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ЕПОПЕЯ НА

ри, на й-драма ти чната битка 
Народ оо с в о б оди т елн ата★ Дълг на сегашните и бъдещите поколения 

е винаги да помнят тази величествена борба 
— каза др. Тито. ★ Всички ние, а особено 
новите поколения, сме длъжни да пазим ху 
манизма на Сутйеска като непресъхващ из 
вор на вдъхновение в борбата за прогрес 
на нашата общност.

ър- Апрез
борба на народите в Югосла 
вия. След капитулацията 
буржоазното, 
вителотво, Хитлер окупира на 
шата страна 'с помощта 
Мусолини,
Борис ^ други помощници и

Чщщ шшна
нема/родно пра шка мна ,:ХГбългарския цар

Да

Ш\ IIкуизлинговци. Тъй като всички
•те доживяха неуспехи по мно 
го бойки :полета в нашата V,

Тйенгище, 4 юли

Във величествения амфитеатър на 
Тйенгище, нъдето нашите народи, водей
ки борба на живот и смърт, извоюваха 
една от най-големите победи, над 100 хил 
яди души въодушевено приветствуваха 
др. Тито и преживелите бойци от Сутйес 
на. Това беше още един исторически ден, 
ден нойто на достоен начин обележава 
35-годишнината от епопеята на Сутйесна и 
бе почетена паметта на 7 556 бойци, кои 
то по тези възвишения оставиха костите 
си, нато сломиха по танъв начин желяз- 
ния вражески обръч. Още от ранна ут
рин потоци от хора се сливаха в слънче
вата Долина на героите, украсена със зна 
мена и транспаренти. С песен на уста ид
ваха хора от всички градове и

на и Херцеговина, Черна гора, Сърбия и 
от др. нраища на страната, дошли да 
приветствуват другаря Тито и ония. които 
под негово ръководство отстояха всички 
трудности и опасности.

От хиляди уста заехтя „Друже Тито. 
ний ти се нълнем... „В този миг от отво
рения автомобил в светло-сива маршал- 
сна униформа се появи другаря Тито. Ня 
колкостотин преживели бойци станаха и 
поздравиха Върховния номендант, тринра- 
тен народен герой от нашата революция-

Президентът Тито положи след то
ва венец на спомен-ностницата на свои 
те паднали съратници, докато из Долина 
та на героите отенваха звуци на Бетове 
ния посмъртен марш.

След това, бурно приветствуван от 
присъствуващите. думата взе президентът 
Тито като между другото наза:

Нйщ

шщI
Другарят Тиго на Тйенгище

ПРИМЕРИ НА ГЕРОЙСТВО вим по-нататък. Нашата брига 
да пристигна на Вучево в съ 
щото време, когато .пристигна 
ха и германците — едни от 
едната, другите от другата 
страна. И тук в придвижване 
то, дойде до твърде жестоно 
стълкновение с германците.
И след не така дълго сраже 
ние, германците бяха отблъс 
нати низ тези стръмни (бърда 
надоле, ние отнесохме победа 
и по този начин си обезпечих 
ме проход за всички чаоти в 
това направление.

Воички тези сили, числе
но почти осем пъти по-големи. 
връхлетяха с дивашка жесто 
кост срещу оперативната гру 
па на Народоосвободителната 
войска на Югославия от 16 
хиляди бойци и 3,5 хиляди ра 
неми и (болки в централната 
болница. В 'историята е труд 
но да се намери пример една 
войска да е имала такова не 
съответствие между бойците 
ангажирани в сражението и 
бойци, които е трябвало да 
бъдат защищавани и охраня 
вани.

села в Бос

ши бойци почиват тук, почти страна, сковаха адски 
цяла една дивизия. Това 
бяха само млади хора, имаше 
и мнозина възрастни, имаше 
така да се каже /и деца. има 

жени, които тогава «в на 
шата армия съчиняваха голям 
процент от бойците. Всички 
те се /бореха и умираха, пома 
гайки един на друг.

план
да ни унищожат напълно.

Към това нещо Хитлер на 
караха крупни стратегически 
причини. На югославското бой 
но поле, което още през 1941 
година, в сърцето на така на 
речената европейска крепост, 
откриха партизаните в Югос 
левия, израотна силна Народо 
освободителна войска. Тя, ма 
кар и териториално отделена 
от останалите фронтове през 
Втората световна война в Ев 
ропа, се превърна в същес 
таен военен фактор на Бална 
ните, важен интегрален дял 
в антихитлеровата коалиция- 
Нейното значение 
още /повече 
ния фронт (и в Африка, ини
циативата мина в ръцете на 
силите на амтихитлериоткато 
■коалиция.

Позволите ми, преди всич
ко. най-сърдечно да ви при 
ветсгвувам и да ви благодаря- 
че днес тук дойдохте в 
брой, за да отдадем почит на 
ония, които почиват тук и ко 
ито дадоха животите си 
онова, което ние днес имаме 
— каза в началото на речта 
си президентът Тито.

не

танъв

ше
за

Значи, опитът на германци 
те да завземат Вучево не ус 
пя- Но те завзеха Кошур. ной 

Това, разбира се, усложня то виждате тук в центъра 
ваше нашата подвижност, кое 
то особено се отрази в битка 
та на Сутйеска. Както е из- 

беше

идълг,
на първо място на преживе 
лите участници в тази епопея- 
Това е дълг *и на сегашните и 
на бъдещите поколения, вина 
ги да помнят тази в ели чест в е 

ние тук во
дихме против по-надмощн-ите 
врагове, против Хитлеровата 
армия и ония, коилго му пома 
гаха.

Това наистина е наш който |ни създаде много ядо 
ве. На -няколко пъти нашите 
най-добри части 
но не можаха да го завземат,

НЕИЗГАСВАЩ БЛЯСЪК
щурмуваха,Жертвите, значи, бяха ог- 

и нашата борба да 
Виж

вестно, Трета дивизия 
определена да защищава цен 
тралната болница 
и болните, които не можехме 
така бързо да носим със себе 

и да се движим 
друга посока към Тара. За съ 
жаление, загубихме почти три 
дни в преценка дали ще вър 
вят след нас или ще успеят

к и-шмпянй «а напоодвано Да об прехвърлят през Тара. затворят пътя.
Т В,п Гм мвопитв Р армии Топя «и задържа тук горе блестящи примери на герон-

имана н-1Рвой тапа че германците успяха. стао.. например на Втора дал
и «пети на ^западните съ настъпвайки откъм Фоча ,и матинска. която се намираше
скоаи частих,итаво отиъм Херцеговина, да са гаре. От коменданта на
юзиици не |Балк.титс Р т тази долина и пре нейм батальон получих поела
- оценявайки че Народооо у ^ да заазвмат онова ва (Н(И“ в ,което стоеше. че са

вободителна 1а поиска _ Р Д 6 Кошур «ад Тйенти загубили половината от бойци
ставлява голяма опасност за « те, ,но че иа тяХ може да се
отбраната на югоизтока к средата на май 1943 разчита като че са в пълен
фГи да Ьй като година Върховният щаб сена състав. И наистина се бореха
вРтова нешо «о успя с Чет- миреше т Джурджевича Та геройски, 
вттата офанзива предприе ра. Тук получих оигурно
Пт оФаиаим с още по-го веотие. че голяма германска ДруГАр ЗА другаря СИ
леми сили и“ при иай-поляма войска -е потеглила откъм
таймост За осъществяването • Херцеговина в тази посока.

’ цел германското Вър Веднага «и беше ясно, че то 
ховшо командване съередоточ ва значи ново обнържвано «а 

ППЧТ1И 130 хиляди окупатор главните рили на нашите вой

бт ПГППГК1ИТ0 Фашист Да завземе иучево, лака български!е Фаши ^рма|ЬЩИТ0 да Не ни попречат
преминаваното по Сутйес 

на, нъдето трябваше да вър-

ром ни, /но
де огромни резултати.

какво в нашата страна
подходящзащото е твърде 

за отбрана. Налагаше се тога 
ва ние от каньона да се из
теглим нагоре (към Озрен. На 
Горни бари също бяха разпо 
л ожени наши части. И оттам, 
тоест ;откъм Херцеговина, гер 
манците връхлитаха за да за 
емат 'и тези позиции и да ни 

Има наистина

ранените
на борба, която дам е

е постигнато. Югославия днес 
е мощна страна, единна спра 
на, .нейните народи са обрати 
мени към една цел да из 
градят социализъм и по-хуба
во бъдеще за идните поколо

порасна 
когато на Източ поси

Тук ло тези стръмни тере 
обкръжват Сутйес 

борба.ни, които
на, /се води тежка 
Един месец отстоявахме 
по-мощните врагове, 
боси, често и измръзнали, за 
щото и времето беше лоше. 
Но /все пан победи духът 

към свобода, 
многократното числе 

ние

ния-Аз повече пъти .говорих за 
битката на Сутйеска, която 
в историята влезе като н&и- 
славна епопея, ноято живее 
и която ще живее винаги с 
неизгасващ блясък. >Но желая 
по този случай, 0 дните нога 
то чествуваме 35-годишнината 
й. да кажа няколко думи.

На Сугйесна и по тези 
стръмни простори и около «вя 
се разигра, другарки и друга

на
главни и

един
на

Безстремеж 
оглед на
но надмощие на .врага, 
извоювахме победа. За съжа 

жертвите, които се 
да дадем, бяха огром 

хиляди най-

ление, 
наложи 
ни. Почти осем

из-

Ние успяхме да се проби- 
през (обръча. Първа проле 

тарска вървеше напред и уни 
бариери, 

Балино

емСъобщение н а тази
щожаваше всички 
които срещаше. На 
вац, едно възвишение, което 
врагът беше завзел. Първа 
пролетарска страхотно порази

До читателите

Понеже редколегията 
лочивиа, следващият 

18 август т.г.

колективна го- тив
мериха и

войници, нойто ОТО ТЪКМО 
, тези бърда изпрвд нас 

ки нападнаха с един поли.

отива на 
брой на вестника ще из 

„Братство" ►кидишиа 
лезе иа

>натук, е



НА 4 ЮЛИ ПРЕЗИДЕНТЪТ ТИТО ГОВОРИ ПРЕД ПОВЕЧЕ ОТ 100 000 ДУШИ НА ТЙЕНТИЩЕ
съпротивите и без всякакви 
колебания, да изтраем на тоя 
лъ'г.

ПОВЕЧЕ УПОРИТОСТ

'примирявТа°лиИ Направихме воич 
но поето можахме и ще пра 
пим юше повече да «е-се дои 
ле до разцепление между не 
обвързаните страни. Необв ср 
зването о важен фаитор 
света, в живота па много стра 
н.и, понеже им обезпечава не 
зависимост и визистенци-я 

плановете

аз апелирам до воични(От 1 стр.) ните и бъдещите .помоления 
врдбва да имат1 това предвид 
— те трябва до пазят това 
единство. Защото то е залог, 
ме социалистическа Югосла
вия 'И занапред ще се разви 
ва така, манго иска народът и 
намто е най-добре за нашите 
хора от днешното и бъдещи 
те поколения. В (нашата бор
ба Ре умираше геройски, за 
свободата и в същото време 
се новеше братството и един 
отаото като най-толямо заво 
евание на нашата революции- 
Едно от друго не се разделя 
ше, както не се разделя ни 
днес и манто не смее да се 
разделя и занапред.

Затуй е дълг на воични ни, 
отделно на новите поколения, 
да пазим и тачим възвишена 
та етика и хуманизъм на Сут 
йеска нато непресъхващ из
вор на вдъхновение за ло-иа 

прогрес
на нашата общност и за все 
по-хубав живот на нашия чо 
век. Голямо предимство е то 
ва за едно младо поколение, 
което на почвата на своята 
страна и своя народ има та 
нива образци на издръжли- 
воот. такова съзнание и така 
висок морал.

НЕПРЕКЪСНАТА БДИТЕЛНОСТ

място
миролюбиви сили да не изпус 

ни то ден, а да не неправ 
ят шещо а приложение за ми 

на сепии
германците. Тук те имаха гола 
ми загуби и се разбягаха. Пър 
ва пролетарска вървеше нап 
ред по-нататък. Ние също та 
но продължихме да напредва
ме. Но по този път германци 
то ни срещнаха и непрекъснато 
ни нападаха. Едно бърдо на Зе 
лонгора — Любим гроб охран 
явеше Четвърта черногорска.
Тук тя загуби много бойци, 
но германците не успяха да 
ни попречат да минем.

Това са само по-големи епизо 
ди от най-жеотоката битка, 
която водихме тук, около 
Тцентище. При неравноправни 
условия, само с леко пехот 
но въоръжение, което главно 
отнемахме от врага, нашите 
бойци, физически изтощени 
в предишните сражения и из 
нурени от денонощните мар
шове и града, влязоха в бор тагъшен всестранен 
ба на. живот и смърт. По те 
зи планини отекваха викове .

пат

ра и прекратяване 
ния опасен тронд. Ние следователно с още по 

вече упоритост и енергия ще 
продължим борбата за укреп 
ване на материалната основа, 
общественото положение и 

на работническата кла

в

ОПИТИ ЗА РАЗЕДИНЯВАНЕ и
напредотвратява 

колониал изма.През този месец, както на 
нашата страна ще бъде 

Министерската 
конференция на необвързани 
те страни. Разбира се. 
тук решително ще настъпим 
в приложение за 
единството ма необвързаните 
страни. Противниците на 
обвързването започнаха, 
бено след Конференцията в

силата
са и трудещите се, нато влад 
ствуваща икономическа и по 
литическа сила на нашето об 
щество. С понамалена реши
мост ще се борим за незави 
симоотта и равноправието на 
народите и страните, за демо 
кратично междуон-ародно по
литическо й икономическото 
сътрудничество, за независи
мостта, единството и дееспо 
собността на Движението на 
н©обвързването нато миролю 
бива, прогресивна и хуманис- 

алтернатива на тре-

зах,
' домакин на

БЪДЕПЪТЕПОКАЗАТЕЛ НА 
1ЦЕТОние

Желая да кажа няколко ду 
конгресзапазване

за Единадесетия 
на Съюза на комунистите 
(аплодисменти: Да жизев

братството и единството на 
нашите народи и народности).

ми
н е-

осо-

• щг ^т '
гическа
вожното и неспокойно чозече 
ство. С една дума — за мир, 

обществен налре- 
социализъм в света.

сигурност,за щурм, умираше другар за 
другаря си, боец за ранен, 
протичаха съдбовни дни на 
най-големи изпитания.

Тези изпитания нашите час 
ти (издържаха и ние' се про
бихме от този железен об
ръч. Хитлер, значи, предприе 
всичко възможно, но не успя 
да «и победи. Ние продъл
жихме с действията против 
германците, италианците и дру 
гите и вървяхме в нови лобе 
ди. Успяхме затуй, защото 
над всички преимущества на 
врага надделя морално-полити 
ческата сила. боеготовността, 
която извираше от разбиране 
то на целите, за които се бо 
рим.

Нашата Нгродоосвободител- 
на войска излезе от битката 
на Сутйеска като победител 
и във войнишко и в морално 
-политическо отношение. Жер 
твите, които се налагаше да 
дадем бяха. за съжаление, 
твърде големи. И (винаги, кога 
то възкресяваме спомени за 
Тях, независимо дали са из
текли три и половина десети 
летия от тези дни, ние не 
можем а да не правим теза 
със сълзи в очите. Защото 
загубихме една -трета от на
шия състав. По планините и 
ждрелата около нас, се боре 
ха рамо до рамо, и умираха 
синове и дъщери на всички 
наши народи и народности. В 
тази най-голяма битка в на 
шата Народоосвободителна 
борба участвуваха бойци от 
редовете на всички наши на 
роди. Това в същото време 
представляваше създаване на 
единна Югославия, Югославия 
ка братство л единство, коя 
то днес съществува. И днеш

дък и
Това са най-късо назано ос 

поръчения на XI кон 
на Съюза на югославски

ковките
грес л
те комунисти. От тях се види 
и колко са неоснователни раз 

налучквания в чужбиличните
на за мнимите промени в на 

стабил-шия курс. Всъщност
Югославия и единЕотествено, не е доогатъч 

но само да си припомняме 
за това, което е . било. От 
това трябва да (извличаме по 
уки. Богатият опит От нашата 
война в още по-голяма степен 
отколкото досега трябва да 
се изучава, защото това е 
съставна част на . активности 
те в рамките на всенародна 
та отбрана и обществената 
самозащита. На този план ние 
много направихме, но трябва 
да отидем (още по-напред.

Нашата бдителност именно 
не смее нито за момент да 
отслабне. Особено когато има 
ме предвид сегашната сложна 
и твърде сериозна обстанов
ка в света. Вижте, другарки 
и другари, почти не мине ни 
то дек, а негде в света да 
не се случи нещо. което во 
ди към понататъшно -изос
тряне и към опасности от но 
®и воекни стълкновения- Днес, 
вижте, (се воюва и по-ната
тък. Водят се войни дори и 
между някои необвързани 
страни, което е най-печално.

Наша длъжност е да пра 
вим всичко, което е по сили 
те ни. за решаване на пробле 
мите по мирен път. Трябва 
да бъдем дейни, особено се 
га, когато наближава Мини сте 
реката конференция на необ 
вързаните страни в Белград, 
на която ще се разговаря за 
по-нататъшните активности на 
необвързаните и подготовката 
за следващата среща на най 
-високо равнище. От1 своя 
страна ще влагаме уоилия. 
както и досега. А -вие знаете, 
че Югославия се ползва с ог 
ромен престиж в целия свят, 
нейния глас надалече се чу 
ва. Мнозина у нас с удовол
ствие идват на -място да вид 
ят. (какво е настанало от 
«явгашната малка, бедна, и 
неразвита Югославия.

Епопеята на Сутйеска — 
както и много други примери, 
които с освободителните си 
борби показаха други народи 
— показват, че |моралната си 
ла е над воични останали, че 
духът на борците е по-силен 

- от воични оръжия. Това тряб 
ва >д& бъде предупреждение 
на всички, които в своята

ността на 
ството на нейните народи и 
народности тъкмо извират от 
нашата обществено-икономиче 
ска и политическа 
обоснозана върху социалисти
ческото самоуправление.

система.

ИЗПЪЛНЕНИ ОЧАКВАНИЯ

Дълбоко съм убеден, че из 
разявам мнението на 
ви. когато казвам, че XI кон 
грес — като конгрес на твор 
ческата

всички

акция и единството 
и не самона комунистите 

на комунистите, но и на всич 
в пълнанародики наши 

степен отговори на стремежи 
те и очакванията на работни
ческата класа, трудовите хо
ра, народите и народностите 
на нашата страна.

Известно ми е колко наши 
те хора. на първо място мла 
дежта, само в течение на едДолината на Сутйеска
на година посети това истори 
ческо място. Зная за всички 
онези манифестации, 
тук се уотройват и

Коломбо, твърде енергично да 
действуват върху разруша 
ване единството на необвърза 
ните. За съжаление, до извее 
тна степен това им успя, по 
неже няколко необвързани 
страни, както вече споменах, 
взаимно воюват. Също така 
чрез различни видове натиск 
се настоява да се осуети 
ролята -на необвързаните стра 
ни. които представляват две 
трети от човечеството, тоест 
около стотина държави. Те 
представляват съвестта на 
човечеството, сила която се 
противопоставя на различни 
-империалистически планове и 
желания.

който преди десетина дни за 
върши своята работа. Всички 
ние все още сме под силно 
то и непосредствено впечат
ление на това велико полити 
чесно и обществено събитие в 
живота на нашата страна. -Но 
вече сега с убеждение може 
да нажем, че в историята на 
нашата борба за социализъм 
и социалистическо самоуправ 
ление,
редън на социалистическа, са 
моуправител-на и необвързана 
Югославия. XI конгрес ще бъ 
де отбелязан 
детелство н-а постоянния 
всестранен възход на нашата 

убедителен 
пътепоказател -на нейното бъ
деще.

които 
събират 

младите хора от всички край 
ща на нашата страна, аз то 
в а следя и от сърце се рад
вам. Понеже това място -тряб 
ва да излъчва и да вдъхнов 
ява младите поноления на на
шата страна да вървят по пъ
тя. по който са вървели тех 
ните предшественици.ви за по-нататъшен нап-

Мисля, че пълното 
ние на всичко това

значе
могат

най-добре да схванат онези, 
които и лично са 
тези незабравими дни на неза 
помнено страдание -и без при
мерно геройство. Понеже ко
гато се дойде тук, в човек 
с цялата си сила оживява ней 
-възвишеното в нашата револ 
юция.

Може би никъде 
нанто пук, не се съблюдава как 
во в най-трудните изкушения 
за -нашите -народи означаваше 
тяхното братство и единство. 
Може би -никъде другаде та 
ка, нанто -тук, човен не 
издига над онова, което във 
всекидневието понякога се не 
трап-ват някои стеснени кръго 
зори и някои интереси. Има 
ме също примери в Югосла 
вия отделни лица, които 
се отчуждили, които са заб 
Равили кръвта и жертвите, ко 
ито даде нашата отрана. днес 
робуват на онези, 
това -в-реме тлачеха. Те хулят 
и петн-ят героите, които 
паднаха. Но трябва да кажем, 
че ние не бива да позволим 
да минават ненаказано онези, 
които това

като рядко сви доживелиВССТНИК НА БЪЛГАР
СКАТА НАРОДНОСТ В 

СФР ЮГОСЛАВИЯ

и
общност и нато

МГ|К Движението на необвързани 
те — за което заедно с нас 
дадоха инициативата Индия и 
Египет, след това Индонезия 
и други страни — -вече досега 
изигра огромна роля- Такава 
роля има и в Обединените 
•нации, където необвързаните 
страни осуетяват в Световна 
та организация да се внесе 

бяоковоката политика, то
ест огромното болшинство ней 
ни членове да се превърне в 
разменна монета. В Обеди
нените нации днес главна 
роля имат необвързаните стра 
ни,- които са и най-числените

Урежда ред—циоииа
Ако желаем най-кратко да 

изразим значението и 
ността -на -неговите 
ния — тогава може’ да се ка 
же, че това бе Конгрес 
нонтинуитета на нашето 
вол юцион но развитие, н>а по 
литичеок-ата

същ-
поръче-ТОДОр"вВЛЧЕВ другаде,

П и отговор на
ре-етоян станков

стабилност и 
здравината на нашето социали 
етическо

Та—маеш! редактор
■ОТДАМ НИКОЛОВ се

самоуправително об 
щеотво и -н*а силното единство 
на комунистите, трудещите 
се. .народите и народностите 
на нашата страна.

