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ХУА ГО-ФЪН Ш МОДЕРНИЗАЦИЯТА И РЕКОНСТРУКЦИЯТА 

НА ПРОМИШЛЕНИТЕ МОЩНОСТИ-ОСНОВА 

ЗА ТРАЙНО СТАБИЛИЗИРАНЕ НА 

СТОПАНСТВОТО

ЮГОСЛАВИЯ
Председателят на Китайска

та комунистическа партия и 
председател на Държавния съ 
вет на НР Китай Хуа Го-фън 
на 21 август т.г. пристигна на 
осемдневно официално и при
ятелско посещение в нашата 
страна по покана на прези
дента на СФР Югославия и 
председател на Съюза на юго 
славските комунисти Йосип 
Броз Тито. С това най-внс- 
шият китайски партиен и дър 
жавен ръководител връща по
сещението на нашия прези
дент, който преди една годи
на (в края на август и нача
лото на септември миналата

Широка, Берислав Бадурииа, 
Азем Власи, Стане Поточар, 
Милойко Друлович, Душан 
Глигориевич, Владимир Баби- 
шек и други личности.

РАВНОСМЕТКА ПО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СРЕДНОСРОЧНИЯ ПЛАН (1976—1980 ГОДИНА)

телен ръст. Средногодишно те 
се движат над ръстта в ре
гиона, дори и Републиката, 
което от своя страна свиде- 
телствува за по пълна изява 
на професионалните, самоуп- 
равителните и други социали
стически сили в стопанските 
предприятия.

При пристигане на летище
то „Белград" сърдечно добре 
дошъл на китайския ръково
дител и придружаващите го 
личности пожелаха членът на 
Председателството на СФРЮ 
и на Председателството на 
ЦК на СЮК Видое Жаркович, 
председателят на Скупщината 
на Белград Жнворад Коваче- 
вич, посланикът на СФРЮ в 
Китай Мнрко Остоич, 
рал-полковникът

★ През първия етап (до 1978 г.) таканарсченият
„Субективен фактор" раздвижи сили и допринесе за 
ускорената реконструкция на съществуващите сто
пански мощности

ти и становища (решенията 
на X и XI конгрес на СЮК, 
Закона за сдружения труд и 
пр.), но и т.н. „субективен фа 
ктор", чието ангажиране от
кри многостранни възможно
сти за стопанско развитие.

Цифренните данни убеди
телно потвърждават, че основ 
ните икономически показате-

Основите на средносрочния 
план по развитие на Димит
ровградска община (1976— 
1980) в почти всички насоки 
се изпълняват на задоволител 
но равнище. В някои отрасли 
изпреварват и има реални ус
ловия да бъдат усвоени в сък 
ратени срокове, относно да 
бъдат разширени и да станат 
по-всеобхватни от първоначал 
ния им вид.
Безспорно за една такава ин 

тензивна стопанска дейност 
значително влияние оказаха 
редица прогресивни докумсн-

гене- 
Бранислав Съюзът на комунистите, ка

то водеща сила. Съюзът 
синдикатите, самоуправителни 
те сили действуват към разре 
шаване на най-наболелите въ
проси в отделни самоуправи
телни колективи и допринас
ят за разгръщане на творче
ските сили на трудещите се 
в не една насока.

на

производдителност на 
труда, икономичност на сто
панисване, ефективност и пр. 
— през периода 1976—1978, 
или половината на средносро- 

бележат значи

ли

чния план

Конфекция „Свобода“: ПЪРВИЯТ ЕТАП НА РЕКОНСТРУ
КЦИИ УСПЕШНО ПРИКЛЮЧВА

Въпреки че конфекция 
„Свобода“ не е най-голямата 
стопанска организация в Ди
митровградска община, с осно 
вание може да се каже, че 
реконструкцията и модерни
зацията тук са изпреварили 
другите доста. Понастоящем 
приключва първият етап, в 
който са вложени 17 милио
на динара. Първият етап е 
обхванал главно рсконструк-

сянето, клуб за обществена 
дейност на младежта и пен
сионерите, библиотечен пункт 
и т. н.).

Разбира се, освен около 350 
заети в момента, след преда
ването на обекта на употре
ба, счита се, че ще бъдат при 

•ети още 50 души в прякото 
материално производство, как 
то и 15 работници в общест
вения стандарт — готвачи, се 
рвитьори, библиотекари и пр.

Същественото е, че първият 
етап е така да се каже въве
дение във втория етап. Защо 
то с капитални вложения от 
около 20 милиона динара и 
след приемане на още около 
300 работника — ще се пос
тигне пълният икономически 
ефект. А това означава влага
ния в производствени мощно
сти и оборудване, което изця 
ло ще осъвремени производ
ството на изключително каче
ствена конфекция.

цията и модернизацията 
съществуващите производстве
ни мощности и останалите съ 
пътствуващи помещения. При 
това са построени още 1000 

метра

на

производственакв.
Хуа Го фънДругарите Й. Б. Тито и площ.

Същественото обаче е тук, 
че се решава комплектно об
ществения стандарт (ресто
рант по обществено хранене 
— от подготовката до подна-

Йоксорич и шефът на прото
кола па Съюзния секретариат 
иа външните работи Брашсо 
Вилус. На посрещането бе и 
китайският посланик в Югос- 

с членовете на носол-

година) посети НР Китай- Съ
щевременно Хуа Го фън е пъ 
рвият китайски държавен 
ва, който посещава Югосла
вия.

гла

лавия
ството както и румънският по 
сланик в Югославия.

Жителите на Белград сър
дечно поздравиха нристиганс- 

високия китайски ръко 
така

истори-Миналогодипшото 
ческо посещение на президен
та Тито в Китай откри нов и 
изключително важен етап в 
югославско-китайските 
шения, основаващи се на вза
имно доверие и уважение, ра 
виоправио сътрудничество и 
ненамеса във вътрешните ра- 
(Ьги.

С председателя Хуа Го-фън 
пристигнаха членът на Полит
бюро на ЦК на КП и под
председател на Държавния съ 

Китай Чи Тенг Квен' 
кандидатът з? член на Полит
бюро на ЦК на КП и първи 
секретар на Революционния 
комитет на провинция Ссчуан 
Чао Цу Янг, членът на ЦК на 
КП на Китай и министър на 

работи Хуанг Хуа 
и други личности.

Сърдечната среща 
Куа Го-фън и президента 
то стана иа площадката пред 
Белия дворец в Белград 
другарите Тито и Хуа Го-фъ» 
се ръкуваха и прегърнаха. Иа 
посрещането от югославска 
страна бяха високите държан 
ни и партийни ръководители: 
Фадил Ходжа, Драгослаи Мар 
кавич, Веселин Джураионич, 

То до Курто-

отно-
то на
водител в страната ни, 
както нашия президент бе 
посрещнат в Пекин преди ед 
на година.

