляна? Нашата 
отличничка. Приет си веднз 
га...

— Но аз не нося докумен
ти.

Тека значи, със сваку ротацию мом- 
чето треба да ротира и по йеднога кума...

— Баща ти и сестра ти са 
достатъчна гаранция за теб... 
— И сега три четвърти от се 
мейството на с другаря Цвятко 
Илиев работи в завод „Сре- 
Аец’* Остава да привлекат и 
майката там, за да се прене 
се цялото семейство.

Какво ли не прави любовни 
ят магнит на завода.

в

Сега получи нов порок — дремеше на бюрото.

Нашият Петров стана добър работник, — наз 
ва диренторът му— вече не чете вестници, не решава 
кръстостовни и не пие кафе. Б. ВОЛОКИН............................

ч

ИЗ ЗАБЪРДМЕ
' -вр-л-во

'Р&т/гптс/ 57 
'сриво /елюае.,,

' /,/Яг гги
еоря /!уГ73€^1^0^///

цст. петров

он-$и
/.

[зАШДИг!
г

V