С гордост и задоволство 
же да изтъкнем, че конгресът 
изрази -единодушната 
н-ноот на -нашите трудови хора 
на генералния курс и полити 
ката на Съюза -на -югославски 
те комунисти, какт-о на’ въ-тре 
ш-ния, така и на международ 
ния план. Това -още повече ни 
сплотява е решимостта без 
оттегляне пред трудностите и

46-454, Редакция 52-751
мст М,Г

М политика още не се отказва-т 
от силата и убеждението, че 
със оила могат да се решават 
проблемите и да се натрапва 
волята над други народи.

Югославия ще

МО са
62500-603-9525
«да - н«. преда-

продължи 
да допринася за раз бира-тел 
ството и

; от.
М " - •»■■ Опитите за -които поразединяване 

на необвързаните страни 
гнесоха немалка вреда. Но аз 
ши уверявам, 
гарни, че ние -не ще прими-

сътруд н-и ч е ств ото 
между наредите. Ще се зала 
га за това и -целия си прес 
тиж, който опечели в между 
народните отношения- От това

«вгг на- тукМ ■
другари и дру-

ш-равят днес.
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ДИМИТРОВГРАД ИЗБОРНО ЗАСЕДАНИЕ НА МЕЖДУОБЩИНСКАТА ОРГАНИЗАЦИЯ НА СИНДИНАТИТЕ 
В НИШ

Дастойяо и тържествено 3, още по ускорим римтко м 

=р=И ШШЕ вамоупрашвлтпо отношения в вОСТ
на Общинската скупщина, „а по околните ^аири Лум 

трудовите наха лагерни огньове, а 
за пръв път с много 
вкус още в 'навечерието на 
зунпи в природата: „Да живее 
XI 'конгрес бяха из писани ло 
XI «онгрес”. „Тито'\ „СЮК” 
и др.

постигнати и в подобряването 
'на трудовите и жизнени усло 
•вия, в охраната на труда, об 
щественото хранене —■ в но 
ето са включени 85 хиляди 
работници в региона, в органи 
зираното отиване на почивна 
и пр.

1Н0 постиженията не трябва 
да ни доведат до самодовол
ство 1И в предстоящия период 
дейността трябва да се насо 
чи към постигане на още не
големи резултати, особено ка 
то се има предвид че са на 
лице воични условия за по- 
ефикасно! изграждане на жи
лища. детски градинки, орга 
«изпрана почивка на работни 
ците и пр.

Обсъждайки задачите за по 
нататъшното организиране на 
общностите на интересите, 
участниците в заседанието 
подчертаха че дейотвуването 
на Съюза на оиндикатите 
трябва да се развива в две 
насоки. Едната е да се изоста 
ви досегашният начин на фис 
кално получаване на средства 
та за самоуправителните об
щности на интересите чрез 
самооблагане, такои и данъ
ци и да се замени със сдру
жаване «а средствата между 
ползващите услуги. Другата 
е. че Синдикатите кай-ттосле 
дователно трябва да се зас
тъпват за пълно участие на 
трудещите се в самоуправи
телните общности на интере 
сите в решаването за пред
назначението. предимствата 
и начина на ползване на. сред 
ствата.

От заседанието бе изпрате 
но поздравително писмо до 
другаря Тито. След това се 
проведе заседание на между- 
общинения съвет, на което 
бе потвърдено избирането «а 
29-те членове «а председателс 
пивото и избрани функционе- - 
ритей

За председател бе преиз
бран РАДМИЛО ЧИРИЧ. за 
подпредседатели ДОБРОСАВ 
МИЛЕТИЧ и НОВИЦА ФИЛИ 

С. Кръстим

НЕОТДАВНА в 'Ниш се про 
виде отчеггно-изборню заседа
ние на ' м еж дуо бщинен ата ор 
ганизация на Съюза на синди 
катите, на ноето бе критичес 
ни оценена дейността й през 
изминалия тригодишен пери 
од и набелязани по-нататъшни 
те задачи в светлината на 
становищата и решенията на 
XI 1КОН'Прес на СЮК и VIII! кон 
грес на СНС.

Отчетният период характе 
ризира постоянно укрепване на

на труда от година на година 
се увеличава, но борбата за 
увеличението й трябва да се 
води не само в материалното 
производство но и във воич 
ни други дейности.

— Не съществува среда, 
нито трудова задача, където 
воичко е така добре, че не 
може да бъде още по-добре. 
В това отношение човешкият 
фактор е незаменим, -нанто 
и отговорността на всеки от 
делен човек в борбата про
тив лентяйството. разсипниче 
ството, безотговорността и 
другите отрицателни прояви— 
изтъкна между другото Чирич.

В доклада и е разисквания 
та бе подчертано значението 
от изготвянето на годишните 
и дългосрочни програми по 
развитие на ООСТ, трудовите 
и- оложните организации и че 
не е случайно че, най-добри 
резултати в утвърждаването 
на мерилата за разпределение 
•то на личните доходи са осъ 
ществени в ония ОСТ. ноито 
са изготвили, и приели годи
шните и дългосрочните ои пла 
нове по развитие. От там и 
голямата роля на Синдикати 
те в ООС.Т и в трудовите об 
щности е организирано да се 
борят за последователно при 
л ага не н а Занона за сдру же 
ния труд, ноето ще обезпечи 
мерене и оценяване на дей
ствителния принос на всяка 
организация, служба, относно 
на всеки трудещ се.
ЗАДАЧИ В ОБЛАСТТА НА СО 
ЦИАЛНАТА ПОЛИТИКА

Особено внушителни резул
тати през последните години 
са постигнати в областта на 
социалната политика. Така на 
пример, през последните три 
години са построени 13 729 
апартамента, от ноито 6 028 
в обществения и 7 691 в част 
ния сектор^ Много по-ефикас 
но се решава въпроса с квар 
тирите за преките производи 
тели чрез солидарно жилищ
но строителство. Годишно се 
построяват към 700 солидарни 
жилища. Големи резултати са

представители .на 
организации, членовете на из 
видническия отряд 
войвода” в навечерието 
празника положиха венци 
свежи цветя през възпомена 
телната плоча на загиналите 
в НОВ и революцията на ди 

митровградската гимназия- 
Цветя бяха положени и пред 
бюста на Васил Иванов — Ци

Момчил
на

и

Главното тържество по тра 
диция се състоя е Петърлаш, 
където пред възпоменателна
та плоча на загиналите от то 

село в Революцията прана 
несе реч секретарят на мес
тното сдружение на СУБНОР класовото съдържание и ефи- 
в Димитровград ВАСИЛ ПЕТ касност в решаването на мно 
РОВ. гобройните обществено-иноно-

Спортните стрелци организи мически и политически въггро- 
раха стрелба—състезание с ои- За това спомогнаха нова
малокалибърна пушка. Та Конституция и Законът за

ле.
ва

Реч за значението на 4 
революционните събития в ре 
публиката и страната след ис 
торическия призив на ЮКП от 
4 юли 1941 година за въоръ 
жена борба срщу окупатора, 
както и за съвременното по 
л ожени е на необвързана, соци 
алистическа

юли, *

сдружения труд. който същ е 
стаено разшириха' ролята и 
задачите на Синдикатите в 
основните организации на сдру 
жения труд.

В уводния доклад на пред
седателя на организацията Ра 
дмило Чирич специално бе 
подчертано, че тази роля на 
Синдикатите изисква по-ната
тъшно ангажиране в разработ 
ката на функцията му в одру 
жения -труд и в политическа 
та система на социалистичес 
кото самоуправление.
ЗА ПО-ВИСОКА ПРОИЗВОДИ 
ТЕЛНОСТ

Основната дейност на Син 
ди катите през изтеклия пери 
од бе насочена към създава 
не на условия работниците в 
ООСТ да овладеят с целостта 
на дохода и с това да осъ
ществят своята решаваща 
роля « влияние в процеса на 
целокупното обществено въз 
производство. Постоянното уве 
личен и е на дохода — изтъкна 
в доклада си Радмило Чирич1 
— изисква да се уснори про 
цесът на доходно свързване 
между основните и трудови 
организации върху основите 
на съвместно създаване на

са м оуп равител н а Сг. Н.

Васил Петров произнася реч

БОСИЛЕГРАД

4 и 7 юли тържествено отпразнувани
дохода и разпределението му 
сразмерно приноса на работ
ниците от всяка ООСТ.

На заседанието бе подчер 
тано, че

В чест на 7 юли Деня на 
възстанието на народите и на 
родностите на СР Сърбия, а 
по повод 25-годишнината от 
формирането на Съюза на за 
пасните военни номандири на 
Югославия, в Босилеград се 

което

По повод 4 юли Деня; на 
боеца на местността 
рид се проведе голяма мани
фестация. на която участвува 
ха бойци от Народоосвободи 
телната война, трудещи 
граждани, младежи и пионери 
от Босилеград и Търговище.

Представители на организа
циите на Съюза на бойците 
положиха цветя на паметника 
на загиналите партизани. След 
това за историческото значе 
ние на Деня на боеца, за геро 
ичната освободителна война 
•на нашите народи и народнос 

Втората световна вой

Буков
пович.производителността

ПРЕДСТАВИТЕЛИ ОТ РЕГИОНА В ДИМИТРОВГРАД И БАБУШНИЦАсе,

С доходно свързвано-осъществявам 

на икономическата политика
проведе тържество. н-а 
бяха връчени 30 юбилейни зла 
тни значки.

На 7 юли на паметника на 
загиналите партизани на мест 
ност.та Кин стан на планина 
Църноок, представители 
Общинсната организация 
Съюза на бойците от Босило 
град, положиха венци и цветя- 
Чествуването на празника тук 
продължи с увеселение.

На Деня на въстанието твър 
де тържествено бе и в долно 
любатската махала Клисура. 
Тук празнина бе отбележен 
на най-хубав начин: с пуска 
не ма електрически ток в до 
мовете на тази махала.

зултати в областта на стопан 
ството, благодарение преди 
всичко на положителните про 
мени в процеса на планиране
то, ясно дефиниране на мер 
ките и акции и насочване ра 
заптието в рамките на Меж 
дуобщиноната регионална об
щност.

Това потвърждава и фак
тът чо в Димитровградска об 
шина например капиталовло
женията е съвкупен износ от 
462 милиона и 545 хиляди ди 
нара се успешно реализират. 
В заключителен етап са про 
грамите по реконструкция 
конфекция „Свобода1', кожооб 
работвателното предприятие 
„(Братство" 1И мебелната^фабри 
ка „Васил Иванов Циле", а в 
течение е изграждането > на ов 
цефермата на „Оточар" на 
отойност от 32 милиона |и 600 
хиляйи динара. За сега един 
но инвестиционната програма 
е 'каучуковата ( промишленост 
„Димитровград’', на износ от 
152 милиона динара, е отсро
чена. понеже все още не оа 
обезпечени стабилни източни
ци на финаноиране. Изтъкна 
то обаче беше, че и в усло 
вията не затруднено внасяне 

възпроизвод- 
ствен материал програмите в

на В ПОРЕДИЦАТА на разгово 
,на ри. които ще се проведат във 

всички общини в |Нишки реги 
он неотдавна в Димитровград 
и Бабушница пребиваваха 
председателят на Междуоб- 
щиноната регионална общноот 

Ниш (Любиша Игич, предсе
дателят на Регионалната сто 
папска камара С та ниша Стоя 

секретарите

каучуковата промишленост и 
земеделската кооперация и за 
напред ще имат предимство.

Когато с касае за резултати 
те на стопанството и в общи 
«а& Димитровград и Бабушни
ца оа направени в първото 
тримесечие на годината кез 
шчителни загуби. Те не са го 
леми, но бе оценено, че все 
пак е необходимо широко ра 
зискване е колективите, кои
то са -работили със загуба, за 
да се установят причините и 
преодолеят субективните ела 
бости, понеже последиците на 
слабите резултати и лошата 
организация ще почувствуват 
самите (трудови организации.

Най-добър пример в това 
отношение е Бабушнишна об
щина. в кояТо почти всички 
трудови организации са овъР 
зани с организации е с ъоед 
ните общини .Региона, дори в 
другите републики. Благода
рейки на такава ориентация 
през (изминалите две години 
общият доход в тази община 
е бележил ръст от 8,8 на сто, 
а настаняването дори и 30 на 
сто годишно, ноето не е за 
бележено -нито в една друга 
община е Региона.

ти във
на на нородния митинг говори 
БОРИС КОСТАДИНОВ, предсе- 

ОН на ССРН в Босидзтел на 
леград. и

От тържеството бе изпратено 
поздравително писмо до Вър 
ховния комендант на вт,оръже 

СФР Югославия

нович, както и 
на регионалните самоуправи- 
толни (общности на интереси
те и директорите на Нишката 
банка и Службата по общес- 

счетоводство в Ниш.

ните сили на 
маршал -Йосип Броз Тито. В. В.

ствоно
С обществеио-стопаиоките ан 

на двете общини те об,
ЗА ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА ОС В СУРВИСОКО ПРИЗНАНИЕ 

ДУЛИЦА
В11И ВИ

съдиха осъществяването 
-политиката на общоотвено-ико 
'комическото развитие и фун
кционирането на делегатската 
система в тези две 
и изостанали общини. -

на

На Йован Петровин-златен ембпем
гранични

общественито на нейните 
задачи”.

Признанието на 
ровим бе предадено пред пред 

съюз-ни и репуб 
ка СРВ

Съюзният отбор на Съюза 
на запасните военни команди 
•ри в Югославия тези дни от 
личи председателя на Общин 
ската скупщина в Сурдулица 
Йован Петровия с високо при- 

емблем на Съ

Йован -Пет- От ггвъРДе изчерпателните 
разговори -може да се заклю
чи, че в изминалия двугоди
шен период на реализация на 
оредносрочната програма са 
С7)(3дадени реални 
вия за осъшеств(яване цели 

соци- 
лолитина.

ставители на 
ликански одружения 
ОЮ.

Досега това високо отличие 
съюзни и релубли 

Това об

знание: златен 
юза на запасните военни 
мандири в Югославия- 

Това признание му се дава 
„за изключителен принос 
развитив'1о и афирмацията и 
укрепването на организацията 
на СРВСЮ и осъ1цеотвяване-

предусло-
ко-

връчено ш 
кански функционери, 
стоятелотво красноречиво пот 

голямото значение 
високо отличие.

Сг. Н.

те на 1икономическата, 
ашна и 'развойна 
Особено трябва да се подчер
тае, че и :в двете общини са 
осъществени положителни ре

м
върждава 
на това I

на машини и А. Д.
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ИЗЛЕЗЕ ОТ ПЕЧАТ КНИГАТАСЕСИИ НА ОБЩИНСКИТЕ СКТПЩИНИ Йооип Бриз Тито: За соршистич»- 

сното самоуправление в Югославия
БОСИЛЕГРАД

УСКОРЕНО РАЗВИТИЕ 

СЪС СОБСТВЕНИ СИЛИ
и седем години

предговора на изданието — 
от приемането на Закона за 
работническо самоуправление 
до Десетия нонгрес на СЮК 
— налагаха избраните тексто 
ве с теоретическите поставки 
,и претворяването в живота 
на класическото учение за ос 

от вобождаването па труда и 
човека
■вия, да се - групират в -някоя 
но глави, обхващащи -по-дълъг 
1ил-и по-кратък период от вре 

. като по -такт,в начин на 
1950 читателя се дава възможност 

за ретроспективен преглед 
върху развитието на самоупра 
влени ето в Югославия и вър 
ху досегашната тежка, но по 
стоянно борба за осъществя 
ване на програмата на СЮК.

се казва„Братство" под
от б-ьлгар в

Издателство 
нася на читателите

народност една приятна 
Тези дни излезе от по 

език книга 
на ,

ската
НО-В-Плв.
чат на български 
от избрани речи и статии 
президента на СФР *0г 
вия и председателя на 
Й-оси-п Брюз Тито. Това в 

книга от поредицата

производители трябваделени 
да плаща-т тази година. втоПрез миналата седмица в Босилеград се състоя 

сесия на Общинската енупщина, на ноято делегати 
те приеха едногодишна програма за работа на Снуп 
щината и нейните съвети, анализираха изпълнението 
на средносрочната развойна програма през изтеклите 
две и половина години, нанто и данъчните облаги С“ 
тази година

-ра-та
пет тома Титови произведения, 

издаде „Братство .
в рамките на Югослаизтъкнато,

облаги
На сеоията бе 

ч е обт110 дан ъчн-и-т е 
през тази година са гювише 
ни с 47 -на сто в сравнение 
с 1977 година. През миналата 
годи-на земеделските произво 
дичоли в комуната са заплати 
ли 8,86 м-илиона динара, а 
през тази -трябва да заплатят 
13,89 мил-ио-иа динара.

които ще

На оноло 350 страници са 
напечатани речи и статии ^на 
др. Т-ито от периода на 
— 1974 година, отразяващи 
-най-съществените моменти от 
развитието на работническото 

са мо-у правя е- 
изтеклите 27

за
ме

В ПРОГРАМАТА за работа 
на Скупщината и нейните съ 
вети доминиращо място зае 
мат онези въпроси, които се 
отнасят до. по-нататъшното об 
щеотвено-икономическо и са^ 
моуправително развитие на 
Бооилеградска община. Това 
преди всичко предпочита по- 
ускорено разрешаване на оне 
зи въпроси, които субективно 
спъват по-ускореното матери 
ално развитие на комуната.

Между другото делегатите 
ще обсъждат досегашната 
дейност в реализирането на 
Закона за сдружен -труд в 
стопанските и извънстопански 
организации, инвестиционната 
дейност във всички отрасли 
на стопанския живот, разви 
тието на животновъдството и 
сдружването на земеделските 
производители и други.

осъществява в планирания ра 
змер. 'По такъв -начин разви 
•тието на животновъдството и 
процесът на сдружването на 
земеделоките производители 
е в застой- Темпът -на електри 
финацията -на селата и 1изграж 
дането на селски и между 
селски пътища не е в унисон 
с планираното.

В момента най-гол ям ата ото 
панска организация в община 
та, „Бос-илеград" има приети 
програми за изграждане на 
три производствени и един 
гостилничарско- туристически 

обект. Стойността -на тези обе 
кти възлиза на 200 милиона 
динара. С изграждането им 
ще се направи крачка напред 
в осъществяване на планира 
ните стопански инвестиции.

Изхождайки от тези конота 
тации, делегатите -на Снупщи- 
ната заключиха в изпълняване 
то на средносрочната развой 
на програма да се ускорят 
■всички активности за изграж
дането -на започнатите обекти. 
Занапред основните и трудови 
организации, включително и 
местните общности са дълж 
ни да готвят оперативни про 
грами, които цялостно да се ре 
ализи-рат. При това да се на 
блегне върху ускоряването на 
процеса -на сдружването на 
труда !И средствата не само в 
рамките на общината, но и 
вън от нея-

и обществено 
ние у -нас през 
години от въвеждането му.

Промените, до които се сти 
гаше през изтеклите двадесет

рязко увеличавано 
до данъчните облаги о против 

съответния Републ-икан 
кой

Такова

М.А.•но -на
ск-и обществен договор,
■то -но позволява повишаване 
■по |ОТношен-ие на миналата го 

бе изтъкнато на се ПРОДЪЛЖАВА УСКОРЕНИЯТ ТЕМПдина
сия-та. Най-рязко е увеличени 
ето -на данъчните облаги 
Регионалната общност за здра 

земедол- 
П-рез

при
От областта на общото ул 

равление и обществените дей 
ности ще се обсъди информа 
цията за материалното поло
жение на участниците в НОБ 

проблеми;

ДЕЛЕГАТИТЕ на трите съве
та на Общинската енупщи-на 

Димитровград, на неотдав
на проведена сесия, приеха 
програмата за работа на Скул 
шината до юни 1979 година.

Според програмата от облас
тта на обществено-политичес
ката система и общи въпроси 
в предстоящия период ще се 
обсъдят отчетите за работа 
на Скупщината. Изпълнител 
ния съвет, органа на улравле 
н и ето и н а правосъдните ор 
гани. Ше се направи анализ 
за работата и по-нататъшно
то развитие на местните общ 
нооти, като вид на осъщес 
твяване на самоуправителните 
права на трудещите се хора 
и граждани. Материалното по 
ложение на обществените 
дейности, също е въпрос кой 
то ще се разгледа в предсто 
ящия период, както и инфор 
мация-та за провеждане на об 
щинските решения и заклю
ченията на Скупщината. Пред 
мет на разискване ще бъдат 
-и проблемите във връзка с 
настаняването на работа нуж 
дите, възможностите и прила 
гането на обществените дого 
вори по настаняване.