Така беше през първите 
от пребиваването на 

в глав-три дни
китайската делегация

град на Югославия — Ье 
къдсто в сградата на

ния
лград,
Съюзния изпълнителен съвет 
президентът иа СФПО и пред 
ссдател на СЮК Йосии Броз 
Тито и председателят на КП 
и на НР Китай Хуа Го-фъ» 
и придружаващите ги личнос
ти водиха разговори. По про 

път от Бе-

вет на
През последните годи 

ни общият доход беле
жи среден годишен 
ръст от 13,2 на сто, до
ходът от 18,3, а чисти
ят доход от 10,7 на сто. 
Националният доход па 
глава от населението 
през миналата година 
достигна 70 на сто сро- 
дио републиканско рав
нище, а вече през 1980 
година трябва да се из
равни с националния 
доход на глава от пасе 
лонието в Републиката.

външните тежение на целия
дворец на Дсдинс но ули 

ца Кнез Милош и през ио- 
вия мост на река Сава до 
сградата на Съюзния изпъл
нителен съвет двамата ръкопо 
дители бяха иривстствувани 
от стотици хиляди белградча- 
ии и от 36 културно-художе
ствени дружества, фолклорни 

хорове и народни и

лиямежду
Ти- В НЕДЕЛЯ, НА 27 АВГУСТ

Граничен събор 
в Димитровград

компетентните държавни 
ИР България и крайгра-

Съгласно договора на 
опгани на СФР Югославия и

съборянски комисии Общинската скуп-
(СФР Югославия), относно при 

Софии (НР България), за 
е насрочен вто-

състаии, 
естрадни оркестри. да напомним, че през пър

вия етап на реконструкция- и 
модернизация 60 на сто от 
капиталните вложения са соб 

средства. Средствата 
.... банките и фондовете до- 
комнлектуват цикъла на фи- 
нансиране^а в ^

По време на разговорите 
Тито — Куа Го фън ще бъ
дат обсъдени въпроси от вза
имоотношенията и сътрудни
чеството между двете държа 
ви и партии и въпроси о 
международната обстановка.

Куа Го-фън освен Белград 
и някои други гра

Сгане Доланц, 
пяч, Мика Шпиляк, Добривое 
Видич, д-р Тихомир Влашка- 
л*ч, Милош Минич, д-р Алск 
сан дър Гърли чков, Никола 
Любичич, инж. Бранислав И- 
коиич, Илия Ва кич, Коста 
Надж, инж. Душан Чкребич, 
Иван Стамболич, Йосин ВъР- 

Франьо Херлевич, Кол

щинп в Димитровград 
Окръжния народен съвет в 
27 аигусг т.г., неделя, в Димитровград

крайграничен събор на населението от Димит-
ственн
нарият

ровградска и съседните общини от ИР България.
А,

ще посети 
дово в страната ни.

ховец,



/
31 ГОДИНИ . ОТ ПОДПИСВАНЕТО НА ИСТОРИЧЕСКИТЕ 
ДОГОВОРИ НА БЛЕД , 75 ГОДИНИ ОТ ИЛИНДЕНСКОТО ВЪСТАНИЕ

Д-р КРЪСТЕ БИТО СКИДОГОВОРИ, КОИТО ГАРА
НТИРАХА СЪТРУДНИЧЕ

СТВО, СВОБОДА И 

НЕЗАВИСИМОСТ

ВШАНИНИТЕ ДЕЙСТВИЯ
тази при селото Карбуница — Кичевско. 
След това настъпил период на свобода и 
затишие, няколко 
в складове, където се изпращали 
ни артикли, месел се хляб и готвела храна.

□ълнели празните фишеци с ба-

В ОБИКОЛКАТА на повечето револю
ционни райони в Битолския окръг, къ- 
дето се запознал със ситуацията и подго
товката на народа за въстание Главният 
щаб, на заседанието си проведено към 
края на юли 1903 година близо до село 
Смилево, Битолско решил да отправи при
зив за обявяването на въстанието. В този 
призив между другото се казвало: „Хи
ляда пъти е по-добра смъртта, 
скотския живот.“ Определеният ден, ко- 
гато народът от цяла Македония и Од
ринско трябва да излезе явно с оръжие 
в ръка срещу душманите е 20 юли 1903 
година (нов стил — 2 август)... Долу ти
раните! Да живее народа, да живее сво
бодата !“

Денят на въстанието останал абсолют
на тайна за турските власти. Нито един 
екземпляр на призива за въстанието, кои
то куриерите разнесли до ръководствата 
на шестте кази от Битолския революцио
нен окръг не попаднал в ръцете на вла
стите. Неприятелят бил изненаден, а то
ва било от огромно значение за начални-

села били преврънати 
различ-

Тук се
рут и се изработвали дрехи за въстани
ците.

Преспа била разделена на два въста- 
нически райони: Ресенски (Горна Преспа) 
и Преспански (Долна Преспа). Преспа ка
то цяло била добре организирана, което 
дало възможност да се формират по-го- 
лям брой чети. Между по-значителните 
акции на въстаниците е нападението на 
Ресен с цел да се предизвика суматоха и 
паника всред неприятеля. По-голяма част 
от Ресен и Долна Преспа били освобо
дени и се намирали в ръцете на въстани
ците до втората половина на август..

На 2 август сутринта гражданите на 
Охрид можали да прочетат по улиците 
разлепените афиши на турски език с ко
ито турското население се предупрежда
вало да остане неутрално, понеже започ
налата борба не била. насочена срещу, 
него, но срещу непоносимия режим. В 
Охридският район Илинден дочакан с 
добре организирана интендантска служба. 
Създадени складове с храна, тайни фур
ни, леярници на патрони, била организи
рана и санитетска служба, един вид бол
ница край селото Брежани. Районът бил 
разделен на няколко подрайони, а най- 
ожесточени въстанически акции се разви
вали в Малесия, Горна и Долна Дебарца 
и в Ортакол.

През първите десет дни от началото 
на въстанието кажи-речи редовно се во
дели борби в Охридско. От Албания и 
Дебар непрекъснато идвали войски и у- 
нищожавали селата, които храбро били 
отбранявани от местните чети. На стра-_ 
ната на властта застанали и професионал
ните разбойнически албански банди, кои
то сеели ужас По македонските села. И 
покрай това господари на планините оста 
нали въстаниците.

Около 500 четници на Илинден на
паднали града Кичево, завзели го но до
броволно се оттеглили. Една от най-кър- 
вавите борби в Кичевския район и не 
само в него станала в село Карбуница. 
Тук пушките отстъпили място на ножо
вете и байонетите, борбата се водела гър 
ди срещу гърди. Епилогът на тази касап
ница бил: 30 мъртви въстаници и над 100 
турски войници и башибозуци. След та
зи кървава драма изплашеният аскер и 
башибозук не се опитвали 
дат със силите с които разполагали.. До 
началото на септември голяма част от 
Кичевския район била освободена.

По своя революционен подстъп, дипа- 
мичност, концентрация на сили и резул
тати Костурският революционен район, 
покрай Крушевския заема първо място в 
Илинденската революция. Целият район 
по военно отношение бил 
осем центъра. Всеки център бил съставен 

селски чети със свое начал
ство и знаме. Освен четите * в центрите 
били създадени още две районни чети от 
по 150 души. Била формирана и една спе 
циална чета с която се движели околий
ските началници Лазар Поптрайков, Ва
сил Чакаларов и други. Прогласът 
Главния щаб за повдигането на въстание 
то костурчани получили на самия ден И- 
линден. Районното ръководство един 
известило

транспорта и външнатаБЛЕДСКИТЕ ДОГОВОРИ 
представляват тръхна точка в 
развитието на югославско-бъл 
гарските отношения. Поучени 
от опита от миналото мар
шал Иосип Броз Тито и Гео
рги Димитров подписаха на 
Блед на '1 август 1947 година 
историческите договори и с 
това сложиха началото на по- 
тясно сътрудничество между 
Федеративна народна републи 
ка Югославия и Народна ре
публика България.

До бледските договори се 
стигна в' момента, когато две 
те страни извоюваха победа 
над реакцията и фашизма, 
разрешиха много икономичес
ки проблеми в своите страни, 
решиха националния въпрос. 
В Югославия бе признато пра 
вото на българското национа
лно малцинство, а в България 
правото на македонското на
ционално малцинство. Нацио
налните малцинства в двете 
страни по такъв начин стана
ха съединително звено, както 
казваше другарят Георги Ди
митров по това време.

Текстът на Бледското спора 
зумение гласи:

ство.
търговия,

— да се създадат, чрез спе
циална спогодба, нов режим 

имоти
отколкото

за двувластническите 
"по протежение на цялата юго 
славско-българска граница, ко 
ято спогодба да замести съ
ществуващата такава от 1939 
година, да се упростят паспор 
тните формалности за населе 
нието от двете страни и да 
се улесни минаването през 
югославско-българската гра
ница, както на първо време 
се премахнат входните и из
ходни визи, и да се уредят 
всички висящи поданствени 
въпроси между Народна репу 
блика България и Федератив
на народна република Югос-

те успехи на въстанието.
На 1-ви август Главният щаб изпра

тил до районните ръководства последните 
напътствия. В тях се прецизирало, че въ
станически акции трябва да започнат ве
черта на 2 август на празника св. Илия 
(оттук и Илинденско въстание). В напъ- 
ствията се казвало, че трябва да се води 
партизанска борба придружена от теро
ристични и анархистични действия, което 
конкретно значело формиране на по-малт 
ки войнишки чети, които трябвало 
действуват едновременно във всички ме
ста. Също така се внушавало да не се 
влиза в борбата с цели маси концентри
раш! на определени стратегически пункто 
ве за да не им се даде възможност на 
турските войски бързо да унищожат въ- 
станическите сили. 
трайно би било
по-сигурни били изгледите, според 
нието на Щаба рано или късно европей
ските сили да се намесят със свои вой
ски. На четите била възложена задача да 
нападат малочислените турски войски, на
станеш! в християнските села, 
другите органи на властта, караулите и 
друго, но били длъжни да пощадят тур
ските жени

лавия,
— да пристъпят към разши 

рение на железопътните и шо 
сейни връзки между 
страни, като за целта специ
ална смесена комисия уточни 
направленията и пунктовете, 
които трябва да се свържат 
и последователността, в коя
то трябва да се изпълнят ст
роежите,

— да разширят до възмож
ния предел културното 
рудничество между 
ския народ и народите на Фе 
деративна народна република 
Югославия, като за целта взе 
мат за улеснение на, всички 
полезни инициативи, както и 
за размяна на литературни 
произведения, списания и ве
стници.

двете

да

СъТ- 
българ-— Югославското и българ

ското правителство, като приз 
наха необходимостта да склю 
чат договор за приятелство, 
сътрудничество и взаимопо
мощ и след като бяха едино
душно уговорени Между двете 
делегации съществените 
постановления, съставиха са
мия текст на договора.

Доколкото по-дълго- 
въстанието, дотолкова 

мне-
му

— да се оповести специал
ната декларация за братския 
жест, с който правителството 
на Федеративна народна ре
публика Югославия, вдъхнове 
но от установеното вече брат
ство между народите на Юго
славия и българския народ, 
изпитано в борбата срещу об 
щия неприятел, за да улесни 
стопанския напредък на Бъл
гария, като има предвид осо
бено тяхното стопанско сът
рудничество и координиране 
на стопанските планове на 
двете страни, се отказва от 
името на народите на Югос
лавия, от репарациите, които 
й са определени в размер на 
25 милиона долара по мир
ния договор с България.

както и— да развият до максимал
на възможност стокообмена и 
стопанското сътрудничество 
между двете страни, като ус
тановят определен курс на 
своите монети, подготвят съз
даването на митническа уния 
между Народна република 
България и Федеративна на
родна република Югославия 
и съгласуват все повече сво
ите стопански планове. Двете 
правителства взеха редица 
конкретни решения за съгла
суване и уеднаквяване на ме 
роприятия и за взаимна по
мощ в областта на индустри
ята, електрификацията, мин
ното дело, селското стопан-

и деца.
„Ние взимаме оръжието против тира

нията и безчовечността, ние се борим от 
името на свободата и човечността, 
зва в един друг документ... Заради това 
ние считаме за братя всички онези, 
то страдат в мрачното царство на султа- 
на. Днес страда цялото християнско 
селение, включвайки и самите турски се
ляни. Нашият неприятел е само турското 
правителство ...“

Задграничното представителство на 
Организацията в София, посредством ед- 
на Декларация на ЦК на Вътрешната 
ганизация известило и международната 
общественост за началото на въстанието 
изтъквайки едновременно и 
които накарали християнското 
да се вдигне срещу тиранията 
новата власт.

Въстанието в Битолския революцио
нен окръг и в по-голямата част на Маке
дония започнало на 2 август 1903 година. 
™„Т„0ЛСКата каза (око;шя>- която била най- 

окръга била разделена на седем 
ЛкоТг™ = кРУШеПСКИ' Джаватоколски, Бу- 
Ресенсюи ®ит“лско поле< Демирхисарски, 
Кпшш™ Преспански (долна Преспа).

орбите за освобождението на Крушево 
и провъзгласяването на Крушевската не 
публика представляват най-славната стоа 
ница в историята на Илинденското въста-

се ка-

кои-
вече да напа-

на-

ор-

разделен на
причините, 
население 
на султа-

След подписването на Блед
ските договори вождът на бъ 
лгарската делегация Георги 
Димитров каза, че конферен
цията в Блед „откри пътя за 
много по-бързо и по-успешно 
всестранно развитие в полза 
на народите на Югославия и 
България“.

— Аз трябва да подчертая 
— каза тогава Димитров, — 
че благодарение на 
благоприятни условия, главно 
на сплотеността на югослав
ските народи — на сърби, хъ
рвати, словенци, македонци и 
черногорци 
Ръководство на вожда на Юго 

'славия маршал Тито, Федера
тивна народна република Юго 
славия е отишла по-напред в 
своето демократическо разви
тие и икономическото възста- 
новление, отколкото Народна 
република България ...

В аналите на историята на 
България и Югославия 
ференцията в Блед ще 
не като пътепоказател за раз 
витие на югославско-българ
ските отношения.

Резолюцията на Информбю 
ро през 1948 година осуети 
пълното провеждане в 
на Бледските договори.