вно осигурание на 
ските производители, 
миналата година -те са запла 

осигурание,

в

тили за здравно 
4,57 мил-иона динара, а през 
тази трябва да заплатят 7,39 
милиона динара. Също големи 
са облагите -и на регионална 
та общност за противградна 
защита, въпреки че земедел 
ските производители в Боси- 
леградска община са отказа 
ли да участвуват във форми 
рането -на тези общности.

и жилищните им 
информацията за ползването 
на училищните сгради в об 
щината; прилагането на общи 
те основи в средното образо 
вание; социалната проблема
тика; организирането на основ 

програматаните училища и 
по здравна защита.

Много въпроси от областта 
на стопанството и финансии- 
те, ксито в предстоящия ле 
риод делегатите в Скупщина 
та. Естествено в тези облас

ПЛАНИРАНИ ИНВЕСТИЦИИ 
БАВНО СЕ ОСЪЩЕСТВЯВАТ

В анализа за досегашното 
реализиране на задачите от 
средносрочната развойна про 
грама и в разискванията на 
делегатите бе изтъкнато, че 
са постигнати извеотни резул 
тати в материалното укрепва 
не на основните и трудови ор 
ганизации, в разрешаване на 
някои от комунално-битовите 
въпроси и други. Обаче, твър 
де бавно се осъществяват 
някои от най-важните задачи. 
Такъв е случая с откриването

Всичко това говори, че се е 
стигнало до значително 
меняване на земеделския про 
изводител с различни данъч
ни облаги, които са през пое 
ледни-те' две години увеличени 
с 100 на сто.

обре

ти наи-голямо внимание 
се обърне на работата на сто 
панството в общината, но и

ще

на други важни въпроси, като 
обсъждане на развойната кон 
цепция на Региона и община 
та, проблемите във връзка със 
въпроси от областта на вът- 
снабдяването и т.н.

Ще се разгледат и много 
въпроси от областта на вът 
решните работи, като инфор
мацията за сигурността на 
съобщенията, границата, дви
жението на стопанския и общ 
криминал и прочие.

факт
на сесията бе заключено да 
се преизп-ита размерът 
всички данъчни облаги по от 
ношение на

Изхождайки от този

на

определениятаДАНЪЧНИТЕ ОБЛАГИ ПО-ГО 
ЛЕМИ съдържани в републиканския 

обществен договор и да се 
извършат необходимите ко 
-рекции.

на планираните мини за екс 
плоатация на богатите метал 
ни -и минерални суровини. Съ 
що обемът на 
в селското

Делегатите обстойно анали
зираха размера на данъчните 
облаги, които частните земе

инвестициите 
стопанство не се В. В. А. Д.

Природните бедствия 

цивилната защита
БАБУШНИЦА проверка на

ОРГАНИЗИРАНЕТО на ци
вилната защита, -информация 
за предприетите мероприятия 
за саниране на последиците 
от неотдавнашните наводнения 
и информация за осъществя 
-ва-не на общи основи при 
средното насочено образова 
ние -в Бабушнишка община 
бяха основни въпроси, които 
обсъждаха делегатите на три 
•те съвета на Общинската 
скупщина -на съвместна сесия-

Делегатите дадоха положи 
телна оценка на информация 
та на комисията, извършила 
преценка на причинените щетщ 
макар че някои изтъкнаха, че 
е имало опити и за „лозене 
в мътно" кг-тго се казва.

този недостатък бързо бе на
ваксан. ята -по цивилна защита при 

местните общности и органи 
заци-ите на сдружения труд.

знае къде е скривалището, 
какви са знг«ците на дадената 
тревога, за изтеглянето, затъм 
ненията, противпожарната за 
щита, защитата от отрови И 
др. така че при 
случаи на такава опасност — 
да се действува бързо и без 
паника.

Констатира се, че все 
е малък броят на ония, кои 
то са набавили

още
В приетите след разисквани 

ята заключения беше подчер 
тано занапред Съветът за 
народна отбрана при Общин
ската скупщина в Бабушница 
още по-тясно да сътрудничи 
и да подпомага общинския 
щаб по цивилна

Именно, някои стопани 
се опитали стари плевници и 
др. дотраяли сгради да пробу 
‘тат е списъка, на „пострада 

от. наводненията и свлича 
нията", за да могат да полу 
чат обезщетение. Някои 
се оплаквали

сасредства 
за лична защита против био 
химически -отрови, а противно 
жарките служби не са най- 
добре организирани. В 
местни общности не са усво 
ени добре сигналите за разли 
чни видове опасност, 
пречи по-бързо да действува. 
Въпреки че при всяка 
общност съществуват групи, 
посещавали курсове по цивил 
на защ-ита, съществува -недо 
отатъчна информираност 
населението за цивилната за 
щита.

евентуални

ли
В съвременните условия ци

вилната защита е важно зве 
на във всенародната 
на -и затуй е необходимо всич 
ни трудещи се и 
добре да бъдат 
нея. да бъдат подготвени все 
ки -миг да защищават матери 
алните блага от военни опус 
тошен-ия, наводнения, пожари.

някои

ДА НЯМА СПЕКУЛИ сзотбра- защита на 
то при това разчита на пълно 
съдействие на Изпълнителния 
съвет при ОС и всички остана 
ли обществено-политически си 
ли в общината.

Общинската 
скупщина -и до други по-висши 
органи, зарад неприемане кг 
иокгнето -им. Затуй единодуш 
но бяха обсъдени такива опи 
ти като бе 
ние занапред още 
сътрудничество 
за преценка на щетите,
Да -може да рабо-т-и по-ефика 
оно -и да издава -най-правилни 
решения за 
случай.

в-което
Голямо внимание 

пооветиха
делегатите 

на информацията 
за пр-ичинените през -тази

граждани 
запознати с местна

про
ле.т щети от наводнения и 
св-л-ича-не на земя. прието заключе- 

по-тясно 
с комисията

на Отделно място в пообщес- 
твяването на цивилната защи 
та както бе заключе-но 
седанието, се пада на общес 
твено-политичесните организа 
ции, които в своите програми 
за работа трябва да набележат 
и въпроси, отнасящи се до 
цивилната защита.

Освен посевите 
те обекти, кои-то са

-и стопански 
- претърпе 

ли щети от -наводнения, -свли 
чане.то на земя е нанесло го 
лем-и щети на мнозина 
дани от Проваленик, [
Горни Ст.рижевац, Ралин 
АР. села,.

Станалите в началото на та 
зи година в Бабушнишка об 
щинаг голем-и наводнения, 
свличания -на земн-и пластове 
и др. -природни бедствия бя
ха един вид проверка -на ци 
вилната защита. Оказа се, че

за
на за

Беше заключено на сеоията 
на Общинската скупщина, за 
напред ще трябва да се нап 
рави воичко възможно за най- 
широко по-обществя-ване 
цивилната защита с оглед н-а 
'нейното значение.

граж
Извор, всеки конкретен

и
на

Делегатите одобриха предло 
жената от страна на просвет 
ната

в известни случаи, население 
то -не е най-добре осведоме
но -как да - действува, -но бла 
годарен-ие бързото и енергии 
-но действуване на щаба 
борба с 'природни 
при Общинската

Общата стойност на -причи 
-не ни те досега щети Ссвл-ичане 
то -на зем-я в .някои райони 
още действува) възлиза на 
около 40 милиона 
бъдат подготвени 
-вояко време да могат да ока

Те, преди всичко, трябва Да 
дейност инспекция информация 

за общите -основи на средно 
то -насочено
учебната 1977/78 година.

водят разяснителна 
като всеки гражданин и тру 
дещ се в случай на опасност 
от елементарни бедствия и

ма отделени при

За тази цел общинските
за 'Специализирани части по ци- 

бедствия вилна защи-та ще трябва да 
скупщина, жат съдействие

образование задинара, 
така, че тювоенно положение да

М. А.
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От отчетно-изборните заседания в Бабушница и Сурдуяица
БАБУШНИЦА СУРДУЛИЦА

Социалистическият съюз - обяик иа 

най-широка изява иа трудещите 

се и гражданите

ССРН с лице 

към проблемите
- ПРИВЕТСТВЕНА ТЕЛЕГРАМА ДО ДР. ТИТО 

со 4 НА ОК НА ССРН ПРЕИЗ
СЕДАТРЛ изррднТ^ОВИЧ’ ЗА ЗАМ ПРЕД пмТГТЕЛ ИЗБРАН АЛЕКСАНДЪР 
ВИЧ, А ЗА СЕКРЕТАР ЛАЗАР

• * ЗА ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОК НА ССРН ПРЕИЗБРАН ЛЮБЕН ВЕЛИЧКОВ
ВИДАНО

зиране на дружествата и сдру 
женмята на гражданките и 
ществените организации 
делегатски принцип.

Безспорно, това даде въз
можност да се развива и ук 
репва материалната основа на 
общината, да се решават ус 
корено ,и неотложно ■ много 
комунално-битови 
Социалистическият съюз, като 
фронт >на организираните со
циалистически сили, постигна

стояновоч — Единадесетият конгрес 
на СЮН изтъква необходимос 
тта от .разгръщане на нови 
и.ниц'иатив1и .и акции за оо-ната 
тъш.ното доизграждане и уса 
вършенствуване >на самоупра- 
ви тели ат а политическа сис
тема. Това е .първостепенната 
и непосредствена задача на 
.всички орган1ИЗи.ран1И социалис 
тически сили. В предстоящия 
период основните масони на 
дейотвие .на Социалистичес
кия съюз .и в си ч км сдруже- 
нм организации в мего следва 
да бъдат: оорбата за разви
тие на самоуправлението, на 
самоуправителн'Ите производ
ствени отношения, производи 
телността на труда, претворя 
ването на Закона за сдруже 
ния труд в конкретни дела, 
стабилизацията на стопанство 
то, икономиите, обществено- 
.икономичесните отношения на 
село, укрепването на делегат 
ската оистема, всенародната 
отбрана, общеотвената само
защита м сигурността, инфор 
мпрането.

об
на

През изтеклите Дачи. Инициатива за разре 
много от ТяХ 

тези ор-

три годи
ни Общинската организация 
на Социалистическия 
като най-масова обществе- 

органнзацияи обединяващ , фронт 
всички

шаьането ма 
са давали именносъюз,
ганизации.

но-политическа
’ Социалистическият 

е децствувал към осъщест
вяването иа син 
рееше между 
оаза и сдружения труд.

Висока степен на ндейно- 
-политнческо единство е 
проявена по време на тазго 
ми шиите изоори за делегати 
и делегации, иа бо предкан 
дидационни събрания са 
присъствували над 7 бОи гра
ждани и трудещи се. Излъ
чени са били Шоб възможни 
кандидати за членове на де 
легати и делегации, избрани 
са 19 делегации за ооще- 
ствено политическите об
щности и трудовите общно
сти, 53 в местните общности 
и 1ч делегации всред селско 
стопанските производители. 
От общо 20140 избиратели 
на изоорите, са гласували 
17 401.

на проблеми.съюзобществено-полити
чески сили в Бабушнишка 
община с успех е осъщест
вявала своята програма в 
претворяването в живота на 
решенията на Десетия кон
грес на СЮК, Конституция
та и Закона за сдружения 
труд.

гез на инте- 
делегатската

ОБЩИНСКАТА ОРГА 
НИЗАЦИЯ на Социалис 
тичесния съюз съчиня 
ват 19 местни организа 
ции и 47 подружници с 
около 17 хиляди члено
ве.

Общинската нонферен 
ция на ССРН наброява 
97 делегати, от ноито 
50 са избрани в ■ МК на 
ССРН, 26 в обществено- 
политичесните организа 
ции, 19 в дружествата и 
сдруженията на гражда 
ните и по един от ЮНА 
и средствата на масова 
информация-

КОЛЕКТИВНИ ЧЛЕНО 
ВЕ на Социалистическия 
съюз са оноло 40 обще 
ствени организации, дру 
тества и сдружения на 
гражданите с общо оно 
ло 20 ъиляди членове. 
В тях действуват оноло 
ло 20 хиляди членове, 
тях действуват оноло 
100 членове на СК. Все 
по—пълноценно и тук 
заживява делегатеният 
принцип, а антивностите 
се развиват според прог 
рами съставна част на 
програмата на ССРН.

Любен Величнов

обществено-политическите об
щности и самоуправителките 
общности на интересите, ори 
ентационна програма. за ден- 
пост .на Общинската конферен 
ция на ССРН, .нейните органи и 
тела.

Докладите, както и изказва
нията на участниците в разис 

и нванията .по тях (отчетен .и док 
са лад за предстоящите задачи] 
на и по останалите предварително 

раздадени материали потвърди 
ха, че Социалистическият съ 
юз в Сурдулишна община на 
истина е станал широка три 
буна на гражданите, място за 
договор и провеждане на раз 
нообразни акции м мероприя
тия, облин на най-широка из 
ява на трудещите се и граж 
даните. Тези успехи са постиг 
пати благодарение засилената 
дейност на Съюза на номунис 
тите в базата, канто и вслед 
ствие повишения интерес сред 
трудещите се и гражданите 
пряко да решават по жизнени 
те проблеми на ежедневието. 
Разбира се, ценна помощ в та 

. зи насока оказаха редица про

През отчетния период 
са открити библиотечни 
пунктове в Божица 
Клисура. Изградени 
ТВ-препредаватели 
Власина, нрай Божица 
и Клисура. Уредени са 
спортни терени при вси 
чни основни училища и 
някои местни общнос-

ПОВЕЧЕ ВНИМАНИЕ НА 
СЕЛСКОТО СТОПАНСТВО

И в доклада за предстоя
щите задачи и в разисква
нията, бе изтъкнато, че и по 
край постигнатите досега за 
видни резултати, занапред 
ще трябва да се положат 
още по-големи усилия за 
претворяване в живота на 
Решенията на Единадесетия 
конгрес на СЮК и Осмия 
конгрес на СКС.

Новица Станкович ти.
За последните години 

на работа са приети но 
ви 760 работници. На
ционалният доход 
глава от населението от 
3789 динара през 
година нарасна на 41 704 
динара в нрая на 1976 
година. Средният личен 
доход на зает през 1975 
година възлиза на 31310, 
към нрая на 1977 годи 
на на 4403 динара.

В изчерпателния 
доклад, изнесен 
дателя на Общинската кон
ференция на сСРН, Новица 
станкович, са посочени ре
дица факти, яРко отразява
щи тази активност през по
следните три години.

отчетен
от предсе-

1971

изключителни резултати и в 
обществени акции: планът по 
записване на заем за строи
телството на автомобилния 
път Белград—Ниш и .регулаци 

гресивпи и насочващи дону- яХа на рените в СР Сърбия е 
менти, решения, становища и изпълнен с 163 на сто и Сур- 
пр., приети от най-висшите дулишка община се нарежда 
тела на СК, ССРН и останали между шестте общини в СР 
те обществено-политически ор Сърбия с най-висок отлик. 
ганизации. Забележителни са успехите

Основа на богатата дейност, в комуналното строителство: 
която разгърна Социалисти- чрез самооблагане и доброво 
ческия съюз, са принципите лен труд са построени десетки 
на общественото договаряне километри асфалтни и между 
и самоуправително споразу- махаленски пътища, ТВ-преп- 
мяване. Делегатската система редаватели, училищни столо- 
допринесе трудещите се пря ве, водопроводи, електропро- 
ко да решават по всички въ водни мрежи и пр. 
проси на своето ежедневие. Работата на конференцията 
А всичко това бе изградено от името на Републиканската 

засилена дееспособност конференция на ССРН привет 
ствува ФЕТИ ЯПУКИ, който 
говори за междунационалните 
отношения, като фантор на 
прогрес в нашето общество, 
а от името на МОК на ССРН 
СИМА ЙОВАНОВИЧ, предсе
дател на ССРН в Южноморав 
ски регион.

Накрая конференцията 
бра ново председателство на 
ОК на ССРН от 17 членове, 
като за .председател на 
атинската конференция на 
ССРН преизбра ЛЮБЕН ВЕ 
ЛИЧКОВ. Бяха избрани члено 
ве м председатели надейству 

ОК на ССРН де

Членът на Политическия 
актив в СР Сърбия Божидар 
Манич между другото се 
спря и на отношенията ме
жду СФР Югославия и НР 
България, като изтъкна, че
вината за недоразуменията 
изключително пада на бъл
гарската страна, която 
признава националните пра
ва на македонското малцип 

и НР България, дори

ВНЕДРЯВАНЕ НА ДЕЛЕ
ГАТСКАТА СИСТЕМА

Един от основните въпро
си, с които се е занимавал 
Социалистическия 
през изтеклите три години 
е внедряването па 
ската система. В това отио- 

преус-

Така накратко очерта в док 
лада си предстоящите задачи 
на Социалистическия съюз и 
организираните социалистичес- 

Сурдулишка общи
на ОК на 

.ВЕЛИЧКОВ 
кон

на 30

съюз

делегат ке ни оили в 
на председателят 
СОРН ЛЮБЕН

отчетно-изборната
шеиие е извършено 
гройство и в начина па дей 

вуване на ССРН, като и 
ССРН коренно с преустроен 

все повече се превръ 
обединяващ

ство
изобщо отрича съществува
нето на македонска нация, 
което всъщност с раздухва
не па еанстефански илюзии 
и съседна Българи,.. Наша
та страна, как го и досега — 
подчерта той — ще наето,.- 
па тези въпроси да се раз
глеждат и разрешават в ду
ха иа Заключителния доку- 

Хелзинм-и и Хартата

пред
ференция. състояла се 
юни гг.г. .

Делегатите иа конференция 
та разгледаха и приехр също 

.работата та Об

С 1

и сега
мощен

всички обществе-
ща в 
фронт на
ио-политически сили 
изтъкна в отчетния доклад 

Н. Станкович. ССРН 
подчерта той — сс бори де- 

повече да изли 
мненията, стамовища- 

па своята

така: отчет за
щижжагга конференция за пе 
риод 1975—1978 година, ана
лиз <на проведените избори на 
за делегации и делегати

се
чрез

ССРН в местните организа 
активина ции !И подружниците,на

легатите все 
зат с

■:

мент от 
на ООН.

Миодраг Панчич, секретар 
па Общинския комитет 
СКС и член на Централния 

на СКС посочи ня- 
п роб леми и задачи От 

ССРН и мод- 
какво значение е 

всички

та и възгледите 
база, а не със становищата 

кои ИШмана своите организации,
излъчили за дсле-

. >
то са ги 
гаги.

През изтеклия период в 
общ и па са

из-
1комитет 

кои
дейността па 
черта от
единодействието 
обществено-политически
им за разрешаването

чс занапред 
още по-

-оживена активност па всич 
оГ,.. .естве. ю-прл. ггическ..

успешно провеж 
па Едн- 

СЮК 
СКС.

Vи ■ ОбБабушнишка
действували 53 местим орга
низации па ССРН, които с 
четирите подружници в Ьа- 
буипшца са наброявали око 
ло 20 000 членове па СС) п 
в общината. В рамките 
ССРН активно са действу
вали Съюзът иа бойните, 
Съю-И/г на младежта и ДР*
об/ цествеио-пол итичсск и оР
ганизации и сдружения- 
ито активно са сс борили 
за претворяване и живота 
набелязаните програмни за

па
си

■ * ■ 14 11*мм.
кТой изтъкна,

.необходима
вещите към 
вет координационни 
ги, осем секции м шест ломи- 

делегати за МОН на

на комите-еще

ки СИ И,
ССРН.

От конференцията бе изпра 
приветствена телеграма 

Ст. Николов.

субекти за 
дамс на решенията 
мадесстия конгрес иа 
и Осмия конгрес

р
гостите на нонференцйята

ко тена 
до др. Тмто.ма

М. А. Делегати/е и
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зл електрификация на босиле-НОВИ ПРОЕКТИ 
ГРАДСКА ОБЩИНАОТЧЕТНО-ИЗБОРНО ЗАСЕДАНИЕ НА СИНДИКАТИТЕ В БОСИЛЕГРАД

Нредити и собствени 

средство
НАЙ-ВАЖНИТЕ АКЦИИ СА В ХОД

НА

Именно поради тази причи 
на електрификацията на се
лата от района 
люоата е н закъснение.

по-нататъшната елек
трификация на селата в об
щината изготвени са проек- 
хри за прокарване на електро 
проводи до: Голожйе, Нара- 
лово, Извор, Белут, Райчи- 
ловци, Радичевци, Добри 
дол, горнолисинската

СливЦе, долнолюбатската 
махала Широки дол и квар 
■гала Магурка в Босилеград.

Стойността на електропро 
водите с необходимите тра- 
фоностове възлиза на 10,5 
милиона динара.

— За изграждане на тези 
обекти от Републиканския 
фонд за развитие на недо
статъчно развитите краища 

осигурили 6,3 милиона 
1/суг кои го 2,1 мили- 

безвъзврат- 
Останалите средства са 

кредит, когото Общинската 
скупщина е длъжна да вър
не в срок от 13 години сре
щу лихва от 4 на сто. От 
местното парично самообла 
гаие, което заплащат всич
ки трудещи се и граждани 
в нашата община сме оси
гурили 2 милиона динара. В 
момента липсват още 2,2 ми 

ще

ЕДИН ОТ най-актуалните 
комунално-битови проблеми 

ьосилеградска община е 
по-нататъшната електрифи
кация на селата. От м 

досега изцяло са елекIри 
само 6 села. 1ри 

частично слектрифи 
елек-

организации. Те 
важни

лнейна иМИНАЛАТА СЕДМИЦА в 
Босилеград се проведе от- 
четно-изоорио заседание на 
Скупщината на Съюза на 
синдикатите в Босилеград- 
ска община, на което бе ана 
лнзирана дейността на син
дикалните организации и ор 
гани през изтеклият триго
дишен период, приета на
стояща програма за работа 
и изорано ново ръководство.