от няколко

ЪрштЕо
ВЕСТНИК НА БЪЛГАР
ОМАТА НАРОДНОСТ В 

ЮГОСЛАВИЯ 
МГАИ

на

път
населението за историческото 

начало със следния призив: „Въстанието 
е обявено днес. Македония е в. открита 
борба с тиранина ... Поканваме всичко, 
което е способно да носи оръжие по ус- 
становения ред да влезе в редовете на 
ооиците. Да живее Македония, която се 
оори за своята свобода и автономия ...“ 

Въстаниците започнали 
кажи-речи в целия 
около 600

редица

ВЕЛЧЕВ
Г| ___ Джаватоколският район се простирал 

на терена между селата Цапари, Джавато 
и Смилево и планцната Бигла, а 
било с. Смилево. Началото

и на мъдрото
раяясгор

СТОЯН СТАНКОВ 
РЧРтрнинолов

център

ло 200 въстаници през нощта на 2 август 
нападнали гарнизона с около 80 души 
аскер, а в другите области въстаниците 
запалиш, всички беговски къщи, прекъс
нали телефонните линии и срушили мо
стовете на пътя Битола _ Ресен. В Буф- 
К,°ЛС™ЯТ Район, който е най-близо до 
‘' " а с паленето на купи сено на битол 

чани се обърнало внимание, че борбата 
е започнала. у

Демирхисарският район бил между
около°^РпопОРГат13Ират,те районни и дал около 1 000 Въоръжени въстаници. Те на
паднали турските гарнизони в повече се- 
ла, а една от по-известните борби била

да нападат 
окръг. На 5 август 

гпя пиртп въстаници нападнали аскера в 
градчето Клисура (населено с власи) и 
след няколкочасова борба го принудили 
към бягство. Освобождението на градче- 
то било дочаквано с въодушевление на 
населението. Войводите произнесли реч 
пред четниците и гражданите, а един от 
тях им обяснил, че борбата се води в ин
терес на всички угнетени и за автономна 
Македония. Градчето останало в ръцетЬ 
на въстаниците до 27 август, била фор
мирана революционна 
околните села идвали 
една дума се живеел 
боден живот.

■ОГДАН
Ьафош
<1484, Редакция 52-751

мт М,
М

кон-
оста-62500-603-9525

Ш — Ниш

власт, хората от 
в него на пазар, с 

един нормален сво-
дело

Б. Н.
(СЛЕДВА)
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НА САВОйНТЕРВЮ САВАТИЧ, СЕКРЕТАР
НА МОК НА СКС НИШ И ЧЛЕН НА ЦК НА СЮК ЗА ВЕСТНИК „БРАТСТВО“

ЯСНИТЕ СТАНОВИЩА ДА СЕ 

ПРЕТВОРЯТ В ДЕЛА
, КОИ В НАСТОЯЩИЯ МО
МЕНТ СА НАЙ НЕПОСРЕД
СТВЕНИТЕ ЗАДАЧИ НА ПЪ
РВИЧНИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ 
ЦА СК И НА КОМУНИСТИ
ТЕ В РЕГИОН НИЩ ЗА ОСЪ 
ЩЕСТВЯВАНЕ НА ТЕЗИ ЗА
ДАЧИ?

— Основната задача на ко- 
мунистите във всичките 15 об 
хцини на регион Ниш е, как- 
то каза другарят Тито в зак
лючителната си реч на XI 
конгрес на СЮК е ясните ста 
новища, утвърдени на Кон
греса да претворим 
следователно всички заедно и 
всеки отделно 
да присътпим 
конкретизация и практическа 
реализация. Това е същината 
на целокупната наша по-ната- 
тъшна активност.

Изхождайки от доклада на 
другаря Тито и от резолюци
ите, като пътепоказатели и и- 
дейно-политическа ориента
ция за конкретна политичес
ка активност, в първичните 
организации на СК и в общи 
нските организации на СК те
че активността по актуализи
ране на програмите и прие
мане на планове за политиче 
ски акции. Това трябва да 
бъдат конкретни програми за 
дейността на всяка първична 
организация на СК и за вся
ка среда, въз основа на съб- 
людението, на собствените по 
треби и специфичности. Това 
всъщност ще бъдат програми 
за организирано действуване 
на Съюза на комунистите и 
на всички други организира
ни социалистически сили, пре 
ди всичко по следните въпро-

дина се предвижда да 
вестират още 240 
нара. Във 
трудови

на Съюза на комунистите. Со 
циалистическото самоуправ
ление, както изъткна другарят 
Тито още пред Десетия кон
грес на СЮК, е предусловие 
за осъществяване на равнопра 

последователно вието между народите и
и народностите, а от дру
га страна в една много- 

следващия национална общност не бй
съществувало нито самоуправ 
ление без равноправие на на
родите и народностите.

всестранно и основно трябва 
да се съблюдае и оцени до
къде се е стигнало в осъще
ствяването на средносрочния 
план и да се предприемат ко 
нкретни и ефикасни мерки 
за неговото 
осъществяване и да се раз
движи дейност по утвържда
ване целите на 
срсдносрочен план. В рамки
те на този въпрос, на текуща
та стопанска проблематика, а 
отделно на производителност
та на труда и по-пълното пол 
зваие на съществуващите мо 
щности, във всяка среда тря
бва да се поведе най-конкрет 
на акция.

се ин- 
милиона ди 
промишлени

селското стопанство, строител
ството, туризма, оборота, гео
ложките изследвания и др.ВСИЧКИ

организации 
щи реконструкция, 
Ция, внедрява 
логия. Може 
община 
ставлява 
площадка.

Реално

се вър- 
модерниза 

се нова техно- 
да се каже, че 

Димитровград 
голяма

В областта на инфраструк
турата също така се предви
ждат обемни капиталовложе
ния, каквито са:

— построяване на водопро
пред- 

строителпа
води,

тга е' Че такава динами- инвестиционна активност 
за кратко време ще доведе
менн° "аТаТЪШНИ К1)УШШ промени в стопанството на общи

създаде огромен 
производствен потенциал 
зширяване на материалната 
основа на сдружения 
върху тази
успешно решаване на много- 
ороИните задачи в областта 
на обществените дейности и 
за развитието на обществения 
стандарт, както и за задълбо 
чаване на

— регулация на Нишава,
— реконструкция и постро

яване на пътната мрежа,
— уреждане на граиично- 

пропусквателния пункт,
— електрификация на нс- 

слсктрифициранитс селища,
— разширяване на ПТТ мре 

жата с 600 номера и други.
В областта на обществени

те дейности се предвижда ка 
питаловложения за развитие 
като например на:

— основната здравна защи-

чна

Борбата на Съюза на кому
нистите и на всички други 
организирани социалистиче
ски сили за последователно 
провеждане политиката на ра 
вноправие между народите и 

Изхождайки от значението народностите и в бъдеще тря 
на тези въпроси, а по тях ще бва да бъде ориентирана към 
обсъждаме и на Мсждуобщи осуетяване на всички явления, 
нската конференция на СКС условия и причини, във всич- 
в септември тази година, ко- ки области на обществения и