От заседанието бе изпрате
но поздравително писмо до 
другаря Тито. В него меж
ду другото се казва, че пре 
минаването от думи към де
ла — тази Тнтова поръка 
означава непрекъснато тво- 
рене и неспиращ възход по 
пътя на самоуправнтелння 
социализъм, в който процес 
основна двигателна сила е 
работническата класа, пред- 
вождана от Съюза на кому 
пистите.

трудови
имат изключително 
задачи в осъществяването 
на решенията от закона

испосред-

теклня период тази органи
зация е осъществила оощо 
доори резултати. Най-вадшн 
те задачи, върху конто се 
ангажирала се отнаедт до 
чествуваието на Титовите и 
наши юбилеи, изготвянето 
па обществените договори и 
самоунравителнн сгюразумс 
ння в областта иа натрупва 
пето и разпределението па 
дохода н личните доходи, но- 
-иататъшното 
ствуване иа делегатската 
стема, укрепване на система 
та на оощеиародпата отбра 
•на, о.масовявапето на Тито- 
ВИЯ фонд 11 др.

ь реализирането на зада
чите, произтичащи от Зако
на за сдружения труд, в ос
новните н трудови организа
ции са осъществени различ
ни резултати, някоп от ко
нто не задоволяват. Такъв е 
предимно случая със самоу- 
правителното сдружване иа 
труд п средства. Също така 
има прояви на незачитане 
на обществените договори и 
самоуправнтелннте сноразу 
мення. Някои трудови колек 
тиви са изразходвали пове
че средства за лични дохо
ди отколкото позволяват 
критериите. Това говори, че 
синдикалните организации 
трябва подробно да анализи 
рат правилниците за разпре 
деление на личните доходи 
н премахнат слабостите.

В доклада и в разисквания 
та бе изткиато, че занапред 
особено много трябва да 
укрепва ролята и дейността 
на първичните профсъюзни 
организации в основните и

па

за
ласдружения труд, 

стаеното развитие па самоу- 
11рав1 ггелпмте работи и чески 
отношения* повишаване про 
нзводителиосгга 
укрепване материалното 
ложеппе па трудещия се и

фмцирани 
села са
цирапи ,а в момента 
грификацията приключва в 
още едно село.

на труда
но маха

ла_ Този жизнен въпрос е
на вниманиетодр- в центъра 

на всички обществено-поли- 
на Об- 
С елек

синдикатите 
тряова да даде важен при- 

матсриал 1 юто разви*
Съюза наусъвървюи-

си- гически структури и 
щинската скупщина. 
’грификацията пряко се по
добряват жизнените условия 
па жителите в нашите села, 

значително много ще

нос в
тис на стопанската дейност 
в комуната. От това твърде 
много ще зависи ускореното 

• разрешаване
незаетите п пепосрсдствс 

мото повишаване па жизне
ното равнище па трудещия 
се. Основна предпоставка за 

па тази цел

па проолема
което
намали все още Рязко съше 
ствуващата миграция па па
тето

на

смеселско население — 
Бояи Миланов, пред-

ИзПъЛПИТСЛИИя
динара 
шга динара саказва

седател па 
съвет па Общинската скуп
щина в Босилеград.

осъществяване 
е: синдикалните
цип да бъдат дейно включе
ни в реализирането на раз
войните програми н основ
ните п трудови организации, 
в разрешаването па кадро
вите въпроси п преди всич
ко да се изборят възпаграж 
даването да става 
резултатите па труда.

оргаш па пи.

В работата на заседанието 
участвуваха: Зарийе Кучу- 
кович, секретар на Комисия
та за обществено-икономиче 
ски съвет, Мнлорад Йовано-

Изхождайки от планирани 
област задачи,те в тази 

предприемат се твърде се- 
мерки слектрификарнозни

цията да продължи с уско
рен темп. До първи август 
тази година окончателно ще 

изграждането на

споредвич, заместник председател 
на Между общинския проф- 
съюзен съвет в Южноморав 
ския регион, Светнслав По- 
пович, председател на Об
щинския профсъюзен съвет 
във Враня н други.

За досегашната дейност и 
за задачите на Съюза на 
синдикатите в настоящия 

Павле Или
ев, председател на Общин
ския профсъюзен съвет.

Въпреки проявените слабо 
сти, повечфо от които са от 
обективен характер, през из

За председател на Общ мм
ския профсъюзеи съвет н
за делегат па Шестия поп- 
грес на синдикатите в СъР- 
бмя бе избран Вене Вели
нов, журналист на вестник 
„Братство” за заместник 
председател Гоше Митов, 
юрист в Общинската скуп
щина и за секретар Виоле
та Глигорова.

приключи 
50-километровия 
провод Лпсина - Лютата, за 
който са изразходвани къ-м 
10 милиона динара. Трябва

коитолиона динара, 
обезпечим от друга източни 
ци — изтъква Миланов.

електро-

Според постигнатия дого 
вор, изграждането на елек 
тропроводите, което е дове 
рено на Електроразпредели 
телиото предприятие от Ле 
скован, трябва да 
от първи август тази годи
на. Наред с това в посоче
ните села ще се връшат 
подготовки за изграждане 
на нискоразпределителните 
токови мрежи. За целта на
селението ще ползва местно 
самооблагане и доброволен

обаче да се отбележи, че 
Електрораспределителното 
предприятие от Лесковац из 
граждането на този важен 
обект приключва със закъс
нение от почти две години.

период докладва

отпочне

В. В.

БАБУШНИЦАБАБУШНИЦА

Замина младежка 
трудова бригада

НАД 40 МИЛИОНА ЩЕТИ 

ОТ НАВОДНЕНИЯТА труд.
В. В.„Белград 78”, съставена 

младежи от село, работници 
и учащи се, 
редици и седмина стипенди- 
СТ11 на ТиТОВНя фонд.

Бабу шпица оттържествено 
изпрати педесетте бригади
ри на младежката трудова 
акция „Белград 78”.

На 9 юии преди обед 
председателят иа Общинска 
та скупщина в Бабушпица 
Станимир Илич устрои при
ем за бригадирите, а след 
това им бе връчено знаме
то и устроено тържествено 
построяване.

Младежката трудова бри
гада от Бабушница, 
едни месец ще раб

има в своите350 000, химическата промиш 
леност „Лужница” от 1 000000 
и „Тигър” от около 2 400 000 
динара.

Свличането на земни пла
стове също причини големи 
щети. Най-много е засегна
то село Горни Стрижевац, 
където няколко домакинства 
са разселени, но съШествУ‘ 
ва опасност за още няколко. 
Значителни щети от свлича 
ния претърпяха и селата 
Студена, Ясенов дел, Любе 
раджа, Извор, Модра стена, 
Горичници, Вава, Провале- 
ник и др.

Изпълнителният съвет при 
Общинската скупщина в Ба 
бушница неотдавна обсади 
информацията за причинени 
те от природни бедствия ще 
ти и набеляза съответни ме
роприятия за санирането им.

Едно от заключенията на 
съвета е и занапред, както 
досега, населението да оказ
ва помощ на пострадалите 
при такива случаи. Видно 
място в такива обстоятел
ства се пада и на обществе 
но-политичеоките организа
ции, начело с щабовете Пд 
цивилна защита и за борба 
с природни бедствия.

Изпълнителният съвет из
дигна и предложение за ор
ганизиране на местни трудо
ви младежки акции за сани 
райе на щети, причинени 0т 
природни бедствия.

От наводнения и други при 
родни бедствия, които спо 
летяха Бабушнишка общи
на от началото на годината, 
са причинени загуби над
хвърлящи 40 милиона дина
ра. Това е преценка на коми 
сията при Общинската скуп 
щина, която още не е каза 
ла последната си дума, тъй 
като някси щети още не 
са преценени. Това се отна
ся преди всичко до свлича
нето на земя в някои сели
ща, което още не е спряло.

следствие големите дъж
дове на 19 и 20 март тази 
година р. Лужница и р. Мур 
говица излезнаха от корита
та си, и 'нанесоха големи ще 
ти на посевите. Те причини
ха големи щети и на някои 
стопански организации като 
„Текстилколор”, 
ца”, „Тигър” и др.

Според преценка на коми 
сията, щетите от наводне
ния възлизат на над 4 ми
лиона динара. Реките Луж 
ница и Мурговица са навод 
нили около 150 хектара ни
ви, а към 300 хектара са за
сегнати частично.

Поради скъсване на водо
проводни тръби при село 
Горчинци, дошло до застой 
на производството в някои 
основни организации на 
сдружения труд. Комунално 
-услужното предприятие „Ко 
муналац” в Бабушница е 
претърпяло щета от 
135 000 динара, „Лисца” от

Вършат се трескави при
готовления и за младежката 
трудова акция Любераджа 
— Дървена ябука, която ще 
се проведе в края на лято-

която 
оти на

то.
М. А.

БАБУШНИЦА

ОСЪЩЕСТВЯВА СЕ СРЕДИВСРВЧНАТА ПРОГРАМА
Общинският комитет на Съ 

юза на комунистите >и Съюзът 
на синдикатите в Бабушница 
организираха тези дни съвмест 
но заседание, на което бяха 
обсъдени някои антуални сто 
лански въпроси: осъществя
ването на средносрочната про 
грама на стопанско развитие 
и стопанските показатели за 
изтеклата 1977 година.

Отчетено бе, че задачите на 
средноорочното развитие на 
Бабушнишна община се раз
виват според предвидените 
темпове.

В първите две години на 
средноорочното развитие в 
Бабушница е изградена фабри 
на за вътрешни гуми — основ 
на организация на „Тигър’' 
Пирот, а нъм край е и ре кон 
отрунцияга на химическата 
промишленост „Лужница”. Те

зи дни започна да се строи и 
нова фабрика за производство 
на уреди за опазване на чо 
вешката среда в „Балкан" във 
В. Бонинци, а с успех приклю 
чи преустройството на „Тен 
стинолор”. нойто се приобщи 
към „Лисца” в Севнице в СР 
Словения-

В тези обемни стопански 
капиталовложения са из разход 
ванни досега над 60 милиона 
динара.

Комунистите и членовете на 
синдикатите и през настояща 
та година, бе изтъкнато 
заседанието, ще трябва 
положат още по-големи уси 
лия, за да се изпълнят пред 
видените 
развойна
Преди всичко. налага

производителността на труда 
и по-пълно използване на про 
изводствените мощности при 
още подобрена организация 
на производството.

От голямо значение за 'из 
пълнен и ето на тези задача, 
както бе подчертано, е възнаг 
раждаването.

„Лужни-

Възнаграждаването 
труда е още в началото 
макар че с
към него се е тръгнало 
началото на 1978 година. Син 
динатите и Съюзът на кому
нистите трябва още по-актив 
но да се борят за разпреде
ление според трудови ефекти, 
ноето в някои основни орга
низации на сдружения 
не е въведено напълно.

според
си,

преминаването
от

на
да

в средносрочната 
програма задачи.

се по-
труд

над голямо ангажиране на еубен 
■тивните били заМ. А. повишение М. А.
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ТЕКСТОВЕТЕ НА ПРОЕКТИТЕ КД ЮГОСЛАВСКИТЕ ДОКУМЕНТИ, ПРЕДЛОЖЕНИ КД БЪЛГАРСКАТА СТРДНА

В СОФИЯ 

ПРЕЗ 1976 ГОД. НЕ ДАДОХА 

ПОЛОЖИТЕЛНИ РЕЗУЛТАТИ
от българска
НОШЕНИЕ НА ПРОБЛЕМА НА МАКЕДОНСКОТО НАЦИОНАЛНО МАЛЦИНСТВО В БЪЛГАРИЯ

СТРАНА НЕ БЕ ИЗРАЗЕНА ГОТОВНОСТ ДА СЕ ИЗМЕНИ СТАНОВИЩЕТО ПО ОТ

Югославското правителство
през януари 1976 година връчи 
посланика на НР България в Кел

не на отношенията между двете

Тържествено 

изявление (проект)
на страни н за премахване на преч- 

ките за безпрепятствено съседско 
сътрудничество. Както е известно, 
през септември 1976 година в Со- 
фия са водени разговори между 
двете страни, които не дадоха по 
ложителни резултати, тъй като 

- българската страна не изрази го
товност да измени своето станови 
ще по отношение на проблема за

град проектите на три югославски 
документа — Съвместно . изявле
ние» Тържествено изявление на Съ

ЗА ЗАЧИТАНЕ НА ТЕРИТОРИАЛНИЯ ИНТЕГРИТЕТ И , 
НЕНАРУШИМОСТ НА ГРАНИЦИТЕ

Председателят на Социалистическа федеративна 
република Югославия и председател на Съюза на 
югославсните номунисти Йосип Броз Тито и първият 
секретар на Централния комитет на Българската ко
мунистическа партия и председател на Държавния 
съвет на Народна република България Тодор Живков.

ръководени от целите и принципите на Обеди
нените нации за развитието -на приятелски и добро
съседски отношения между народите като основа за 
укрепване на мира и сигурността в света,

като изхождат от заключенията на Заключител
ния документ на Конференцията за сигурност и съ
трудничество в Европа, специално от принципа за нена 
рушаване «а границите, в които стои, че „държави- 
те^участнички считат взаимно ненарушими всички 
свои граници ... и поради това сега и занапред, ще 
се въздържат от всякакво посегателотво 
граници”,

изразявайки трайните интереси на народите на 
Социалистическа федеративна република Югослаоия 
и Народна република България за поддържането и по
добряването ма сътрудничеството между двете со
циалистически държави.

уверени, че укрепването на взаимното доверие 
и сътрудничество ще насърчи по-интензивното разви
тие на всестранни приятелски отношения между Со
циалистическа федеративна република Югославия и 
Народна република България и съществено ще до
принесе към заздравяването на мира и сигурността 
на Балканите и в Европа.

юзния изпълнителен съвет в Скуп-
щината на СФРЮ и Тържествено
изявление за зачитане териториал- 
ната цялост и ненарушимост 
границите — в които са изложени

на

македонското национално малцин
ство в България.основните принципи за регулира-

Съвместно изявление 

(проект)
към тези

читане суверенитета, територи 
алната цялост и ненаруши
мост на границите, миролюби 
вото решаване на споровете, 
'ненамесата във 
работи на други държави, за
читане особеностите на вът-

твено-политически системи в 
СФРЮ и НРБ, които обектив 
но дават възможност за пре
възмогване на тежкото наслед 
ство на миналото и възстанов 
яването на тясното сътрудни 
чество на работническите дви 
жения на двете страни, в кое рошеното устройство и между

народното положение на вся
ка страна, взаимно разбира
телство и доверие 
ставляват основните принципи 
за развитието ма приятелски
те отношения и сътрудничес
твото между Социалистическа 
федеративна република Юго
славия и Народна република 
България-

Президентът на Социалисти 
чесна федеративна република 
Югославия и председател на 
Съюза на югославските кому
нисти Йосип Броз Тито и пър 
вият секретар на Централния 
комитет на Българската кому 
вистическа партия и председа 
тел на Държавния съвет на 
Народна, република България 
Тодор Живков в атмосферата 
на приятелство, взаимно ува 
жение, разбирателство и от
кровеност извъРшиха със 
трудниците си широка размя- 

по всички въпро 
си от интерес за двете стра-

вътрешните

то особена роля има сътруд
ничеството в антифашистката 
освободителната борба и соци 
алистическата революция раз
мяната на поръченията между 
ЦК на ЮКП и ЦК на БКП 
към края на 1944 година, 
разуменията е Крайова през 
1944 и на Блед 1947 година, 

ои сетнешни сре-

ТЪРЖЕСТВЕНО ЗАЯВЯВАТ:
пред-

Социалистичесна федеративна република Юго
славия и Народна република България потвърждават,

на къмтериториални претенции ед 
друга и че в своите взаимни отношения най-последо
вател но ще се придържат към принципа за пълно за
читане на териториалния интегритет и ненарушимост 
на съществуващите държавни граници между СФР 
Югославия и НР България, утвърдени с валидни меж
дудържавни и международни споразумения и догово-

че нямат никаквисъ- СПО

на на мнения
както и нян 
щи |на най-висшите ръководи 

на двете социалистичес
ки.

С цел да се засили взаим
ното доверие двете 
решиха в отделно тържестве
но изявление да изразят сво
ята решимост във взаимните 

прин-

тели 
ки страни.I страни ри.

приДвамата председатели 
това изхождаха от дълго годиш 

на междусъседски 
на нашите народи.

Изхождайки от тези истори

ЧеСКИ ОПпРЗДседа™лТГубв: отношения ^

и ненарушимост на съществу 
вашите граници между двете
държави.

ния опит 
отношения 
отделно на сръбския, манедон 
ския и българския народ, кое 

че тези народи 
тясно и че тях

ят Тодор Живков изразиха съ 
глаоие, че положението и за
щитата на националните мал
цинства
България >и българското в Юго 
славил, канто и последовател
ното зачитане и осъществява 
не на техните национални 
права, представляват значите 
лен фактор в по-нататъшното 
създаване на доверие, разви
тието и укрепването на всена 
родното сътрудничество меж
ду двете съседни социалисти 
чесни страни. За целта прави 
•телствата на двете страни съ 
гласно зачитане на междуна
родните норми, включвайки и 
съответните международни 

разпоредби от Мировия дого 
вор ,с България, подписан на 
10 февруари 1947 година в 
Париж и въз основа на зачи 
,тане принципа на суверенно 
решаване за своите вътрешни

двамата
дени че пълното 
всрие, всестранното плодно 
сътрудничество и стабилните 
(развити добросъседски отноше 
ния между двете страни и 
техните народи отговарят на 
трайните, съществени 1ИНТ0ре 
си на двете страни и на от
давнашните отремежи на тох 
ните народи, и че е това да 

нрупен принос за сътру
дничеството на Балканите и 
в Европа, накто и за делово 
на социализма, мира и прог
реса в овета.

партия и да се водят разго
вори по всички въпроси 
взаимните отношения, накто и

на

македонското впо съществените въпроси на 
съвременната борба за мир 
пропрес и социализъм в света. 
Това сътрудничество трябва 

комунисти и да х се развива на базата на 
комунистическа пълно (взаимно доверие и за-

изгражданетО читане специфичностите и са
мостоятелността на пъТя на

то показва.
са свързани 
ното взаимно приятелство

били вина 
На тази 

класа 
Юго

Изхождайки от 'ролята и 
значението, ноито Съюзът на
югославските
Българската 
партия имат в

социалистическото оощест 
во в своите страни и от тях 
ната
съвкупното състояние и раз

но отношенията между

сътрудничество са 
ги от общ интерес, 
основа работническата 
и прогресивните сили на 
славия и България сътрудни- 

особено в борбата сре- 
национа-

нават социалистическото развитие 
но всяка страна.чеха.

щу великодържавния
хегемонизъм на тех- 

-■] буржоазии, 
яеликосръбския

които са 
чести вза- 

и които

особена отговорност за

лизъм и 
ните национални Двамата председатели из

разяват задоволството, че две 
те страни са твърдо ре шепи 
по-нататък да задълбочават и 
развиват добросъседските от
ношения 'върху трайни осно-

вити е
двете страни, председателят 

югославските 
Йосип Броз Тито 
секретар на Цен

на Българ-

преди всичко 
и ввликобългарския. 
били причина за 1 
имни стълкновения 
особено са се изявали в ооу- 

■и отричането на 
правдивата борба на манедон 
свия народ за неговата нари 
онална свобода и Равн°лРа 
вие. Борбата на прогресивните
движения в Двете„ЯГЕан,и кКП 
бено борбата на СЮН и БКП

Решени да работят по осъ
ществяване на мелите «а хор 
тата -на Организацията на обе 
тм,пените народи -и*да дават
® - ппмног за оживотворя- тралния комитет
СВОИ поинципите и заключени оката комунистическа партия ви> да влагат общи усилия да

Чтнлючителн-ия акт на Тодор Живнов изтъкват, че е .превъ.змог„ет онези въпроси и
евпопейсно необходимо да се развиват 01 проблеми, които обременяват

всестранно сътру

на Съюза на
комунисти 
и първият

стяването

ваие
ята на
Съвещанието 
сътрудничество 
двамата председатели

между Д'ьр-

отношенията на двете страни.вошенията и 
дничество между Съюза на 
югославсните комунисти и 

комунистическа

м сигу|рност, 
считат, йо-При това, президентът 

сип Броз Тито и председател- ►.новите историческидоведе в 
условия де
нови социалистически

че равноправието
последователното за-на Българскатасъздаването

жавите.общес-
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ЮГОСЛАВСКИТЕ ДОКУМЕНТИ, ПРЕДЛОЖЕНИ НА бЪМРСКАТА СТРАНАТЕКСТОВЕТЕ НА ПРОЕКТИТЕ НА
Те считат, че жизнените ин 

тереси ги насочват към сътруд 
иичеотво с ООН зарад укреп

на мира и сигурността,

ду двете съседни социалисти 
страни. За тази цел 

правителствата на двете отра 
ни ще пристъпят към обсъж 
дано на досегашния опит I 
реализацията на с-ьщес.вуиа- 
П[иг0 споразумения >и ще на
сърчават сключването на _ 
ви споразумения, вилючварии
|И ОНтИЯ о,т
ларното сътрудничество.

ана-пуст пате, Югославската 
домия на шумите и изкуства
та', Словенската академия на 

и .изкуствата, Акадо- 
науните и изкуства 

Босна и Херцеговина, 
СР Чер

та за масова (информация. Те 
считат, че в това отношение 
са постигнати определени ре
зултати, че много 'въпроси от 
сътрудничеството са (вече до
говорени между двете страни, 
така че може да се мине към 
реализация ш:

— работата на комисиите, 
които (трябва де настоят, в 
учебниците правилно да се 
обработват въпроси от исто
рията на двете страни;

(От 7 стр.)