икономическия живот, които

пата.
в дела. и ра

организирано 
към тяхната труд и 

основа място за

та.
самоуправителните 

обществени отношения. ЙК5 могат да послужат на нацио
налистически ориентираните 
отделни лица за накърняване 
на нашата революционна при 
добивка — братството и един 
отвото, обосновано върху рав
ноправието и единението на 
всички народи и народности. 
Съюзът на комунистите в на
шия регион и по-нататък със 
своята постоянна континуира- 
на акция трябва ба -създава 
условия за по-ускорено раз
витие на недостатъчно разви
тите райони и за подобрява
не на материалните условия 
на живота в граничните об
щини -. за съответна . национал 
на и определена етническа за 
стъпеност в самоуправителни
те органи и делегатските те
ла в организациите на сдру
жения труд, в самоуправител
ните общности на интересите, 

в обществено-политическите 
организации и общности и, 
за практиката на равноправ
на употреба на език^и пис
мото на народностите, за раз 
витие на всестранно информи 
ране на българската народ
ност на роден език, за задъл
бочен марксистки подстъп 
към междунациОналните отно 
шения в образователно-възпи
тателния процес, както и за 
по-нататъшно насърчение на 
издателско - изследователска
та и творческа активност във 
всички области и още по-ши-

ПО ВАШЕ МНЕНИЕ В СВЕТ
ЛИНАТА НА КОНГРЕСНИТЕ 
РЕШЕНИЯ КОИ СА ЗАДАЧИ 
ТЕ И НАСОКИТЕ, НА ДЕЙ
СТВУВАНЕ НА ПЪРВИЧНИ 
ТЕ ОРГАНИЗАЦИИ НА СК 
И НА КОМУНИСТИТЕ НА 
ПЛАНА НА АКТИВИЗИРАНЕ 
НА ТЕЗИ КАПИТАЛОВЛОЖЕ 
НИЯ?

— В предходната средиосро 
на програма имаше застой в 
инвестирането, особено в ос
новните отрасли на стопан
ството. По-точно многоброй- 
ните трудности в стопанисва
нето се изявиха и върху ин
тензитета на инвестиционната 
активност в региона, което се 
отрази и на общото стопан
ско и обществено 
отделно на развитието на не
развитите общини 
Ниш.

Саво Саватич: 
Крупните по
стижения в Ди 
митровградска 

община — кра 
чка напред в 
задълбочаване 

на национал
ното равнопра
вие.

СИ:
— По-нататъшното разви

тие на самоуправлението и, 
във връзка с това, борба за 
по-интензивно стопанисване

развитие.

в регион
във всички среди, за увеличе 
ние производителността 
труда, за разпределение спо
ред резултатите на труда, за 
по-интензивна инвестиционна

Изхождайки от утвърдената 
политика за по-ускорено раз
витие на неразвитите райони, 
в Средносрочната 
на СР Сърбия и региона и об 
щините в тези райони, пък и 
община Димитровград

на

програма
— културата и физическата 

култура,
гато ще приемем и конкре
тен план по активност на ор
ганите и телата към Между- 
общинската конференция на 
СКС в Ниш. До тогава тази 
активност ще приключи във 
всички общини на регион 
Ниш.

дейонст, относно са осъщест
вяване на средносрочните про 
грами по развитието 1976 —
1980 година във всяка среда отделно място. С реализация

на целите и задачите от тези 
планове и Средносрочната 
програма по обществено-ико
номическо развитие на общи- ги.
на Димитровград, трябва да
се осигури по-динамичио и в досегашната активност на
по-стабилио обществено разви Съюза на комунистите в об- 
тис на тази община и укреи- щипа Димитровград и на вси- 
ванс на материалната й ос- чки обществено-политически и
нова, като основни предно- самоуправителни 
ставки за увеличение па лич- бс изявена висока степен на 
ния и обществения стандарт идейно-политическо и акцион 
и а трудещите се и граждани- ,ю единство в реализацията 
те на тази територия. па тези и други задачи. Оба

че, имайки предвид работи
те, който са в ход и обемнм- 

а изхождайки от 
, които утвърдиха О- 

коигрсс на СКС и Еди- 
коигрес на СЮК в

имат социалната и детската
защита,

— след това в образовани
ето (построяване 
зия, основно училище) и дру-

и в региона като цялост и 
осъществяване целите на по- 
нататшното развитие в перио
да от 1980 до 1985 година,- 
след това

— укрепване и функциони 
ране на политическата систе
ма на социалистическата де
мокрация върху основите на 
Конституцията и Закона за 
сдружения труд;

— осъществяване на коицеп 
цията на всенародната отбра
на, сигурността и обществе
ната самозащита и

— за последователното осъ
ществяване на тези и други 
задачи необходимо е по-ната
тъшно укрепване на идейно- 
политическото и акционно е-• 
динство на Съюза на комуни 
ститс във всички общински 
организации на СКС и в ре
гиона цялостно.

Ето защо, на тези задачи и 
в предстоящия период ще се 
посвети отделно внимание.

на гимна-

роко взаимно пропиване 
свързване на националните 
култури.

-и-3. Известна е политиката на 
СЮК за националното равно
правие на всичкп народи н 
народности в СФРЮ. Като ре 
зултат на осъществяването на 
тази политика са създадени 
всички услови, българската на 
родност да се радва на пъл
но равноправие и всестрапно 
развитие, 
со изявява, 
чрез признаването на нацио
налния идсититет, употребата 
на родният език, развитието 
на културата, както и на пла
на на икономическите и дру
гите самоуправителпи права.

Искал бих на края да под- 
че нашата борба за

структури
чертая,
оживотворяване на все по-пъл 
иото национално равноправие 
е ефикасна в онази степен в 
която сме ефикасни в разви
тието на социалистическите 
обществено-икономически от 
ношения върху основите на 
самоуправлението. Свободно-

Това равноправие 
нреди всичко,С реализация на политика - 

развитие
на изостаналите общини, пък 
и на тази община, чрез 
равномерно разместване 
стопанските и други мощно
сти, с развитие на инфрак- 
структурата на по-широка те
ритория, съществено ще 
спре отливът на населението 

тази територия в по-разви 
центрове и ще се обез- 

по-бързо и по-голямо

та на по-ускорено
те планове,

по- задачите, 
на смият

иадесетият 
програмирането на предстоя
щата активност във всички об 
щински организации на СКС 
и във всички първични орга
низации на СКС, а отделно в 

трябва да се посвети ма 
внимание и обезпе

чи пълна координация и съг- 
останалите обще- 

организа 
и самоуправителни орга-

то изразяване на интересите 
на всеки народ и на всички 
народности и тяхното равно
правно, договроно и съвмест
но съгласуване заема изклю
чително място в демократич
ния плурализъм на самоупра

сс крупниПостиженията на 
резултати в развитието на 
стопанството в Димитровград- 

общипа представлява го- 
крачка папред в задъл-

от тази 
ксималнотитс ска

печи
настаняване на работа, както 
и чувствително ще 
лят осъщсствуващитс

между развитите и нераз 
витите райоии-

В тази община, въз основа 
утвърдените цели и зада- 
са планирани много капи- 

в стопанството 
от 480 милиона дина- 

около 50%

ляма
бочаване на националното ра 
вноправие на българската па- 
родност.

се мама- ласуваис с
разли- ствсно-политически 

ции
пи от първичните организа
ции на СК до общината: от
делно на плана на иивестици 
итс, защото както се вижда НАСОКА?
от горните данни в тази об- ТАЗИ насока 
щипа, а и в региона цялост
но, са започнати големи ин- ' 
пестиционни строежи, в кои
то се влагат значителни сред 
ства. Затова във всяка среда

2. Другарят Тито в докла
да и в заключителната 
носочи, че ни предстоят се
риозни задачи в областта на 
стопанското развитие в пред
стоящия период.

В община Димитровград, в 
настоящия момент, са в ход 
инвестиционни строежи 
стойност от над 240 милиона 
динара. До края на 1980 го-

пителните интереси и това за 
политиката на Съюза на кому 
нистите и за цялото наше са- 
моуправително социалистиче
ско общество винаги беше и 

изключително значение.

реч ки

КАКВИ СА РОЛЯТА И ЗАДА
ЧИТЕ НА КОМУНИСТИТЕ Вна

чи
таловложения 
в износ
ра. От тази сума 
са капиталовложения в инду
стрията, след това значителни 
инвестиции са предвидени в

е от— Таченето, развитието и 
задълбочаването на национал
__ : равноправие, е една от
основните и постоянни задачи Т. В. — Сг. Ст.II ОТОна

СТРАНИЦА а
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ИЗСЛЕДОВАТЕЛСКАТА АКЦИЯ „ЮЖНА МОРАВА 78“ЗАВЪРШИПРИКЛЮЧИ АКЦИЯТА „ЮЖНА МОРАВА 
78” НА МЛАДИТЕ ИЗСЛЕДОВАТЕЛИ

До нови важни откритияСъбраният материал 

ценност с огромна 

етойиост
Постигнатите научно-изследователски резултати ^ра"

ците в тази акция са по-богати с нови познания, другарство, з«*дъ-' 
и единство...,

ТАЗГОДИШНАТА втора по
редна научно-изследователс
ка акция под название „Юж
на Морава 78“, организирана 
от Републиканската ’ младежка 
конференция. Републиканска
та конференция на младите 
изследователи на Сърбия и 
от младежта в Южноморав- 
ския регион изпълни всички 
очаквания и планирани зада- 

Повсчс от 100 девойки, 
младежи и пионери от цяла
та страна реализираха 16 нау 
чно-изследователски акции в 
13-те общини в Южноморав- 
ския регион и в общините: 
Мерошина (Нишки регион) и 
Гнилане (САП Косово). По та
къв начин младите дадоха ва 
жен принос в ознаменуване 
на партийните и младежки 
конгреси.

★ Необходимо е Движението на млади
те изследователи да намери привърженици 

★ По-тясно свързваневъв всички среди, 
на младите с научно-изследователска дей- 

заяви Драгомир Милоевич на ми-ност
тинг в Сурдулица. ★ Изпратена поздравите
лна телеграма до другаря Тито чи.

— Особено значение 
организирането на акциите и 
приближаването на младите 
към научноизследователската 
работа и свързването на тео
рията с практическите изслед 
вания, което пролича тук , в 
Южноморавски регион. Сега 
се запознахте по-отблизо с 
развитието на тоя край. с 
проблемите на изостаналост
та, културно-историческите 

знамености и други сведения 
на този район. Убеден съм, 
че сте срещали любезността 
и гостоприемносттта на дома- 

заяви Милоевич.

имаИзледователската акция
„Южна Морава 78“ потвърди, 
че младите в страната са на
мерили още едно благодатно 
поле за творческа изява, още 
едно поприще за' творческо 
ангажиране. Такава е общата 
оценка за значението на из
следователските акции, които 
занапред ще станат традиция 
в младежката дейност. Пълен успех на акцията: Слободан Палалич

РЕЗУЛТАТИТЕНа голям митинг в Сурду
лица след приключване на ак 
цията пред няколкостотин у- 
частници в акцията „Южна 
Морава 78“ и „Власина 78“, 
младежи от Сурдулишка и съ
седните общини, обществено- 
политически и стопански дей
ци на Републиката и автоном 
на област Косово, Южномора 
веки' регион, Сурдулишка об
щина и съседните общини 
произнесе реч Драгомир Ми
лоевич, член на Председател
ството на ЦК на СК на Сър
бия. На митинга присъствува- 
ха и Живан Василевич, член 
на ЦК на СЮК, Александър 
Янич, генерал-подполковник и

— Тази акция изцяло изпъ
лни своите програмни задачи 
и потвърди определенията на 
младите, своите 
амбиции да изразяват 
конкретен труд 
бодан Палалич, председател 
на Републиканската конферен 
ция на Съюза на Социалисти 
ческата младеж на Сърбия. — 
Въз основа на научното из
следване в различни области, 
постигнати са значителни ре
зултати, които след подреж
дане и публикуване ще имат 
важна практическа стойност- 
Това ще бъде реален матери
ален принос за по-ускорено 
развитие на все още иконо
мически изостаналия Южно- 
моравски регион.

интереси и 
чрез 

каза Сло-

кините
Оказвайки подкрепа на из- 

ледователските начинания Ми 
лоевич изтъкна, че самоуправ
лението най-ускорено се раз
вива чрез практиката на тру
довите хора, па оттук и осо
беното значение на всички 
акции, коитр организират мла 
дите, които са масови и да
ват забележителни резултати.

При това тези акции имат 
огромно значение и поради

На изследователската акция участвуваха
хиляда младежи и девойки от около 200 градове от 
цяла Югославия, както и група млади от необвърза
ните страни и Съветския съюз.

около Тази акция подтикна млади 
те изследватели в общините в 
Южноморавския регион, кои
то ще продължат своите из- 

• схедвания. с цел да разреша 
ват многобройни практически 
проблеми в своите среди.

Според думите на Палалич 
тази акция е означавала съ
щинско място с широки въз
можности за задълбочаване 
братството и единството меж 
ду младежта в нашата стра
на. Също така и за непосред
ствено оспс/собяване на млади 
те в подготовките и реализи
рането на системата на обще

Разнообразно сътрудничество: душан Михайлович

Акцията се състоя от 16 самоуправително орга
низирани програмни акции и програмна акция 
подрастващото поколение. Територията е изключител 
но голяма и обхващаше 13 общини на Южноморав
ски регион, както и две групи на терена на Мероши- 
иа — Нишки регион и в община Гнилане на терито
рия на САП Косово.

СЪТРУДНИЧЕСТВО ■^община бе открита здравна 
^амбулатория, която и занап

ред ще работи.

:— Това е наша благодар
ност на жителите на това се
ло за тяхната помощ и сът
рудничество с нас. Много не
ща именно тук узнахме, ви
дяхме и научихме чрез прак
тическа работа — казва Ни
кола Стоичевич, комендант 
на стоматологическата акция 
в Босилеградска община.

За осъществяване на възпи
тателния характер на акцията 
във всички общини в Южно- 
моравския регион бяха устро
ени срещи с бойци от Наро- 
доосвободителната война, ор
ганизирана обществено-полц- 
тическа, идейна, спортна и 
културно-забавна дейност.

В проведената акция „Юж
на Морава 78“ най-числящи 
са били младежите — средно 
школци (400) и младежите — 
студенти (300). В акцията са 
взели участие юо работници 
— младежи, 50 специалисти 
от Белградския университет и 
60 ученика
ща. Също така в научно-из
следователската програма са 
били включени петима студен 
ти от СССР и по един от Па
лестина и Сиера Леоне.