въпроси, ще обръщат пъпно' 
внимание на постоянното раз 
витие правата на национални 
то малцинства, особено в об
ластта на употребата на ези
ка, образованието, културата, 
информативната дейност и в 
обществения живот.

месни
ване

в премахването на огнищата на 
1- кризите и разрешаването на 

открити международни пробле 
ми, развитието на равноправ
но международно сътрудниче
ство и изграждане на нови по- 
равнолравни международни по 
литически и икономически от- 

в света. Като се ръ- 
съши интереси

науките 
мията на 
та на
Научното дружество па

гара и Дружеството за ш- 
Носово с

йо
на
уна и изкуство па 
Бългорската академия на нау- 

цел да се изучава и 
научно обработва миналото, а 
особено ония периоди, в кои 
то е осъществявано сътрудни 
чество между югославските и 

—, взаимно превеждане на българския народ. Тези и 
литература на езици «а каро- други съответни .форми на 
диге на Югославия и Бълга- сътрудничество трябва дп ооо

зпечат развитие при млади!е 
помоления но най-светли и 
ной-благородни стремежи па 
прогресивните, и революцио
нните сили на базата на 
съвременните стремежи на 
прогресивни го и революцион
ните сили в двето страни.

областта на ионсу

ките с
ношення 
ПОВОДЯТ 0Т 
те считат, че е полезно и нео 
бходимо двете страни да съ
трудничат и да настояват да 
се претворяват 
ключителният акт ог Европей 
ската конференция

Европа (КЕБС) от Хел-

Двамата председатели реши 
ха правителствата на 
страни, изхождайки от общи 
те .становища, приети в това 
съобщение, всяка пред своя 
парламент да дадат тържеотве 
.ни изявления, в които ще из 

. ложат принципи те, мерките и • рия; 
гаранциите, въз основа на ко 
иго ще се осъществява заши 
тата на правата на национал
ните малцинства 
окото отнооно българското в

че трябваТо .са съгласни, 
да се даде възможност за сво 
бодна размяна

двете

на печат и -ма 
е необходимоформации и че

насърчава сътрудниче- 
между информационни

в живота за
да се 
ството
те издателства и организации 
(печат, списания, радио, теле 
визия, издателска дейност и 
др.), да се започне с отирива-

културно-ииформационки
всичко с цел за

за сигур
ност в
ж:шл, както на плана на евро 
лейската сигурност и сътруд
ничество, така и на плана на 
балканското сътрудничество.

— участие на научни събра 
ния и семинари;

македон-
— достъпност на историче

ските архиви за учените от 
двете страни;

своята страна. не на Те се съгласиха правител
ствата, министерствата на вън 
щ- чте работи и други ресо
ри да разширяват контактите 
•л сътрудничеството 
област.

центрове, а 
по-добро спозназанз на нъро 

на двете страни, техни

Двамата председатели със 
задоволотво констатираха, че 
сътрудничеството между Со- 

федеративна-

— сътрудничество на воен
ните историци. II осип Броз 

Тодор
Президентът 

Тито и председателят 
Живков считат, че трябва о-

дите
те успехи и проблеми в из 

на нови социали
циалистическа 
република Югославия и Народ 
на република България в поли 
тичесната, икономическата, ку 
лтурната и другите области, 
както и сътрудничеството ме 

обществено-пол.итичес-

и в тазиОсвен посочените, по съ
щия начин трябва да се пре
творят в живота и други въ
проси от сътрудничеството, 
за .които е постигнат договор 
между двете страни.

граждането 
етически обществено-икономище повече да се развиват и 

насърчават 
контакти на гражданите на две 

особено в гранич- 
чрез граничен

непосредствените Президентът Йосил Броз 
Тито а председателят Тодор

чесни отношения-

IIIжду
ките организации постигна ви 
ден напредък. Те обаче 
убедени, че съществуват ши
роки възможности за тяхното 
ко-пататъшното, разширяване и

те страни, 
ните
оборот, сътрудничество между 
градовете,
но-политичесни и други 
низации, с развитието на ту-

Живков и занапред ще пола- 
ще до-области гат усилия и лично 

принасят към постоянното по 
добряване на стабилни, дълго 
срочни и всестранни приятел
ски отношения и сътрудкиче-

Двамата председатели оце
ниха. че е необходимо да се 
развива размяна на култур
ни и научни постижения, (раз
мяна на опит, както и на съв
местни иницативи на научни 
и културно-просветни институ
ции. Те особено изтъкват це- 
лесъбразноотта и значението 
на сътрудничеството 
Сръбската академия на нау
ките и изкуствата 
ката академия на науките и из

счи-са Двамата председатели 
тат, че съществуват благопри 
ятни условия за сътрудниче- 
отво между двете страни и на 
по-широк международен 
с оглед на това, че възгле
дите на двете страни по мно
го антуални международни про 
блеми са сходни или са бли
зки.

техните обществе-
орга-

.развитие.
план

ризма, с провеждането на 
гранични събори и с друго, 
което ще допринася към по- 
доброто взаимно запознаване 
и към създаването на доверие 
и укрепване на дружбата меж

Двамата председатели по
ложително оцениха досегашни 
те контакти на ръководители
те на държавните органи и 
обществено-политическите ор
ганизации на .различни равни
ща и се съгласиха, че е не
обходимо и възможно да се 
разширят заздравят връз
ките .между правителствата и 
парламентите, както и непо
средственото сътрудничество 
между отделните институции, 
обществено - политическите, 
трудовите и останалите орга
низации на двете страни.

ство между Социалистическа 
федеративна република

Народна република
Юго-

между слазия и 
България, както и между тех-

Манедонс- ките народи.

Тържествено изявление (проект)
II

Едно от важните реализирани условия за без
препятствено развитие е и загарантираната възмож
ност за изразяване на българската култура, подържа
не на 'културните традиции на българската народност, 
свобода на сдружаване и адекватно участие в сред
ствата на обществено информиране. Също така е 
обезпечена съответна подръжка на издателската и 
публицистична дейност на езика на народността.

(Покрай загарантираното твърде ясно положение 
на народността в конституционните и законни разпо
редби, с които се дава възможност за най-широко ра
звитие на народността като цяло и на числящите се 
към нея. Правителството на Социалистическа феде
ративна република Югославия.

Президентът Йосип Броз 
Тито и председателят Тодор 
Живков със задоволство кон
статираха, че икономическото 
сътрудничество между двете 
страни отбелязва постоянен 
възход и че съществува вза
имен интерес и залягане за 
по-нататъшно развитие на 

съвременни форми на сътруд
ничество в областта на произ 
водството, промишленото коо
периране, каучно-техническото 
сътрудничество, стокообмена, 
връзките, транспорта, (из
граждането на пътища и же
лезниците, свързването на 

енергийните системи, туриз
ма, .както и за укрепване на 
сътрудничеството в областта 
на защитата на човешката сре 
да. Те считат, че съседството, 
.насочеността и «омнаративни 
те предимства на двете сто
панства трябва да бъдат из
ползвани за по-нататъшно раз 
витие на икономическото съ
трудничество между двете 
страни върху трайни основи. 
Те и занапред ще подкрепят 
инициативите на държавните 
органи и стопанските организа 
ции, насочени към пхьнататъш 
но подобряване на стопанско 
то сътрудничество.

НА СЪЮЗНИЯ ИЗПЪЛНИТЕЛЕН СЪВЕТ В СКУП
ЩИНАТА НА СФРЮ ЗА БЪЛГАРСКАТА НАРОДНОСТ 
В ЮГОСЛАВИЯ

Българската народност и числящите се към 
нея в Социалистическа федеративна република Юго
славия, като активни членове на югославско соци
алистическо общество, са значителен фактор в из
граждането на югославската самоуправителна осъ
ществяват своите права и обществено-политическото, 
икономическо и културно преобразование.

В духа ш основните принципи на Конституция
та на СФРЮ за равноправието на народите и .народ
ностите, на българската народност нато цяло и на 
числящите се към нея, е обезпечено пълно равно
правие, което е зага рентира но и с разпоредбите на 
закони, уставни и самоуправителни актове.

Особена грижа е посветена на създаването на 
условия, при които народността върху .равноправни 
основи и почна татък ще развива националните си 
отлики във всички сектори на своето действуване.

Равенството в правата и равноправието особено 
се проявяват <в употребата на езика във възпитанието, 
образованието, културата и в защита на особености
те на. народността, «анто и на плана на обществено- 
икономическите и другите самоуправителни права, 
включително и правдивата застъпеност и подход в 
изпълняването на самоуправителните и обществени 
функции в рамките на системата на социалистическо
то самоуправление.

ЗАЯВЯВА ТЪРЖЕСТВЕНО:

Най-стриктно ще спазва всички принципи и раз
поредби за защитата и за правата на националните 
и етническите малцинства, съдържащи се в Хартата 
на Организацията на Обединените народи, в Общата 
декларация за правата на човека, в Заключителния 
документ на Конференцията за европейската сигур
ност и сътрудничество в Хелзинки, в Конвенцията за 
спречав'ане на всички видове расова дискриминация, 
в Конвенцията против дискриминация в областта на 
образованието, в Международния пакт за граждан
ските и политически права и в други международни 
споразумения от тази област;

съгласно с разпоредбите от Конституцията на 
Социалистическа федеративна република Югославия 
.и водейки постоянна грижа за развитието на народ
ностите и занапред ще предприема всички необхо-ди- 
ми . мероприятия за възможно по-всеотранно 
на българската народност в Югославия.

Югославското правителство 
гароната народност в Югославия

Съгласно Конституцията и законите, числящите 
се към българската народност имат правото да упо
требяват своя език и да осъществяват своите 
и длъжности, както и в постъпките пред държавните 
органи и .организации, които изпълняват обществени 
пълномощия, което обхваща и задължението

развитие

права е уверено, че бъл- 
и македонското на

ционално малцинство в ;НР България могат и трябва 
да бъдат връзка на приятелството и споразумяването 
'между .народите от двете съседни социалистически 
държави, и че тяхното безпрепятствено 
же само да допринесе за укрепването 
иа всестранните добросъседски 
Социалистическа федеративна република 
и Народна република България.

за из
даване на актове, предназначени за числящите се към 
народността, двуезично или с превод.

развитие мо- 
и развитието 

между 
Югославия

Двамата председатели обсъ 
диха и състоянието <на меж
дудържавните отношения в 
областта на културата, наука 
та, образованието и средства-

отношенияТе също имат 
чение на свой езин.

и загарантирано и осигурено обу
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ПРОЛЕТАРИИ ОТ ВСИЧНИ СТРАНИ, СЪЕДИНЯВАЙТЕ СЕГ

Комунист
югославските комунисти и на СъюяМ1^комунистите на Сърбия __

Бр. 1114 
Година XXXVI 

14 юли 1978 
Белград

ГРАНИЧНОТО СЪТРУДНИЧЕСТВО С РУМЬ

ГОЛЕМИ
РЕЗУЛТАТИ,
ОЩЕ ПО-ГОЛЕМИ 

ВЪЗМОЖНОСТИ

I

Миналата година в рамките на сътруд 
кичеството на граничните общини в СР 
Сърбия и съответните териториални с:щ 
ности в СР Румъния, основаващо се въ? 
ху принципите на външната политика на 
СФРЮ
телотвото на ЦК на СК к>а Съ?5ия за гра- 
чното сътрудничество, бяха постигнали по 
ложителни резултати, както в планирана 
то така и в осъщеотвяването на догсз;:з 
кото сътрудничество с партньорите 
тази съседка л приятелска страна.

Значителен
с постигнатото съгласие в началото 
всяка година да се подписват програми 
за сътрудничество и условията, при кси 
то то ще се развива.

Заключенията на Председаи на

в

напредък се осъществи
на

Докато специалистите пресмятат колко поради дъждовете реколтата ще бъде по-малка от
полета в Бараня. Славония, Вцйводина и в други райони

имат само една 
навкса изгубеното време.

рекордната миналогодишна, на всички
денонощна битка за пшеницата. Трудовите хора в полето

Сътрудничеството с партнъорите от 
СР Румъния и с обем и със съдържение, 
успешно съпътствуваше общите билате- 
рални отношения между СФРЮ и СР Ру 
мъния и затова и нататък трябва да се 
развива и обогатява с нови съдържания, 
които отговарят на двустранните и.нте.ое 
си и потреси на населението от гранични 
те области в двете страни. Всичките пет 
наши общини, които се граничат със СР 
Румунъия. осъществиха сътрудничество в 
културата и спорта.

Културните манифестации,
по 790 души от дзете

се води голяма
цел: възможно по-сноро да се ожъне да се постигне и с труд да се

На снимката: Начало на жетвата в Земеделсния комбинат „Белград . (Снимна: Г. Кудцерсниъ

Отговорността на всички
на плана. В размяната с чужбинаствяване

продължава увеличението на дефицита, на
шия опит през последните месеци (май, юни) 
показва, че дефицитът може да се намали. 
Вече делничното опасение че оощото и съв
местно потребление расте извън 
критерии и реалните 
пред се повтаря, наистина до известна сте
пен с повече изгледи тези облици на потреб
ление да бъдзт сведени в по-реални рамки, 
понеже към това упътват и някои. нови за 
конопредписання за утвърждаване 11 разпре 
делението на общия доход и дохода. С това 

степен би се подобрило матери 
положение на организациите на сдру

Д Скупщината на СФРЮ се 
се каже в самото

в които елсгатите в 
така да началоучаствуваха 

страни, бяха следени от около седем хиля 
ди зрители на наша и румънска 
В рамките на тези програми, в които от 
наша страна участвуваха 9 градски, 6 
училищни и 4 културно-художествени гру 

общности, бяха

срещат,
своя мандат, с анализа по осъществяване 

па средносрочиня план (1976—1980), недо
пускащ им съвсем спокойно да заминат на 
годишна почивка. Въпреки че средният Ръст ' 
в югославското стопанство през последните 
три години е над онези в европейските ико
номически групации (5,8), той °ше не е на 

на плановите предвиждания, по- 
Особено

мастрана.
утвърдените 

възможности и запа

ли от селските местни
представления.предадени две театрални 

три концерта сериозна музика, дванаде
сет забавни и фолклорни програми, орга 
низ/.рана бе по една изложба и разменена 
по една група специалисти.

В рамките на спортното сътрудничес 
тво, което се развиваше във футбола, хан 
дбала, тениса на маса, състезания с без
моторни самолети и в бокса, се съсгоя 
ха 39 срещи с по 710 участници. В на-

отбориге бяха формирани в

равнището
требнбстпте, мито възможностите, 
ако се има предвид съвкупността ма проде- 

- Несъразмерности и осци- 
чест спътник на стопанисването у

сите в стопанството, 
ладии са 1
пас. Така например задоволяващпят Ръст на 
производството през един период се съпът* 

дефицит в стокооборота с

до известна 
алното
жеиия труд, които обаче средствата за раз 
тирено възпроизводство, за по-модерно 1 
по-голямо производство могат да си обезпе 
чат преди всичко с по-голяма производител 
пост п по-качествено производство. Очаква 
ипята всички неволи да бъдат решени чрез 
„сваляне бремето от стопанството”, т.е. с на 

потреблението, не ще даде съот 
вени и резултати, понеже неизползваните по 
тснциалн в стопанството не могат да се ком 
лансират с никакво външно 
бремето”.

Поради това естествено е да се очаква, 
че разискванията по осъществяване на сред- 
посрочння плам, започнали в Скупщината на 
СФРЮ, да продължат в скупщините на оо- 
шествеиочюлптическите общности, самоупра- 

1 организациите на сдру-

ствува от растящ 
чужбина и други отрицателни яолеиня, на- 

общия резултат и което, както 
с ио-голямо ангажиране 
обществени фактори до

маляващм
вече знаем от опит, 
па политическите и

степен биха се смекчили ,ако не на

шата страна 
ООСТ в стопанството, средните училища 

местните общности. На тази отсечка 
миналата година всяка 

седмица се провеждаше по една среща 
на наша или на румънска страна, а общо
то 115 срещи следеха, според преценки- 

32 хиляди жители от двете страни.
националните

и в
маление нана нашата граница гол я.ма

пьлно ^Р®|^^|||^ апш1ИЗ/ който Скупщината 
на СФРЮ тъкмо разгледа, безспорно охраб- 
ряпа фактът, че и създаването на обществс- . 
пия продукт решаваща част има промишле 
поспа. Благодарение па такова Участие на 
промишлеността, успяхмо да надделеем мио 
то противоречия на собственото разпише н 

1 развитите страни. Пре
решаващо

I

„сваляне на

те, над
Освен това, по повод 

празници на СФРЮ и СР Румъния, бяха 
разменявани политически делегации меж 
ду междуобщинската регионална общност' 
Зайчар и околия Механичинци, както и 

община В. Градище и околия Мел 
самоинициативно изпратената по- 

регионална 
Мехачинци

да се доближим към 
М1 пиленото производство оказа 
влияние върху мзпълионийто «а 
план. Това особено пролича през миналага 
година, когато промишлеността с по и # 
размер в ръстта ма производството „новле- , 
че" пялото стопанство и направи изгледите 
за осъществяване на плана да бъДаг по*][ в- 
ални. Оттук па промишлеността, като се за
почне от инвестиции в попи капацитети до 
тяхното използване, основателно се посеща
ва най-голямо внимание. Но когато става ду
ма за плана и неговото осъществяване,

па се пренебрегнат и не се пренебре- 
областн па стопанисването 

обществото,

вителннте органи н 
жени, труд, и то не по принцип, подража
вайки Скупщината на СФРЮ, но конкретно, 
с разглеждане на плана и изпълнението на 
задълженията на всяка обществено-политиче 
ска общност н всяка организация на сдру
жени, труд. Понеже за плана и неговото 
осъществяване сме отговорни всички, « не са- 
мо т.стнтуцнпте, конто са го верифнцирали

между
дава, а
мощ от междуобщинската 
общност в Зайчар в околия 
след катастрофалното земетресение в 
Румъния бе приета от румънска страна 

У ащ на приятелска солидарност 
почването на строежите на ВЕЦ Гердал 
?" налага и необходимостта за установява 
не на някои нови специфични манифеста- 

граничното сътрудничество- 
С това сътрудничество, благодарение 

на ангажирането на обществено-политичес 
ките субекти в нашите гранични оби(ИН' 

междуобщинските регионални общнос 
между значителна степен на об

и създадена со 
на постигнато 

по-иата

СР

За-
като

окошштелно. ^ случаяТ за таКъв кон 
кпетем и самокритически анализ по изпъл 
пение'1 на плановете и резултатите на стопа

пропуснат.

ие-ции в

могат
гват ни другите 
и явленията в стопанството и 
понеже това е неделимо.

В Скупщината ма 
се забелязва, че в структурата па стопанство- 
то ме вървят според плана и че усилия*а и 
това е една от основните причини на икона* 

нестабилност и непълното осъще-

и в
ти, е постигната 
щеотвеното организиране 
лидна основа за укрепване 
то равнище на сътрудничеството 
•гъшното му изграждана и издигане.

СФРЮ межу другото

мическа



Комунист 2
След XIV срещи на професионалните театри в Сърбия „Йоаким Вучич“ Подводни скали в 

разпределението
гтрува СИ И РАБОТНИЦИТЕ, А НЕ 

лПГ рр ПЛАТЕНИТЕ ОТДЕЛНИ ЛИ 
мГ (Жо ДА ГОВОРЯТ ЗА РАЗПРЕДЕ 
лението и злА това как доживяват 
НЕГОВИТЕ ПОСЛЕДИЦИ

й*

Вредите са очевидни — 
за основната организа
ция на сдружения труд, 
за общността,

Стоян Максимович
Велимир Филипович Какво се измени

в' разпределението па ли
чиите, доходи в община 
Титово Ужице е въпрос, 
който постоянно и все 
по-често се поставя. От 
говорите са 

пред като се
че в повечето 
положението е започна- 
ло да сс мени, зараоот 

зависи от напра

па и за
Лримож Беблер 

шевашшил театър най-голямо 
внимание посвети на образа 
на Новак Вучетич, който твър 

Ми- 
Йован

■в круоще нямат такъв текст, кой ствие. 
то ще мм се доближи.

Народния театър от [Пирот, 
вероятно — най-малкият и с
най-малко средства професио- де уопешно пресъздаде 

ансамбъл в страната, лил Вунович, доиато
Глигориевич в една съвсем ро 
алиетичоска постановка 
Ътаоя на артистите от Нрагу- 
евац да говорят те нота така, 
като Милица Новкович го “

изследвайки
всички ката да

веиото, па до твърде ло 
шите оценки, 
лучават отделни

организации на сдру 
и Синди

С самите тях.
Единадесетият конгрес 

па Съюза па 
ските комунисти 
съвсем прецизна квали
фикация 
ствения производител, 

обхваща всички 
които с творчес

коетопоред онова, 
професионалните театри 
вътрешността на Сърбия лока 
заха на своите Срещи, които 
в началото на юни се състоя 
ха в Ниш, може да се занлю 
чи, че в много от тях 
няма нито условия,' нито сили 
да се доближат до съвремс 
нния зрител и по-забележител 
но да се включат в културни 
те процеси в Републиката.

югослав- 
даде

от

различни,
започне от тоя, 

случаи

налей
направи интересен опит. На 
срещите 
ставлението, работено според 
текста на пиротскии журна
лист То м иелав Панайотович
„Случая на Вида Симич”, кой 
то по много неща можа да 
привлече — вниманието на съ 
временния зрител. Темата о 
„свежа” и актуална: ръкрвод 
ство на Синдиката разглежда 
жалба на работничка 
мощник в ресторанта за об 
ществена прехрана в една фа 
брика. Но, — набързо вмеото 
Вида Симич и нейното дреб
но нарушение, се разкриват 
много злоупотреби на отговор 
нито ръководители в тази фа 
брика.

н епос реднабе изпълнено пред-
още

която
напиоала, но 
воички значения и 
символи, който той носи. За, 
жалост
вашното представление бяха 
и най-добрите артисти Г 
рал на Срещите получиха и 
най-много отделни признания)-

ОНИЯ,
твото си допринасят и 
се включват в създаване 

материалните стой 
Следователно, 

няма никакви диле 
Това би трябвало да

понеже в нрагуе- които по
то наПричини за това има позе 

че, а „Около кръглата маса” 
най-често бяха споменавани 
като пречка за „осъществя
ване" на нашето драматично 
наследство несигурната и не- 
дефинирана репертоарна поли 
тика и липсата на креативни 
сили в театрите. Положително 
е обаче, че всички театри на 
този преглед участвуваха с до 
машни текстове, но не е по 
ложително, че при подбора на 
тези текстове. са изостанали 
по-отроги критерии, па бяха 
изпълнявани и такива „съвре 
менни" текстове, които не за 
служават почти особено вни
мание. Опитите тук-таме — 
към качествени произведения 
от миналото да се пристъпи 
по нов начин, само са положи 
тел ни изключения, въпреки че 
винаги са привлекателни за 
съвременния зрител.

ОСНО 13-(нан- НОСТИ.
нипо тук 

ми.
схванат онези, които на 

вода в ливадите.

жения труд, на 
катите и организациите 
па СК в тях.
Факт е, че там, където ^-ъ 
юзът на комунистите 
с изпълнил задачата си, 

особено на-

поотделниОсвен няколко 
изпълнения артистите от За 
йечар не успяха Куманиново- 
то „Огнище" да изобразят с 
всички значения на този мно 

текст. Особена стой

ливат
където растят условията 
за безделие, уравнилов- 

доход без истински
не

ка.гоолоен
ност на това представление е 
на Кръстимир Миланович, ко 
ято му и донесе първата наг 
рада на професионалното жу

не е нещо принос.
Самоуправитедното усили не е нищоАко текстът на Томислав 

Панайотович бе дообработен 
и художествено оформен, без 
спорно е, че нашата литерату рИ 
ра би получила ценно произ 
ведение от съвременния жи
вот. Но той за това не е 
имал сили, па всичко остава 
на равнището на журналисти 
чески репортаж.

правено,
направено. С формално- 
то усвояване на правил тройство в процеса на 
'циците някъде работата труда, па въз основа на

това и разпределението, 
тръгна в широк фронт. 
Обаче подводните скали,

се счита за завършена. 
Безспорно най-зле е в ор 
гаиизациите на сдруже
ния труд, в които в но 
вите актове е укрепена 

В тях са

И накрая, най-доброто пред 
ставление на Срещите, спо- 

оценка на професионал-ред
ното жури, бе представление 
то на Нишкия театър „Госпо 
жа министершата”. Представ
лението като гост постанови 
Миленко Мисаилович, внася
ни в един класически текст 
много нови и съвременни еле 
менти на комичност, което за 
едно с Вавич му донесе въп 
ва награда за постановка.

силите,
Съю-

които разливат 
твърде са чести, 
зът на комунистите тези 
сили трябва да води по 
утвърдените направле

ния, а това може да се 
постигне само ако откри 
то се бори за стойност 
но .степенуване на труда 
и неговите резултати. Не 
бива да се суети да по
търси и обяснения 
определени хора. Не мо 
же постоянно да се гово 
ри за „някои" организа- 

за ции, но за живи хора, 
които работят в тези ор

Колко нашите театри жела 
ят добри текстове показа при 
мерът на драмата на Милица 
Новкович , Камък за под гла 
ва", който след успеха си на 
Стерииното позорйе в Нови 
Сад отана театрален „хит”. 
Дори три театъра от Сърбия 
дойдоха на Срещите с нея, 
а доколкото ни е известно, 
още два именно работят вър 
ху нейната подготовка.

уравниловката. 
изравнени личните дохо 

без оглед на работиТитовоужичани дойдоха на 
Срещите с драмата на Зоран 
Оарзмандич „Лекарят умира 
с болния’' — толкова слаби
чък текст, който не ще може 
да издържи нито най-меките 
литературни критерии, па по 
стан овчи кът и артистите на 
сцената се измъчваха да на
правят 'на зрителите близки 
всички онези конструкции и 
нелогичности, с които Сараман 
дич обременява своя текст.

ДИ,
те и резултатите, които 
се постигат. Съюзът на
комунистите в тези слу
чаи чака Синдикатите 
да завършат работите 
около подготовката и 
приемането на норматив 
ните актове, с които се 
регулира начина на по 
лучаване и разпределе
ние на средствата 
лични доходи. Едва след 
това Съюзът на комуни ганизации. 
стите и политически, да 
ва оценка за извърше
ната работа. Каква е 
тази „политическа оцен 
ка" се вижда по то
ва, че разпределението 
няма почти никаква

И това би било воичко за 
тазгодишните Срещи. Освен 
нишкото, лесковашкото и до 
известна степен крагуевашко- 
то представление 
оотанало е отдавна видяно и 

Така съпоставени изпълне- доживяно, или е пък ново, но 
далеч под равнището не само 
на споменатите представле
ния, но и професионалните 
театри.

ОТвсичко

нията показаха три 
ния на тази драма, 
много стойности и недостатъ 
ци на текста, които не са за 
белязани в 
на белградското Ателие, кое 
то за пръв път я изпълни у 
нас.

схваща-
Шапчани се представиха 

пред нишката публика с дра 
мата на Миодраг Илич „Кръч
ма в пристанището”, имаща 
претенции да отрази живота 
на нашите гастарбайтери [вре 
мекно заети на работа в чуж 
€ина — бел на „Братство”), в 
Хамбург. И този текст, който 
преди няколко сезони бе оце 
нен като -пълна несполука 
сцената на Съвременния теа
тър в 'Белград не остави осо 
бено впечатление на зрители 
те. Много неща в него 
■плод на Иличевите конструк
ции, а след някои произведе 
ния работени през последните

откриха

Затуй малко изненадва и 
обръква инфлацията на награ 
ди накрая на Срещите. Разда 
дени бяха двадесет и една на 
гради, което е все пак прека 
лено за онова, което театри 
те представиха на своите Сре 
щи. Действително, най-важни 
те на постановчиците и още 
•някои награди отнеоока 
ти те — което е знак, че

във вътрешността 
няма достатъчно креативни си

Нито един секретар 
не е попитан защо в раз 
пределението се промък 
ват явления, които не 
желаем и срещу които 
се борим. За заработка 
та и самоуправителните 
нормативни актове свои 
мнения изнасят онези, 
които имат не толкова 
малък личен доход. На

представлението

Никола Вавич, 
от Титоград, който като гост 
работи с лесновашните арти 
сти, направи

постановчикна

връзка с резултатите на 
труда и приноса в проце 
са на производството.

Със становището, че
е измерим само онзи едно съвещание, да ка 
«труд, който може с фи жем, не е имало нито 
зически свойства да се един работник, който 
покаже, от една страна, да разкаже как той до 
се оправдават онези, 
ито желаят да се утвър 
ди как и колко работят, 
а от друга страна, кои 
то /с решенията си подо 
бряват процеса на произ 
водствогго и донасят 
добри резултати, 
най-просто 

към
ботници,

представление 
според оценка на журито на 
града—домакин, най-добро на 
Срещите. Той към „Камъка” театрите
пристъпва нато нъм реално и 

дей-

са гос
в

години на тази тема театрите рационално колективно ли.

Комунист ко живява и чувствува раз 
пределението според тру 
да. Той е оставен с ние
ки лични доходи в очак 
ване правилника да се 

понеже по
Председател на Издателския съвет за 

всички издания на вестник „Комунист”: д-р 
Антон Вратуша.
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промени 
по- принцип това значи и 

увеличение на лични до 
ход. Какво

Тях
зачисляват 

канцеларийни ра 
които нямат

е това увели 
(Поради какво е, 

знае се: най—често не е 
връжа с производство- обосновано върху резул
НИ ра се’ изправе татите на труда, а се прини пред такива мнения, бягва 
хората губят интерес за 
учасггие в

чение и

руоиноки

Излиза в летък.
С указ на президента на Републиката 

от 22 декември 1964 година, „Комунист” 
е отличен с Орден народно освобождение 
а с указ от 22 денември 1974 с Орден 
братство и единство със златен венец.

към „за запазване 
спокойствието у дома". 
А никому, най—малко 
на трудовия човек, тако 
ва „спокойствие" е необ 
ходимо.

процеса 
производството, отделят 
се от него и стават „кан
целарийни" работници.

на
Адрес на редакцията: БЕЛГРАД, Пло-



Детайлна градоустройствена разработна в ДимитровградНА ПЪРВОТО СИ 
ПЪЛНИТЕЛНИЯТ ЗАСЕДАНЕ ИЗ-
СКАТА СКУПЩИНА РАЗИСКВАТ
ПО ПРЕДЛОЖЕНИТЕ ЛИСКВАТ 
ГРАДОУСТРОЙСТВЕНИ ДЕТАЙЛНИ

РАЗРАБОТКИ КВАРТАЛ »СЕЛИЩЕ«
* НОВИ 137 ПЛАЦОВЕ ЗА ЖИЛИЩНО СТРОИТЕЛСТВО

СЛЕД обстойни разисква- гъстотата на населеност 100 
ния какъв квартал да се —150 жители на един хек- 
осрорми в северната част на тар.
Димитровград, а па южна
та диспозиция, се дава пред 
ложенне да се създаде нов 
квартал, понеже за целта са 
създадени условия, както и 
нуждите на града за засел
ване на нови жители, кои
то безправно започнаха да 
сс заселват през 1971 годи
на, когато веднага бе сложе 
на възбрана за по-нататъш- 
но строителство, докато та
зи част на града не се гра- 
доустрои.

Детайлната градоустрой
ствена разработка за квар- 
възлиза на около 25 хиляди 
квадратни метра, се намира 
тал „Селище”, чият0 площ 
на северната част ма града, 
а граничи от източната 
страна с ул. „Власаки Алек- 
сов” по посока на с. Паска- 
щия до синора на същото 
село от северната страна, 
от южна — с ул. „Стара 
планина и ул. „Сутйеска”, а 
от западната — със съще
ствуващите лозя м гора.
11рсдвидяната площ на но
вия квартал се намира в 
границите на генералния 
градоустройствен план т.е. 
широкия строителен район, 
където според плана се пред 
вижда жилищно строител
ство.

Според детайлната разра
ботка се предвиждат 137 
строителни парцели, чиято 
площ възлиза от 400 до 500 
кв. метра. Обектите ще бъ
дат строени на етаж, къде- 
то ще се помещават и спо
магателните обекти. Броят 
на жителите, които биха мо 
гли да се настанят според 
проектираните сгради би въз 
лизали на 685 души, което 
задоволява предвидения сре
ден брой с нормативите за Бъдещият изглед на кв „Селище”

ПЛОЩАД
ОСВОБОЖДЕНИЕ

достигнатата степен на жиз 
нено равнище.

За строителството на ули
ци, водопровод и канализа- 

Широчината на улицата цИя и електроснабдителни 
възлиза на 8 метра, а са- обекти (според днешните це- 
мият коловоз 5 м, докато ни) стойността на работите 
тротоарите се предвиждат с ше възлезе на около 15 ми- 
широчина по 1,5 м. Дължи- лиона динара' (14 982 000) ди
ната на проектираните ули
ци възлиза на 2200 м. С ре
шението е дадено всяка 
улица. Проектирани са пе- зни т.е. няма построени обек

ти за събаряне,- то и експро 
приацията ще бъде решена 
с оглед на предвижданията 
строителството да започне с 
реализацията наскоро.

Обектите, които са постро
ени преди, с новото реше- 
шение същите са санирани 
т.е. включени, та съществу
ва възможност след приема 
нето на детайлното решение 
да получат водопроводна и 
електроснабдителна мрежа. 
Засега 14 семейства нямат 
ток и вода.

* нов ИЗГЛЕД НА ПЛОЩАДА ФОНТАНА И ДЕЛОВА СГРАДА ' чин1АНА И нара.
Тъй като парцелите са праДетайлната градоустрой

ствена разработка на Пло
щад Освобождение е напра
вена въз основа на прнетия 
градоустройствен плам 
Димитровград.

се адаптацпя на културния 
дом за по-доброто му 
тмческ0 включване в амби- 
ента.

Тъй като обектите, 
се запазват, са построени

есте- шеходни пътеки, за да се 
стигне по-бързо и по-удобно 
до обществените 
Чрез анализ на жилищния 
комплекс е решено: големи
ната, броя на жителите и 
споменатите площи, както 
и техните отношения-

обекти.на които
по

Освен жилищен квартал, 
се предвиждат площи за ма
газини, училище и болница, 
което означава, че всичко е 
планирано въз основата на 
днешното равнище на разви 

, тие, както и въз основата на

Площад Освобождение

системата на ивпчно блоко
во строителство, а с цел да 
се офор.мят възможно по-го 
леми площи зеленина — 
лага се, частично запазване 
ма обектите и зеле!шпага. 
Обществените обекти, 
строени преди, ще останат: 
жилищната сграда па СУП, 
зданието на пощата и банка 
та и културния дом, а от 
частните обекти — къщите 

Тодор Филипов, Мирча 
Драганов и Васил Николов. 
Всички останали сгради са 
предвидени за събаряне. На 
пространството, което се ог
ражда се предвиждат две 
малки частни жилищни сгра 

— една двойна па ъгъла 
на улиците „Св. Маркович 
и „Хр. Ботев” и една 
плаца па Илия Ковачев.

ЛОКАЦИЯТД НА ПАЗАРАПлощадът обхваща цен
тралната част на града и 
се формира между улиците: 
от северната страна „Мар
шал Тито”, „НайДен Киров ', 

„западна — „Христо Бо
тев” и от източна — „В. Ива 
нов — Циле". Лространство- 

обработва де
тайлният план, обхваща зо
на, предназначена за делови 
живот, като се ДъРжи смет' 
ка за природните стойности 
па предела и съществуваща 
та конфигурация на терена. 
Във връзка с това е проек
тиран полузатворен площад, 
ограничен от северната стра 
на с новопроектирана дело- 

етаж

* НАСКОРО ПРЕДСТОИ ПРЕСЕЛВАНЕ НА ЗЕЛЕНИЯ ПАЗАР — НОВАТА ЛОКА
ЦИЯ НА ПОДХОДЯЩО МЯСТО

на-

от НЕОТДАВНА в Общинска
та скупщина 
бата по урбанизъм и с ос
таналите отговорни фактори 
— се разисква във връзка 
с локапнята на новия па
зар и занаятчийските V ра
ботилници, от които съще
ствува нужда, а същите се
га са разхвърляни в града 
или изобщо не съществу
ват.

зар, площ за занаятчийски 
работилници и закрити ма
газини и накрая лростран 
ство за сточен пазар. Всяка 
предвидена площ ще бъде 
отделно оградена с опреде 
леио предназначение.

Тъй като покрай бъдещия 
пазар ще минава паралел
ния път и пропусквателната 
мощ ще бъде твърде благо 
приятна. По тоя начин обек 
тът ще бъде изолиран от съ 
общения, а от друга страна, 
вследствие положението на 
локацията и хигиената, под
държането ще бъде подхо
дящо. което изобщо пред
ставлява истинско решение. 
За определено време този 
обект ще стане съвременен 
пазар, каквнто условня изи 
екват градоустроените градо 

Станул НАЦКОВ

постите, за които растят 
ежедневно, магазини за цве
тя, за риби и др.

В рамките на новата ло
кащ 1Я се предвижда и площ 
за сточен пазар, така че на 
едно място се обезпечава па 
зарпа площ за всекидневни 
потребности и определен па 
зарей ден, така както е ре 
гулпрано в много градове.

Новата локация се пред
вижда на пространството 
между реката и железопът
ната линия в местноста 
„Градине”, относно изиад 
сегашния сточен пазар. Пло
щта, КОоТо
лиза на 3500 
то е съвсем достатъчно за 
предвидените обекти, а тех 
ння ред ще бъде следният: 
площ за паркираме на во
зила, площ за зеления па-

по-
със служ

то, което

на

Тъй Кат0 предстои ртрои- 
на нова гимназиятелство 

и същата ще заема част от 
сегашния пазар, то е необ
ходимо навреме да сс обез
печи локация за новия па
зар и ведно локация за обек 
ти на занаятчийски работил 
мнци, каквнто са: за механи 
ка, браварско-ковапгка, раз
лични сервизи за обслужва
не па населението и потреб-

дива сграда. В приземния 
снекбар', ресторант и ДР-, а 

сладкарница, 
— делови помещс- 

мезанаи. Павираната

па
тя би имала 
на етажа ще заема, въз- 

кв. метра, кое-градоустройстве-
евгашиата ул.

ния и
част пред сградата ше СЛУ" 
жи като тераса. По-ниската 
част на площада се оораоо! 
ва с партерна зеленина, в 
коят0 е проектирана фонта

Поради 
мо решение,
Св. Маркович” остава „за

дънена" се широчина три ме 
на Пло- ве.тра. Кръстовището

Освобождение ще сс 
— ще се по-

щадна.
реконструира

Новопроектирана сграда 
ще е въвлечена и в пол у 
кръг, а шс захваща про
странството от културния 
дом до сградата па сегашна 
та поща. Дялът от площа
да, който ще се озеленява» 
ще служи като буфер ме
жду паркинг-пространство Го

спусната ос и разши- 
като се по

прави
ри регулацията,

по-гол ямо прострян* Новияат пазар 
— С7, временно 
решение за 
снабдяването и 
услугите на на

селението

лучи 
ство. .

Предложените решения за 
Освобождение с-ьсПлощад 

строежа 
тачи и

мапа универсален
между ж.п.

Найден Киров”, както 
ма сграда-

лIIIIIIя Ичаст.и павираната
ул.блок, 

па пло- 
обек- 

живесне 
площи. Предвижда

В новопроектирания 
даващ физиономия 
ща да, се предвиждат

доизграждане
Общпската скупщина, 

поп изглед на

и с 
та ва
ще
центъра

сс получи
на града.ти на колективно

и делови СТРАНИЦА 9
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СЕНРЕТАРИАГЬТ НА МОН НА СНС В НИШ ЗА КАДРОВАТА ПОЛИТИКА В УЧПВНОТО ДЕЛО

Творчески награден конкурс 

но сп. »Мост«
Необходимо е дългосрочно 

планиране на кадрите
Зя да нао-прчи творческата продукция в областта 
3 да„„,г, науката и публицистана на творците

на литератураи' наоодност в Югославия, списание 
°Мост^аобявява творчески награден конкурс за 1978 
"М стени е разказ, новела, есе, научна
отатил „публицистична статия. За посочените творби 
се предвиждат следните награди.

I. ЗА СТИХОТВОРЕНИЕ

900 дин.
700 „
600 „

★ ОБЕЗПЕЧЕНА СЪОТВЕТНА КВАЛИФИКАЦИОННА С^КТ^РА. -- ПОВЕ 
50 НА СТО ОТ ПРОСВЕТНИТЕ РАБОТНИЦИ В РЕГИОНА СА член?пвлЕ_^^л5мртпА НА 
МУНИСТИТЕ. — „ОТРИЦАТЕЛНА СЕЛЕКЦИЯ1' НА КАДРИТЕ В ОБРАЗОВАНИЕТО

мвасъс същите 
в другите обла 

и бавно 
проб

работници
лифинации
оти. Твърдо трудно 
се решават жил и м ините 
леми. Затова трябва да се ус 
мори процеса на укрепване на 
материалната основа на учеб 
мото дело. чрез неговото ус 
морено включване в общата 
система но сдружения труд 
въз (основа на принципа 
свободна размяна

но-политичесмите намества на 
преподавателите, бе подчерта 
но «на заседанието, сегашното 
положение съществено е 
,нено по отношение на състо 

Тези 
еле-

Досегашната антивност 
на организациите м ръновод 
ствата на Съюза на но му ние 
•тте и останалите организира 
ни социалистически сили в об 
щеотвото по осъществяване 
на принципите на кадровата 
политика е насочена кьм по
нататъшно задълбочаване на 
нейната нласова и самоуправн . 
телна обонованост, към нейна 
та демократизация и обобщес 
твя)ване. Основна оценка за 
състоянието на кадрите в об 
разованието в региона, е че 
в тази област на обществена 
та дейност до голяма степен 
е обезпечена съответна нвали 
фикационна структура. Общо 
в основното и средносрочното 
насочено образование са зае 
■ти 5067 просветни работници 
от всички специалности, ог 
които 2667 мли 52,6 на сто са 
членове на Съюза на комунис 
тите. В някои общини, като 
.например в Димитровград, Ли 
рот и др 
вете на 
че от 60 «а сто. Тези дни бя 
ха изнесени на заседанието 
на Секретариата >на МОК на 
СК в Ниш, на което се води 
ха разговори по осъществява 
не становищата на СК за над 
ровалга политика в учебното 
дело.