па

Шестнадесет самостоятелни 
програмни акции, реализира
ни през изтеклите двадесет 
дни означавали са амбизио- 
зен похват на младите. В пре 
шево са проведени медицин
ски, на Власина туристически, 
в Църна трава метерологиче- 
ски, в Мерошина екологичес-

В тазгодишната акция участвуваха: геолози, архе
олози, геотехшщи, социолози, биолози, етномузико- 
лози, еколози, туризмолози, стоматолози, историци, 
медици, географи, астрономи, етнолози и програмата 
„Прехрана в природата“ и подрастващите.

ки, във Враня е?нологически, 
въвкомендант на Нишка армей

ска област, Слободан Пала
лич, председател на Съюза на 
социалистическата младеж в 
Сърбия.

— Организирайки трудови 
и изследователски акции Съю 
зът на социалистическа мла
деж, наистина по най-пряк 
начин предприема необходи
мото за изпълняване на осно 
вните задачи на Единадесе
тия конгрес на СЮК — из
тъкна Драгомир Милоевич.

Милоевич между другото 
от името на ЦК на СКС, вси 
чки обществено-политически 
организации и републикански 
органи, честити на младите 
изследователи завоеванията в 
изследователското начинание, 
като набляга, че това пред
ставлява ценност с огромна
СТОЙНОСТ.

Изследователските и трудо 
вите акции са върху добро
волни начала, което придава 
особено очарование и предиз
виква истинско задоволство 
сред младите. Почти няма ак
ция, която да не предизвик
ва въодушевление.

в Войник исторически, 
Владичин Хан геотехнически, 
в Лесковац социологически, в 
Босилеград стоматологичевки

обстоятелството, че се провеж 
дат съвместно съР стопанство 
то на този край, с участието 
на научни организации и все
обхватната помощ на общест
вено-политическите организа 
ции, трудещите се и гражда
ните.

Не по-малко значение имат 
и поради едно друго обстоя
телство : те се съгласуват с 
реформата на образователно
то дело, относно представля
ват крачка напред в практи
ческото приложение па рефо 
рмата. Именно поради: това и 
поради ценния материал, кой 
то сетне ще бъде ползуван, 
следва всички общетвеии фак 
тори да дават още по-гол ям 
принос и оказват пълна под
крепа на всяко начинание в 
изследователските акции — 
заключи Милоевич.

изследвания. Във всички ак
ции са осъществени обемни и 
отговорни 
телски задачи.

научно-изследова-

— Това е резултат на из
вънредното сътрудничество на 
младите изследователи с об- 

орга 
населе- 

сре
с твърде сърдечен 

прием от хората и всички се 
грижеха да ни обезпечат мак
симално най-добри условия, 
за живот и работа 
Душан Михайлович, 
дант на акцията „Южна Мо
рава 78“.

ществено-политическите 
низации и местното 
ние. Във всички среди се 
щнахме

Практическа работа:
Млади стоматолози

народната отбрана, обществе
ната самозащтита и 
ност. Именно, за това 
акция ще постане традицион 
на с обективни възможности 
да прерастне в съюзна. По съ 
става на акцията тя има ве
че изцяло югославски харак
тер.

■ казва 
комен-На митинга привествени ду 

ми изказа и комендантът на 
изследователската а*сция „Юж 
на Морава 78“ Душан Михай 
лович. От митинга бе изпра
тена поздравителна телеграма 
до другаря Тито.

от основни учили
сигур-
тази

Благодарение на тази акция 
и на непосредственото застъп
ване на младите стоматолози 
— изследватели, в село Гор- 

Босилеградска
Ст. Н. на Любата в В. Велинов.
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РАЗГОВОР СЪС СЕКРЕТАРЯ НА ОБЩИНСКИЯ КОМИТЕТ НА СКС В ДИМИТРОВГРАД ВЕНКО ДИМИТРОВ

(ЪМРСНАП НАРОДНОСТ РАНО ДО РАМО С ОСТАНАЛИТЕ НАШИ 

НМЦИ И НАРОДНОСТИ 0 ИЗГРАЖДАНЕТО НА СОЦИАЛИЗЪМ
върху по-нататъшното разви
тие на нашата обществено-и
кономическа система.

За тази цел вече през сеп
тември ще свикаме заседание 
на Общинската конференция 
на СК, на която ще анализи
раме оценката за състоянието 
по провеждането на Закона 
за сдружения труд и ще набе 
лежим нашите бъдещи задачи
— подчерта Димитров.

Естествено, и на развитие
то на обществено-политическа 
та система ще се посбети дъл 
жимото внимание, защото та
зи тема беше една от основ
ните, които се обсъждаха на 
конгресите.

— В рамките на развитие
то на обществено-политичес
ката система — ще се съсре
доточим към разработка на 
по-нататъшното развитие на 
самоуправителните общности 
на интересите, прилагайки на 
дело конгресните решения — 
добави Димитров. Преди вси
чко, в тази светлина ще се 
разисква за мястото и роля
та на Съюза на комунистите, 
в Социалистическия съюз, син 
дикатите. Съюза на младеж
та и др. обществено-полити
чески организации в нашата 
обществено-политическа сис
тема.

Като една от главните зада 
чи в нашата работа занапред
— подчерта Димитров — ечи 
тамс и работата върху по-на- 
тъшното идейно-политическо 
изграждане.

Планираме най-малко два 
пъти в годината да вършим 
оценка на дейността във връ
зка с идейно-политическото 
изграждане на членовете на 
Съюза на комунистите.

На въпроса за политиката 
на' национално равноправие
— каза Димитров 
посвещаваме голямо внима
ние. Благодарение на такава 
политика днес българската на

— ИЗТЪКНА ДИМИТРОВ - Бр«яцм
комуниститеизработка на програма 

бота на първичните 
ции на Съюза

на ра- ри и разговори плановете ще 
оргаийза- 

комунистй-
те, като в тях ’ естествено, 
залегнат конгресните 4 ™

се обсъждат в първичните ор 
ганизации, а след това в съ
ответните комисии при ОК на 
СКС и през септември щс бъ 
дат изнесени на приемане.

на
По броя на членове- Г 

те на СК по отноше
ние на заетите Димит
ровградска община е на 
второ място в Нишки 
регион (след гр. Ниш).
В 32 първични органи
зации на Съюза на ко
мунистите членуват над 
1 300 души. Национална 
та структура на СК на
пълно съвпада с нацио
налната структура на 
населението в община
та — над 90 на сто от 
българската народност, 
а останалите са от други 
народи и народности у 
нас.
Според най-новите ста

тистически данни — Ди 
митровградска община 
е на средно равнище 
в републиката по отно
шение общия брой на 
заетите (индекс — 104). I

ще
решения.