II. ЗА РАЗКАЗизм
първа награда 2.500 дин, 
втора .награда 2.000 „ 
трета награда 1.500 ,,

IV. ЗА ЕСЕ

Л7>рза награда 2.500 дин. 
втора награда 2.000 „
трета награда 1 500 „

VI ЗА ПУБЛИЦИСТИЧНА 
СТАТИЯ

инието преди Писмото, 
качества са същеотвен 
мент (покрай професионална 
та подготовка) в кадровата по 
литина. Обаче бяха изнесени 
и сведения, че не във всички 
среди достатъчно ясно са у то 
чнени понятията за 
тите и съставните на морал
но-политическите качество и 
затова се случва, че те се осъ 

членството в

първа награда 
втора награда 
трета награда

III. ЗА НОВЕЛА

първата награда 2.500 „ 
втора награда 2.000 
трета награда 1.500 ,,

V. ЗА НАУЧНА СТАТИЯ

и а
на труда.

елемен-
И проблемът за ръководни 

кадри в образованието проз 
поелодмито години е псе не
изразителен, особено в 
то общини, кьдето постоянно 
со отливат способните кадри. 
На заседанието на Секретари 
ата се |изтъква, че в тези сре 
ди не се води достатъчно гри 

дългосрочното оспособя 
млади хора, за тях 

по-нататъшно професио- 
идейно-политичесно

малнищеотвяват с 
Съюза на комунистите, което 
е неприемливо и което говори 
за сектанство и девалвация 
на становищата на СК. Поне 
же, да напомним, под морал
но-политически качества тряб
ва да се подразбира 
определеност 
телни обществени отношения 
и готовност чрез 
акция да се работи върху тях 
но то осъществяване.

2.500 
2.000 „ 
1.600 „

първа кгграда 
втора награда 
трета награда

1.300 дин. 
1.500 „
1.200 ..

първа награда 
втора «награда 
трета награда

УСЛОВИЯ НА КОНКУРСА:жа за 
ване на 
ното

пълна 
за самоулрави- в творческия награден ион- 

граждзчи на СФРЮ.
1. Право на участие 

чурс на сл. „Мост” ./.мат всички
2. Творбите трябва да са написани на български 

по възможност на пишеща машина, раздел
ръка и да бъдат означени с

н-ално и 
изграждане, за да се подгот
вял* постепенно за 
ма отговорните длъжности. То 
ва трябва да стане 
задача преди всичко на кому 
цистите в учебното дело.

В разискванията, водени по 
отчетния доклад, 
бе сложено върху материално 
то положение на образование 
то, по-нататъшното професио
нално, идейно-политическо 
маркоическо образование 
кадрите, свързване на Универ 
оитета със сдружения 
след това за още по-последо 
вателно осъществяване отано 
вището за формиране на са- 
моуправителните общности на 
интересите на насоченото 
разование, тхните основни об 
щности на интересите на

образование, техни

конкретна
поемане., проценът на члено 

СК възлиза на пове езин
трайна тройна, или четливо на 

шифър (обозначение). На редакцията се доставя по 
три екземпляра от предложената тверба за награда, а

сложено в затворен 
написано оСозначение-

ПРОБЛЕМЪТ ЗА РЪКОВОДНИ 
КАДРИ
Въпреки твъРДе забележи

телните резултати, осъществе 
ни в кадровата политина в об 
разованието, през последните 
години се забелязва и явле 
нието на „отрицателна селен 
ция" на кадрите в образова 
нието. Именно — в препода
вателските училища и факул
тетите през последните годи 
ни не се записват най-добри 
те ученици. Това се отразява 
и върху успеха на обучение 
то и следването, който е все 
по-слабо. Една от причините 
за това явление, накто бе под 
чертано на заседанието на 
Секретариата на МОК на СКС, 
е в още недостатъчно решено 
то материално положение на. 
образованието. Личните дохо 
тук все още са по—ниски 
■от личните доходи <на

името на автора трябва да е 
плин, върх? който трябва да е 
то на творба.

ударението

3. Изборът на темата е свободен.
4. Предложените творби за награда трябва дз 

притежават необходимата художествена, научна и пуб 
лицистйчна стойност.

5. Наградените творби от специален жури, след 
печатането в списанието ще получат и съответен хо
норар според съществуващата тарифа.

6. Обемът на научните и публистичните статии 
може да бъде най-много до 20 страници на пишеща 
машина раздел тройка.

7. Последен срок за доставяне на творбите за на 
града е 30 онтомври 1978 год. Ръкописите трябва да 
се изпратят на адрес на Издателство „Братство” —
за наградни конкурс на „Мост".

и
наБЕЗ ЕКЦЕСНИ СЛУЧАИ

ТРУД.Във встъпителното изложе 
ние, поднесено от Живота 
Жаркович, член на Секретари 
ата «а МОК на СКС се под
чертава, че -в тази о5лаот не 
са забелязани уклони, нито 
идейно-политически неприемли 
ви поведения и екцесци слу
чаи, «оето говори за структу 
ра, идейно определена за со 
циалистическото самоуправле 
ние 1И идеологията на СЮК и 
притежаваща съотвени морал 
но-политически качества.

Когато се касае за морал

об

на
соченото 
те основни общности и едини 
ци върху функционален прин
цип според дейности за опре 
делени възпитателно-образова
телни програми.

РЕДАКЦИЯТА НА СП. „МОСТ”

С. Кръстич

ТРАДИЦИОНЕН СЪБОР НА ГОРАНИТЕ КРАЙ ВЛАСИНСКО ЕЗЕРО она. На второ място се кла 
сираха гораните от Босиле
град, а на трето от Църна 
трава.Забележителни горански резултати в съдържателната и раз
нообразна 
на програма 
дружествата от Власотинце, 
„1 май" п „Ром” от Сурду- 
лица.

културно-забав-
участвувахаНА ГОЛЯМ МИТИНГ ГОВОРИ ПЕТКО ДИМИТРИ

ЕВИЧ. — ПОСОЧЕНИ РЕЗУЛТАТИТЕ НА ДВИЖЕНИЕ- 
ГО НА ГОРАНИТЕ В ЮЖНОМОРАВСКИ 
ИРЕ.5 МИНАЛАТА ГОДИНА. — ИЗПЪЛНЕНА СЪДЪРЖА 
1ЕЛГ1А КУЛТУРНО-ЗАБАВНА програма

да се изпълняват задачите — 
необходимо е още по-голя-мо 
омасовяваие на Движението 
на гРраните, цялата наша 
младеж, пионерите, всички 
трудещи се и граждани да 
включим в движението, в 
акциите. Работа има за всич 
ки. Само с масово ангажира 
ме па целокупното населе
но може в относително къс 
период да преобразим при
родата на нашия регион, мо 
же да създадем хиляди хек 
тара нови гори и в тази ак
тивност да издигнем до най- 
-висока степен култа на лю
бов към 
стопанство.

След това бяха 
резултатите на гораните в 
Южноморавски регион през 
миналата година, най-голе- 
мн от формирането на тази 
организация,

туризма, 0тдиха здравеопаз
ването и т.н.

Диммтриевич след това го 
вори за значението на ре
публиканската акция по за
лесяване, „Власииа 78”, 
която през август ще уча
ствува и бригада, съставена 
от участвницн в НОВ-а.

Говорейки за по-нататъш- 
ните задачи на Движението 
на гораните Диммтриевич 
между другото подчерта:

— Очакват ни далеч 
-обемни, бих казал по-всеоб 
хватии задачи. По-успешно

РЕГИОН
С. Микич

на
Край брега на Власинско- 

то езеро на 4 юли т.г. се съ- 
ст°я традиционния шестна
десети Събор на гораните 
на СЕ Сърбия- Пред около 
Ю хиляди гости ,на лштинга 
говори Петко Димитриевич, 
подпредседател на Скупщи
ната на Южноморавската 
регионална общност.

Спирайки се на значение
то на 4 юли> Димитриевич 
изтъкна и значението на го- 
ранските акции в защитата 
на жизнената среда на чо
века и всенародната отбра
на. След това говоои и за 
резултатите на гораните в 
региона.

— Резултатите, които Дви 
жението на гораните в Юж-, 
номоравски регион постигна 
в досегашния период са ог
ромни и с тях могат да се 
гордеят десетина хиляди чле 
нове на; гази организация- 
През 1976 година, когат0 бе 
ознаменувана 15-годишни на 
та на Движението на гора
ните в СР Сърбия, за пости 
женията на гораните в на
шия регион са дадени на-~-

-високи оценки, изтъкна Ди- 
митриевич.

В Южноморавски регион 
се предвижда до 1980 годи
на да се залесят 15 хиляди 
хектара площи обществена 
и частна собственост. Това 
ще има огромно значение 
за нашето стопанство, осо
бено за селското стопанство,

ОБУЧЕНИЕТО НА 
ВЪЗРАСТНИТЕ 
В ДИМИТРОВГРАД

ОЩЕ ЕДНО ПОКОЛЕ
НИЕ ЗАВЪРШИ 
ОСМИ КЛАС

по-

Освен за учениците на ос- 
училище

гимназията „Йо- 
сип Броз Тито" в Димитров
град, с успех приключи таз
годишната учебна година и 
за 40 възрастни лица, които 
завършиха осми клас, дока- 
то петима от тях имат до
пълнителни обучения- Това 
е втор випуск на възрастни, 
който завърши основно об
разование.

В предстоящите няколко 
години Самоуправителната 
общност за основно и пред
училищно образование пла
нира всички жители в общи 
мата да имат завършено ос 
новно образование.

гората н горското
>2 „Мошановното 

Пияде” и1 посочени•Л1

( 11 I II■1У] \<р
залесени са 

хектара голини и еродирани
хектара, затревени 846 

площи, засадени 80 хектара 
извъ-нгорски насаждения, а 
гораните отгледаха гори на 
около 2000. хектара. Произ
ведени бяха около 6 милио
на фиданки.

Миналата година

ЩП

У' шI

Ш 1 ш
1

; гораните 
на Сурдулишка община за
лесиха 230 и отгледаха 680 
хектара гори, което им до
несе първото .мдсто в реги-Петко Димитрович: Гораните преобразяват природата

А.
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г л гЗА ДЕВОЙКИТЕ. В ДИМИТРОВГРАДСКА ОБЩИНА Бобан Георгиев - победител в 

БелградОбучения по отбрана 

и защита то родителите му се намират на 
работа.

Тази година 40 девойки в Димитровградска общи
на, родени през 1961/62 година, а които не са на ре
довни Обучения, бяха на десетдневни обучения по 
отбрана и защита.

младеж-уче. 
пик, още като твърде млад е осъ 
щесгвил голям успех.

Този 14-годишен

В течение на обученията те са проявили голям 
интерес за овладяване на материалите, а особено от 
областта на първа — За да участвувам на сърев 

Белград трябвашемедицинска помощ, рънуване с 
оръжие и върху разработването на теми от областта 
на цивилната защита.

нованието в 
най-напред да заема добро място 
на квалификационното съревнова
ние в Прокупйе. След това, на 24 
юни, се намерих с още 50 ученика 
от всички краища на нашата стра 
на на съревнованията в Белгред,: 
каза «и Бобан, когото срещнахме 
в Димитровград, където е на почи 
вка. В Белград изработих фигура 
на ранен бизон, която по мнение
то на жури бе най-успешна и по 
този начин спечелих първо място.

Нгкрая на десетдневните обучения 
стрелба с боева пушка, нъдето девойните са постиг
нали твърде добри резултати, потвърждавайки че в 
системата на всенародната отбрана винаги ще пред
ставлява/г здрав бент срещу евентуалния

е проведена

нападател.
Ч. у
В ГРАНИЧНОТО ПОДЕЛЕНИЕ В БОСИЛЕГРАДСКА ОБЩИНА

Разнообразна културна и 

спортна дейност Всичко това той разказва съв 
сем естествено. Но ние трябва да 
добавим, че успехът е голям и още 
едно потвърждение на традицията 
на успешни изяви на много брой
ните художници и скулптори от 
Димитровградска община. Да ка
жем и това, че Бобан продължава 
и „семейната традиция" — баща 
му е художник (завършил е Ака
демия по изобразително изкуство 
в Белград).

За победата в Белград Бобан 
Гегоргиев е получил и твърде ху
бава награда — пътуване в чужби

рите по футбол и волебой за 
дъ-лбочават взаимните спорт
ни срещи с футболния отбор 
„Младост” и с отборите 
училищата.

Според думите на ЙОВАН 
СТЕПАНОВИЧ, взаимното 
трудничество на граничарите 
и младежтта в Босилеградска 
община имат своя традиция, 
а в момента се създават още 
по-добри материални и надро 
ви условия то да бъде още 
по-разнообразно и 
твено.

Ето защо предстоящото че 
ствуване Деня на граничаря 
ще бъде съвместна грижа на 
граничарите и младежтта 
Босилеградска община.

В граничното поделение на 
другаря ИСМАИЛ ИЗЕТ в Бо 
силеградска община твърде 
активно работят комитети по 
културна и спортна дейност. 
Като и досега, те осъществя 
ват разнообразно и съдържа 
телно сътрудничество с уча
щата се. градска и селска 
младеж в цялата община. Та 
ка например в областта на 
културната дейност: литерату 
рната, драматичната, рецита 
торска и музикално-фолклорна 
та секция на граничарите са 
разгърнали широко сътрудни
чество със 
младеж от 
център за 
ние в Босилеград. На спортно 
то поле отборите на гранича

Бобан Георгиев

НЕОТДАВНА в централния пе 
чат бе публикувана една приятна 
новина — на състезанията на „Ада 
циганлия" в Белград, за ученици 
от основните училища в нашата 
страна, за изработка на най-хуба 
ва фигура в пясък е победил Бо 
бан Георгиев от Прокупйе; Той 
обаче е роден в Димитровград и 
първите си детски години е прека 
рал в родното си място, а пона
стоящем живее в Прокупйе, къде-

на

СЪ-

по-качес-

средношкол ската 
Образозателния 

насочено образова на.в

V.в. в.

„БРАТСТВО-ЕДИНСТВО”НА АВТОМАГИСТРАЛАТАМЕЖДУ БРИГАДИРИТЕ

Братство, излято в общ труд
приятелски, гръмогласно.

Бригадирите от младежката 
трудова бригада „Пера Мачка 
товац” .и „Павле Джевер” от 
Мъркошич — град работеха за 
едно.
Понеже това сега е една ори 
гада. На 30 юни те се побра 
тимиха.

Разговаряхме с някои

насип правилен и мощен.
Щом се тръгне към 

най-напред ще се долови опи 
яняваща гълчава с проточени 
викове на предупреждение 
пред забързани колички -или 
високо замахнат търнокоп. Ко 

пге гато се наближи гълчавата се 
оформя в кратки изречения, 
имена, възклици, стихове...

И ни посрещнаха с Другар 
ския поздрав: „За гоените! и 
още пак — „Още един — за 
да не бъде беден , и трв1, 
пак поздрави така, както би
ва на

тях,

ЗАДУШНО ЮЛСНО след 
пладне. Край автомагистрала
та в лагера Стари храст, на 

-| километра от Велика 
лениво се обтягнал на 

г.о който наскоро 
втория ирак на автома 

гистралата. На това уж заспа 
чудовище от пръст всичко 

Повече от

Резултатите се делят.
десетина
ПЛС.У.З,
с/п.
мине от

ТЯХ.
Миодраг (Маркович е иомон 

даит на бригадата „Пера Мач 
ка|Т0'вац”:

— Това 'ми е трета по ред 
Рол

л о
г.у.гу/1 от младост.
050 младежи и девойки анаку 
ват да завършат онова, ноего 
./ощките машиии не са могли 
да направят. След тях остава

На анция

топло, съюзна трудова акция-
ята ш коменданта е твърдо 
отговорна. Трябва навсякъде 
да се стигне и много да се 
'направи.

Любомир и,в0тано1вич о най- 
между тях. Нога

Миролюб Трайкович, Зоран 
Пантелич м много други.

Дойде 'И автобусът. Влизаме 
в един друг свят — бригадир 
ски. Автобус — препълнен с 
младост. Автобус — препъл
нен с песен. И то братски, по 
неже пак заедно пътуват по 
братимените бригади.

В лагера — «яма почивка.
шеги

трудова акци$: събитие и дълго чце го пом 
пя- За пръв път срещнах дру 
гаря Тито. Ще се старая по 
ръченията на Конгреса да пре 
меса
СН. която ме делегира.

Милан Николич е най-млади 
ят бригадир. За него е писа 
но >и в .Бюлетина на Акцията. 
Някой му взел търнокопа, а 
той се разплакал. Запознал и 
тринадеоетгодишната бригадир 

Лидия Шполярич от загреб 
ската бригада „Ивица Або-
К0М ...

.и в .организацията на

.възрастният 
те споменахме сякаш се раз 
сърди и каза, че средната въз 
раст на бригадирите са едва 
19 години.

— Акциите винаги обичах. 
В нашата бригада владее 

другарство. През

Чрез игра, песен, смях,
— трябва да се обогати изми 
налия ден.

И накрая: Поздравете 
Сурдулица. Ще 
да запазим традицията на на 
шата бригада. Другарски поз 
Арав. бригадирски поздрав за 
„да добър път”- За тях 
обикновен ден в лагера, кур
сове, спортни състезания, таи 
цови, бюлетини, стенвестници, 
песен, любов и младост.

от
каЮЛИлично

■ще се подготвя отново 
.през август да замина на ре 
публинанената акция ло залее 
я-ван'0 на Влвоина, но в с.ъста 
ва на бригадата на борческата 
организация- 

Стоян Митич е трасер 
бригадата. От акцията замина 
на XI конгрес.

— За мен това с велико

ни
за настояваме

Подобни думи на 
гордост и радост, че участву 
ват .в едно велико дело чух 
ме и от: Слободан Анджелно 

в вич, Драган Таоич, Драган Са 
вич, Драган Йович, Йелна 
Дойчинович. Лиляна Иванович, 
Блсгое Йович, Борис Богоев,

законна

автомагистрала/а
Строеж на
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БРАТСТВО за нашите деца
М. ДУРИЧ

Влад* Шегърт за Сутйесна 

и раняването на 

другаря Тито
ТЪРЖЕСТВЕНО ЧЕСТВУВАНИ 

ЮЛСКИТЕ ПРАЗНИЦИ

На 4 юли — Деня на бое 
ца и 7 юли — Деня на въста 
«ието в Сърбия се проведо
ха многоброни тържества, с 
цел да се отдаде почит 
ония. които дадоха животите 
си за онова, което ние има
ме днес. Това е дълг и на оре 
живелите бойци, на сегашните 
и бъдещите поколения. Особе 
но младежта -и пионерите ще 
тачат 'и развиват революцио
нните традиции от НОБ. Те 
,ще помнят тази величествена 
борба, която нашата народо- 
освободителна войока 
против надмощните неприяте 
ли, против Хитлеровата аой- 
ска и онези, които му пома 
гаха.

Когато нашите военни 
се лридвижаха към ЗеТйентище, в Долината 

на героите, срещнахме 
до Шегрт. койт'о преди три 
и половина десетилетия тун 
воюва.

части
ленгора, Десета херцеговска 
бригада ги охраняваше. Небе 
то бе в пламъци! На Озрен, 

лявата падина, бе ранен 
Тито. Сега до това

Вла
на

1Н<а
другаря
място е построен модерен 
асфалтов път. Тун трябва да 

и възпоменателен

— Летата офанзива е ед 
ои спом■на от утой-тежните 

,ня Владо Шегрт, народен 
,рой. Тридесет дни и тридесет 

тежки битки.

ге се построи 
—знак.

нощи се водиха
16 гтролеПробив извършиха

бригади. В битката на
води

тарсни
Сутйесна загинаха над седем 

Точеннаши бойци.хиляди
брой всъщност не се знае. 
Сигурно е, че са били много 
повече. Мнозина 
проляха тук кръвта си.

Другаря/ Ти/о сред млади/е

МЛАДЕЖТА И ПИОНЕРИТЕ ТАЧАТ И РАЗВИ
ВАТ РЕВОЛЮЦИОНИТЕ ТРАДИЦИИ ОТ НОБ

безимени

На Сунйеска бе ранен и дру 
гаря Тито. Като място на ран 

бе означено Мияването му 
линнладе. Така бе записано 
дневната заповед. Всъщност, 
Тито бе ранен на Озрен. За

те и бъдещите поколения 
трябва това да имат на ум, — 
че трябва да пазят това един 
ство. Защото, то е гаранция.

— В планините и скалисти 
те местности, каза другарят 
Тито, се бориха рамо до ра 
мо, м загинаха синове и дъще 
ри ма всички наши народи и 
народности. В тази май-голя- 
ма битка «а нашата Народоос 
вободителна борба участвува 
ха бойци от всички наши на 
роди. Това е, въз 
това. а същото време означа 
в ало създаване на единствена 
Югославия,
братство и единство, 
днес съществува. ['

На 4 юли т.г. централното 
тържество се състоя на Тйен 
тище, е Долината на героите, 
по повод Деня на боеца и 35 
-годишнината 
Оутйеска. Тук пред около ото 
хиляди души произнесе реч 
президентът на Републиката 
и председател на СЮК Ио 
сип Броз Тито. Той, 
другото, изтъкна, че дълг на 
всички ни, особено на новите 
поколения е да тачат и раз 
виват възвишената етика и ху 
манизма на Сутйесна, защото 
тя е най-славната битка през 
нашата НОБ.

в

от битката ма това събитие си спомня на
родният герой Владо Шегрт, 
който тогава бил комендант 
на Десета херцеговска брига

1. Първата световна 
*ойна се води 4 години 
и 3,5 месеци а Втората 
— 6 години и един ден.

2. В Първата световна 
война воюваха 36 дър
жави, а във Втората — 
61 държави. Неутрални 
държави през Първата 
световна война бяха 17, 
а през Втората — 6.

3. Големината на вою 
ващита страни през 
Първата световна война 
бе 985 милиона нм2 — 
72 на сто от световното 
пространство, а през 
Втората — 1315 милиона 
км2 или 96 на сто от 
световното пространст-

между Тито раненда.
основа на

ДИМИТРОВГРАД

ПРЕЗ УЧЕБНАТА 1977 78 
УЧИЛИЩЕ „М. ПИЯДЕ"

ГОДИНА В ОСНОВНОТОЮгославия на
която 

И сегашни Умехът мяоп добър
Андрия КОПРИВИЦА

УСПЕХЪТ на учениците от основното училище 
„Моша Пияде” в Димитровград на края на учебната 
1977/78 година е много-добър. Той е постигнат с го 
леми усилия и упорита работа на целия 
нолентив.

Най-мапкият ранен училищен

вяваха. Той това помнеше и 
често повтаряше.

По 'време на голямата битка 
на Сутйесна Йошо беше ко
мендант на Четвъртия „кърва 
вия” батальон ма Втора брига 
да. Близо до батальона се 
пробиваше и меговото семей
ство, което той от време на 
време навестяваше.

На 9 юни, в деня когато 
бе рамен другарят Тито, Илия 
имаше две години, осем месе 
ци и оедамнадес&т дни. Ан 
джелка този ден, по време 
на страхотното бомбардиране 
ма Зеленгора, го държеше на 
'Ръце и леко го люлееше, а 
носеше и друго де/ге. Тъкмо 
тогава парче от бомба улучи 
Илия 'под дясната ябълчна 
коот, мина през носа ми 
(и се задържа в ъгъла на ля 
вото му око. Главата му нлю 
мна върху лявата ръка на май 
ма му.

— Ах, горко ми, улучи ои 
на ми, единствения ми син! 
— 1изпищя изплашена Анд
желка), когато съзря кърваво 
то лице ма детето.

— Успокои се, майко, ще 
остане жив нашият Илия — 
едва^и продума болногледачка

Йошо Дурбаба, първобоец 
от с. Тополя, край Книн. не 
говата майка Анджа, жена му 
Анджелка и синът му Илия 
бяха участници в многобройни 
борби и битки, които водиха 
Втора пролетарска и Трета 
ударна далматинска бригада.

От 1192 ученика (ог първи до осми клас), 345 
са отлични, 301 — много—добри, 235 — добри, 208 
— доволни, или общо 1089 ученика са с положителен 
успех, 64 ученика са упътени на поправителен изпит, 
9 са преведени в по-горен нлас и 30 ученика повтар
ят клас. Средната бележна на училището е 3,59.

Най-добър успех в нисшите класове на централ 
ното училище в Димитровград показаха 1-4 — 4,18 и 
1-1 — 4,11 и I нл. на подведомственото училище в 
Желюша — 4,13, а във висшите класове в Димит
ровград У-З клас — 3,75; 111-5 кл. — 3,74 и У4 кл. — 
3,69. На отличниците бяха връчени похвални грамоти, 
а на тези от осми нлас и книги.

В осми клас от 156 ученици с отличен успех 
завършиха класа 34, а между тях 16 получиха Вуко 
ва грамота. Те са: Сузана Николова, Весна Йович, 
Саша Ноцев, Горан Маноилов, Валентин Павлов, Аца 
Каменова, Ирена Цветнова, Елизабета Димитрова, Ка 
тя РангеДова, Миряна Дончева, Мина Костов и Васна 
Ташкова.

во.
4. В Първата светов

на война са мобилизира 
ни във въоръжените си 
ли 70 милиона, а през 
Втората — 110 милиона 
войници.

,5. В Първата светов
на война броят на заги 
напите е 31 милиона, а 
през Втората — 85 мили 
она души.

че социалистическа Югосла
вия м ло-мататък ще се разви 
ва такз накто това желае на 
родът и как..ще бъде май-до 
бре за нашите хора днес и 
за бъдещите поколения...

М. ЗлатановВ. Вел.

ъ&е-ните- г&т&лт,
«/<*=■ 7/7=7 '//77г//7?'7*77 77777=7//<5/Г7Г 

*. ЦЮ 7И1/-
77 и 07/77 Н/7<?<5/3&*ГИ.

ат/ тгт^ъгуе-///?

;• :

/50 .
С7ГМО СДН/7 &&Г-

и то а е&егютЬ нм —
А5ЯР>7=7 7^3/7 3 Ц^//~ • 
'77Р77-77//77 ■

-
.•. ■*.

7&та.
Йошо Дурбаба • О,— Жив е. жив е! —извика 

ха и оотаналите бойци които 
'веднага се събраха на куп да 
помогнат ма най-малкия 
мен .в своите редици;

И Илия остана жив, а пар 
чето от бомба, лекари му из 
вадиха от окото след 33 го 
дини.

■ Е 7\707=^77=7ГГ7Ч И, \ , ;•
■ ^ ^65777/М 17/7/7.3 & Т/ЦТ/ . -1 л

• ци. нл3-5 .’ • Ам (ш 
7=гл7е7*и/&7//с/е-м*г77

. ■ &'ГГ77=Г7/ТТЬ*Ч15ГСи&С)'ГКО ГС7РН?- '
от лФ&тгтшот? ; сх~

^=90 С- /^Т/Т^ОТУС/МТ/.

® •},.През това време Анджелка 
и Анджа .последователно 
на ©лед друга носиха 'Илия, 
храниха го, отглеждаха, насъР 
чаваха и пред него разказваха 
онова, което знаеха и прежи

ра-ед

УЙГ:'
СТРАНИЦА 12

БРАТСТВО * 14 ЮЛИ 1978



„ПОЧИВКА"ДОДА ЦАНА

Приятелска футболна 

среща с гости от САЩ

& /ЧНОГОХУБЯ
(/зо и е=в*Г1/&0

гюч*//3*^д^) .«жмя зл&еси/г7^ 
- и
ИЛ/

^Агаре1' /

->

„АСЕН БАЛКАНСКИ" — „БАНАТУЛ” (Нюйорн) 6:4 (3:1)

много бройните РМАТИЦА на преселниците 
ат Горн о Л омиш а вие и Луж н и 
ца организира на 5 юли в Ди 
митровпрад приятелска фут
болна ореща между отборите 
на „Асен Балкански" и „Ба- 
натул" от Нюйорк — Съедине 
нит© американски щати.

В спортния център „Парк", 
на прекрасния зелен килим, 
пред около 600 зрители, наб 
людавахме хубава игра на до 
машните футболисти и гости 
те от далечна . Америна. Не 
попречи дори ни горещото

по вкуоа на 
зрители.

Победата на „Асен Балкан 
ски") е напълно заслужена, и 
беше извоювана още 
първото полувреме, когато ■ до 
машните футболисти обезпечи 
ха резултат от 3:1. През вто
рата част на играта гостите бя 
ха равностоен противник,а и ре 
зултът
— 3:3. По този начин „Асен 
Балкански" извоюва победа 
от 6:4.

На края да напомним, че 
„Банатул" е футболен отбор 
от Нюйорк, в който играят 
наши преселници.

А -у

през ЛЕТНИ ПРОБЛЕМИ НА БОСИЛЕГРАД

ЗАРЗАВАТЧИЙНИЦЙТЕ ПРАЗНИ!
тогава беше равен Заццото, потреби-сок и цени. 

те за зеленчук и ово.щия не 
прекъснато нарастват и 
Босилвградения потребител.

зиран зелен пазар от страна 
на обществения сектор, твър 
де умело ползват 
онабдители. които вършат про 
дажба на собствени стоки. Но 
не оамо те. На пазара в Бо 
оилеград 
търговоки спекуланти, които 
успяват по твърде високи це 
ни да вършат продажба 
зеленчук и овощия-

Босилеград, 
а още повече на селата не 
са доволни със сегашната ор 
ганизираност на зеления 
зар. Зарзаватчийниците в Бо 
силеград отново са празни, а 
в селските магазини през та 
зи пролет |и сега през първи 
те летни дни нито веднаж 
не е доставен зеленчук и ово 
щия-

ЖИТЕЛИТЕ на
причастките

па-
време двата отбора да вло 
жат максимални усилия и 

•спортсменска атмосфера пона 
жат добра игра, която беше

поВсичко това говори, че 
добряването на снабдяването 
на зеления 
предприемане на организира 
ни и спешни мероприятия- Ка 
то ооновно трябва да се ана 
лизират примките, поради ко 
ито не се осъществява Обще 

по снабдява

в
идват и различни

пазар изисква
Симеон Манов

на

ПО ПОВОД ЮЛСКИТЕ ПРАЗНИЦИ В ПЕТЪРЛАШ И НА 
„ИЗВОРИЩЕ” Не рядко се случва, че един 

ден на пазара цените са ед 
ни. а вече на другия Д©н са 
двойно по-високи. Това гово 

монопол

Тази нередовност компетен 
тните по снабдяването в тър
говската организация „Слога" 
оправдават с това. че на па
зара няма винаги достатъчно 
стоки от този вид. че се те 
леко развалят, че са транспор 
тните разходи големи и за то 
ва трудно могло да се орга
низира редовно снабдяване.

Липсата на добре органи

ствения договор 
нето, който е подписан и от 
ООСТ „Слога". Обаче, в раз
решаването на този 
въпрос нужно е да се вклю
чат инспекционнитеСЪСТЕЗАНИЯ ПО 

СПОРТНА СТРЕЛБА
жизненсвеобразенри за

когато най-голям полза имат 
различни прекупчици.

Друг е въпроса, че и част 
ниците не са в състояние ре 
довно да снабдяват 
пазар дори и при твърде ви

служби, 
потребителите, 

другите номпетентни
съветите на 
както и 
организации и органи.зеления

В. В.

НА ГРАНИЧНИЯ ПРОПУСКВАТЕЛЕН ПУНКТ „ГРАДИНИ"На съотезанията на „Изво
рище” взеха участие шест от 
бора. -На първо място се кла 
сира отборът на обществено- 
политическите организации, на 
второ „Граничар", на трето от 
борът‘ на извидническия отр
яд, на четвърто на- Съюза на 
бойците, на пето на трудови 
те организации и на шесто на 
Съюза на инвалидите по тру

По повод юлските празни
ци на 4 (в Петърлаш) и на 7 
юли (на „Изворище" край Се 
нокос) се състояха състеза
ния по спортна стрелба 

На състезанията в 
лаш взеха участие десет от
бора. Най-добър успех постиг 
наха членовете на „Граничар’ 

(от 400 максимал 
място зае отборът

СЪРДЕЧНО ПОСРЕЩАНЕ НА ГРУПА НАШИ ПРЕСЕЛНИЦИ
В ОРГАНИЗАЦИЯ на Мати-П скър цате на преселници неотдавна 

в нашата страна допътува ,гру 
па преселници от Съединени 
те американски щати. На гра 
ничния пропусквателен пункт 
„Градини", при - вълизането 
им е СФРЮ групата бе сър 
дечно посрещната от девой
ки в пъстри народни носии, 
които им предадоха цветя. Го 
отите приветствува председа
теля на Общинската конферен

с 227 точки
ни, второ 
съставен на трудовите органи 
зации, трето отборът на

четвърто отборът на

да.
В тези състезания най-добри 

бяха Станко Пешич със 76 точ 
ки (от 100 максимални), на вто 

класира Гоша Гли

мла
дежта.
обществено-политическите ор
ганизации, пето на териториал 
ната отбрана, шесто записни 
те офицери, седмо на Съюза 
на бойците, осмо извидничес 
кият отряд, девето Съюза на 
инвалидите по труда и. десе 
то женският отбор на „Грани 
чар".

ро място се 
торов със 74, а на трето Раи 
ко Ставров съ с 73 точки. В съ 
стезанията взеха участие С‘ 
лица. а десетте 
(и в Пбтърлаш и на „Извори- 

награда
значката на Единадесетия кон-

ция на Социалистическия съ
юз на трудещия се народ в 
Димитровград СъРбислав Злат 
нович. като им пожела щаст 
ливо пребиваване в отечество

64
най-успешни

катоше) получиха

грес на СЮК. то на техните деди.бяха РаНай-добри стрелци
Пешич (Съюзът на ооц Организатор на тези успеш- 

беше стрелчес 
отбор „Граничар".

Между
група бяха и членовете на нул 
турно-художественото друже
ство от Питсбург, които в на 
шата страна щб устроят 
колко концерта.

останалите в тазидован
ците) с 80 точки от максимал 
ни сто), Тихомир Тошев г--~ 
79 'и Тоша Глигоров със 78

ни състезания 
киятс ъс

А. Д-
точки. ня '

НИШИЗДАТЕЛСТВО „БРАТСТВО" — 
ОБЯВЯВА КОНКУРС 

За приемано на

ЖУРНАЛИСТ — ПРЕВОДАЧ

Изминаха две 
години от смъртта 
шия мил и незаб 
баща, дядо и прадядо

на

постоянна работа на един

„..Вота в редакцията на вестник „Братство .
ЗП Р" Условия: завършено висша образование фи

на за способностите им.
Личен доход

зумение за разпределение но 
доходи.

ЙОРДАН ВЛАЕВ
от Димитровград

спораспоред самоуправигелного
средствата за личниНа 17 юли ще пост 

|;еговию гроб на дим 
ровградските гробища 
ще го окичим с цветя

15 август тазисе изпращат доДокументите
година*.

18000 Ниш,Издателство^ „бРАНЛВО"’ ^*
семейство
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ВЛАДО БУЛАТОВИЧ—ВИБ

и акулатаБюрократа
__ Обръщам се по гръб и плувам

едва—едва, нато труп. Тогава позволявам 
„а хамсиите да се наредят по мен и да

ме гРи^т Кан при вас> акулите, се напре 
кариерата?
__ Не знам наиво е това
— Например първо сте Акула в 

един град, после в една оиолия, след то 
ва плувате все по-нататъи и по-иататъи.

__ При нас такива ги няма. Морето
не е разделено на парцели, а и изкачва 
него нагоре е ограничено. Може само до 
повръхността на водата.

4 _ це и аз не искам много по-висо 
ми се ще да изплувам на

КАТО СИ ловеше риба, Бюрократа 
видя Анулата до самият бряг на морето и 
й се поклони: пьзхищавам, Ануло! 

Бюрократе!
— Аз ви се
— И аз на вас,
— Вие плувате чудесно.
— И вие също.
— Вие сте тъй
— Това не е нищо спрямо

два

силна, Ануло.

КОЛКО СЪНЦА вашата

сила.
Исках да ви попитам кан успя 

толкова многооаго да се задържите в 
вода.ИМА? — Съвсем просто: нато се застуди, 
аз се супснам надолу, нато се затопли, 
изплувам нагоре. Освен това плувам 
в споя кръг.

но, и на мен
повръхността.

само

Когато__ Бъдете малко по-хитър.
__ Че и аз не искам много по-висо

изплуогле на повръхността, вие признай 
те че ви мирише опашната и се отнаже 
те’ от нея- Бъдете спокоен, ще ви израс 
те нова, по-хубава.

голяма риба, а
пече не е популярно „големите риби да 
гълта/ малките”. Кан се прехранвате 
новите условия»/

— Боря се за равноправие, 
например на хамсията: „Искаш ли да сме 
равноправни?" — „Искам ' казва тя 

тогава” — казвам и 
не успя. После се

днесВие стедека има йодноДо са съм си мислил 
слънце на тия свет.

Прост човек, кнкво може друго да мис 
ли. А оно не било тека. На тия свет имало

п

Казвам

млого сънца.
Седим тия дни при моятога сина у Ца 

риброд и слушам разтвор с йедиога иего- 
вога приятеля и жену му.

Готве се да иду иегде па летуваме.
Я 1ьим кажем дай дойдете деца при 

не у село кнкво че се мучите да путуйете 
по тея же^е и паре да си арчите. Нема ни 
що да работите. Я сам све сработил — дал 
сам имоггат на задругуту. 
ма, има млеко, пресно и кисело, има вур- 
на, че си узимате леб, па и качамак че на 
праните. Че се купете по цел дън на Големи 
вир. Нема да се бутате по трамвайни возо- 
ве, нема да се акате по бел свет...

Слушаше ме они и по йедно време же 
пата на Цветана, тека се ока приятелят па 
моятога сина че рече.

— А не могу я да идем у село, там йе 
друго\ слънце. Я млого обичам 
у Макарску. Тамо сам била две године и 
това слънце ми се млого допада...

После се обади моята снаа.
— Я пак не могу да подносим онова 

слънце у Макарску. Най-убаво йе слънцето 
у Гърцию и на Църно море. Това слънце я 
обичам. Това височкото слънце йе малко 
остро за децата...

Моят син си йути, знайе дека за мене 
нашето слънце височкото' си е най-убаво и 
нече да говори нищо. Ама неговият приятел 
Цветан и он роден у Висок каже.

— Я лично мислим дека у Улциж йе 
слънцето най-добре и тамо да идем.

Тека целу вечер седемо и они се дого 
вараше куде да иду на летуване, я си лего. 
Ка на ютре дън разбра, че решили да иду 
при това слънце койе женете обичаю.

Моят син отиде у Макарску, а Цветан 
с женуту си у Гърцию. Я си отидо у село. 
Там че летуйем. И си мислим са дека сам 
бил млого прост човек. Све сам мислим 
има йедно слънце и оно грейе и у Висок и 
Гърцию и Макарску. А са видим дека нейе 
тека.

положението ви, Ануло?— Канво е
Нормално. Главата ми е надолу, опа 

нагоре, перните — встрани.
Не ви питам за това. Имах пред 

вид вашата фуннция-

„Моля те, глътни ме 
аз. Тя се опитва, но 
опитвам аз и успявам.

— Кан учите хамсията да ви слуша. 
— Правя го с педагогия.
— Канво рекохте, с педагогия ли.

гогия. Викам на хам 
Кан смеете да плу

шна/а —

ме
— А, така ли? При нас, рибите, иой 

то по-бързо плува, повече успява.
— Блазе ви на рибите.
Анулата изпъна перните си 

на поздрав. Когато я поздравяваше, Бюро 
нратата
трябваше, и цамбурна в морето.

След мално Бюрократа излезе 
брега с Анулата между зъбите.

— Казах: с педа 
сиите: „Не ви е срам! 
вате в различни посони! „Те се засрамват, 
послушват ме и почват да плуват в посока 

Аз отварям уста и ги посрещам
в знай

Че си готвите до към мен.
с въодушевени възгласи, а те бързо поли
тат по погрешна в моето гърло.

отнолнотосе наведе повече

нада ви нритину-— Когато започна 
ват, какво правите, Ануло?.т,

V.
Мъж мери обувки в извес

тен парижки моден магазин.
току

що обухте, е модел „Людо- 
вин XIII” 
ната.

щата си.
— Ех, а кой не би искал! 

— Тъжно въздъхнал шефът.1 — Този чефт, който

В магазина.
— Дай ми литър коняк, но 

ресен, защото е за болен

назва продавач-слънцето
— Да, но са тесни и ме 

отвърща клиентът.
ПО-П)
човек!

Разговарят приятели.
— Откак се ожених, живея 

като в приказка.
— Сигурно жена ти е фея? 
— Не вещица.
Жена негодува пред съпру 

га си.
— По-рано ни носеше пода 

ръци, а откак се 
нищо?

— А ти виждала ли си, ми 
ла, някой рибар да дава отров 

която вече е хва

Между приятели.
— Защо непрекъс 

жениш и развеждаш?
— Все на такива попадам, 

че и други мъже искат да се 
оженят за тях!

Баща посещава автомобил
на изложба с малкото си син

стягат
Бихте ли ми дали .Дюдовик 
XIV.

снато се

Двама пияни се срещат 
пред статуята на Галилей- 

— Кой е този тук — пита
единият.

—Галилей- Открил, че земя 
та се върти...

— Значи, колега!

че.
Какво значи „Симка—8”

оженихмепита детето.
— Значи, че харчи 8 литра 

бензина на сто километра — 
разсеяно отговаря бащата.

„Пежо

Дюпон се обърща към 
своя пряк началник.

— Шефе, бих искал 
отида на погребенито на тъ

Ужасно! Ами рибата, 
ната?

да на
—604”?

ИЗДАТЕЛСТВО „БРАТСТВО” — НИШ 
обявява

Квартира не е обезпечена.
Със заявлението да се представи сви 

детелство за завършено образование, ле 
карско удостоверение, за мъжете — дону 
мент за отбита военна повиност.

Срок за подаване на заявленията с 
нужните донументи е 15 дни от деня на 
обявяването на нонкурса.

Избиране на нандидатите — в срон 
от 30 дни от деня на заключителната дата 
за подаване на донументите. За резулта 
тите от ноннурса — нандидатите ще бъ
дат осведомени писмено в срок от 10 
дни от деня на издаването на решението.

Непълни заявления няма да се взи
мат предвид.

Заявления с документите се изпра
щат на адрес.

Издателство „Братство”, 18000 Ниш
ул. „Кей 29 декември” _/\/Ь8

КОНКУРС
за приемане на един СТАЖАНТ за ра 

бота в Общата служба
ЗАВЕЖДАЩ АДМИНИСТРАТИВНО-КОМЕР 
ЧЕСКИ РАБОТИ

Освен общите предвидени по Закона 
уловия , нандидатът трябва да изплъня 
ва и следните условия.

— Да има виеше образование, виеше 
управно или виеше инономичесно-номерче 
ско училище,

— основни знания по българсни език,
— за мъже — отбита

(\ За мене си йе височко слънце, а за мою
ту снайу слънцето на Макарску а за Цвета 

1 новицу — слънцето на Гърцию. военна пови
ност.

Личен доход според Самоуправител- 
ното споразумение за разпределение на 
средсвата за лични доходи.

Почивка
А/ет петров

он%и