Първичните организации на 
СК и — Искам да подчертая — 

каза Димитров, че в първич
ните организации на Съюза 
на комунистите вече се обсъ
ждат и разработват докумен
тите от Единадесетия конгрес 
на С10К. и Осмия конгрес на 
СКС. Централно място в те
зи разисквания се дава на по
нататъшната борба на кому
нистите за стопанска стаби
лизация и по-нататъшно раз
витие и внедряване на доход
ните отношения 
области. Друг въпрос, на ко
йто се обръща голямо внима 
ние :— каза той — е акция
та на Съюза на комуниетите

ръководствата им ще 
изготвят критически 

свещта дейност 
та на конгресните

анализ 
в светлина •на

решения
, и въз основа на тях ще 

сат допълнения 
програма за работа на избор
ните събрания в СК. Ще се 
приемат и оперативни плано
ве за работа за периода спе- 
тември 1978 — юни 1979 го
дина. Въз основа ца техните 

ще изготви свой

вне- 
в приетата

. планове 
план и Общинската ‘ конфере
нция на СКС и 
комитет на СКС.

във всички
Общинския

Венко Димитров
В рамките на тези догово-

— Решенията на Единаде
сетия конгрес на Съюза на 
югославските комунисти и Ос 
мия конгрес на Съюза на ко
мунистите на Сърбия вече 
претворяваме в дела — заяви 
за в. „Братство“ секретарят на 
Общинския комитет на СКС 
в Димитровград и член на Це 
нтралния комитет на СКС Ве 
нко Димитров. Някои от кон
гресните становища вече про
веждахме на практика и в 
предконгресна дейност, подго 
твяйки се за тези важни и сто 
рически събития — подчерта 
той.

Между Седия и Осмия 
конгрес на СНС

родност от Димитровградска 
община се радва на небивал 
стопански и обществен про
грес.

Населението от българската 
народност рамо до рамо е 
останалите народи и народ
ности в СФР Югославия вър
ви в изграждането на само- 
управително социалистическо 
общество изтъкна между дру 
гото Димитров.

В редовете на Съюза на комунистите в този пе
риод са приети над 400 нови членове, като над 48 на 
сто от тях са работници и селскостопански произво
дители, а младежи и девойки около 20 на сто. От 
общия брой новоприети 88 на сто са от българската 
народност.

В този период са създадени 16 нови първични 
Постигнато е пълно идейно иорганизации на СК.

Комунистите в Димитровгра 
дека община, които с огро
мен интерес следяха работата 
на конгресите, днес са в мо
мент на подготовка за прове
ждането на конгресните реше

и висока степен на идейно-по-политическо единство 
литическа и кадрова изграденост на първичните ор
ганизации при постоянно укрепване на класово-со
циалната структура на СК. СК в същинския смисъл 
на думата е станал водеща идейно-политическа сила

също
Разговора водна 
Матея Андонов

ния. в обществото.из.тъкна 
се. намираме в

В момента
Димитров

БАБУШНИЦА

ДИМИТРОВГРАД Оживена предконгресна дейност‘дК Жо
се проведе от 2 до 4 ноември; 
а Осмият конгрес на Съюза 
на синдикатите в Югославия 
— от 21 до 29 ноември тази 
година.

пето на Закона за сдружения 
труд и др. въпроси, които са 
от жизнено значение за тру
дещите се — каза той-

Шестият конгрес на Съюза 
на синдикатите в Сърбия ще

Тези дни в Бабушнишка об 
е подета широка ини-щина

циатива за обсъждане на ма
териалите за Шестия конгрес 

Съюза иа синдикатите в 
Сърбия“ Осмия конгрес

синдикатите в Юго
С НЕБИВАЛ 

УСПЕХ
М. А.на

на

Съюза на 
елпвин.

Както пи уведоми председа 
телят иа Общинския синдика
лен съпст в Бабушница Джоц- 

СИМИЧ:

От идната година - 

първомайски награди
обшила с Трябва да сс изтъкне,

Щ освен членовете иа Съюза на
комунистите досега и над зоо 
души безпартийни са внесли 
суми за изграждане на нолити 
ческата школа в Кумровсц.

че
Димитровградска 

на първо място*, в Нишки ре
гион, а между първите и Со
циалистическа република СъР 
бия в акцията по събиране 
средства за изграждане 
страда на политическата шко
ла „Йосип Броз Тито“ в Кум- 
ровец.

дже По почип на Общинския 
синдикален съвет в Бабушни 
ца се обсъждат критерии за 
присъждане иа първомайски 
награди, 
признания щс се присъждат 
за изключителни резултати в 
производството и в развитие
то на самоуправлението, а с 

ще се удостояват орга
низации на сдружения труд и 
отделни лица.

Предвижда се наградите да 
бъдат два вида: парични въз 

за отделни 
— за ос-

— Поради годишните почи 
вки има1 малко закъснение с 
обсъждането на тези матери 

Симич и добави, Ьй&»Тези награди ина
али,— каза 
110' тези 
ративеи план за провеждане 

разискванията, в предвиде 
за кон

Почти половината от запи- 
с внесена. До 

септември сс очаква
дни изготвихме опе- 5

салата сума

жОще от първите дни иаобя ла овградска^овщипа
викането й, » много първични . ' пПикл очи с тази полезна
организации всички членове "^“ееец предсроч-
веднага записаха по два чле лча 
нски вноса за изграждане 
школата. <

|Рна тях I*ните срокове. Именно, 
иа синдикатите СъР-Вгреса

бия те ще продължат до Ю 
септември, а 
синдикатите в 
средата на септември.

*
на. но. за конгреса иа 

Югославия до
иаграждения 
лица и признания 
повий организации иа сдруже 

труд и за отделни лица.
В синдикалните организации 

в Бабушнишка община е 
публично обсъждане текста, | 
на критериите на Първомай- 5 
ските награди.

1Още едно ярко показател-, 
високото патриотично , 

населението в Ди 
община и без-

1РДнес, два месеца след запо- ство за 
чването на акцията, може да съзнание на 
се каже, че същата, вече при- митровградска 
ключва. Вместо ■ 1 милион .- и граничната обич към нашия 
зоо хиляди динара — «ече.са, . и учител другаря
записани 1 милион и бор хи- велде. у
ляди динара корто- значи.зап Тито. 
лакираната сума още сега, е 
надхвърлена с 23 процента. •

1пияка-Инак за конгресите — 
кто подчерта Симич владее 
голямо интсресование.

На тих ще се направи кри- 
анализ на провежда

на

М. А.
тичсскиМ. А.
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КАК ДЕЛЕГАТЪТ ИЗПЪЛНЯВА ФУНКЦИЯТА СИ

Модернизацията и реконструкцията иа 

промишлените мощности 

трайно стабилизиране на стопанството
С ПОМОЩ—ПО-БЪРЗО 

ДО РАЗВИТИТЕ
основа за

отвата за пълна реконструк- на Димитровградско от фаши

етап, обектите иа който най развитието на стопански изо- най-голямата трудовц органи- 
наРупотреба^ станалите краинга в Републи- ООСТ
- деня на освобождението ка. ^ в «става на Индустрията

на каучукови изделия 
гъР“ в Пирот — е делегат от 
първите делегатски избори и 
безспорно с най-големи опити 

област в общината. 
Бил е председаващ на първа
та делегация в трудовата ор
ганизация, а понастоящем е 
председател на 
сдружения труд на Общинска 
та скупщина, както и делегат 
в Скупщината за подтик раз: 
витието на изостаналите об
щини.

(ОТ 1-ва СТР.)

Цикълът на финансиране 
за втория етап, който трябва 
да отпочне веднага след пър
вия и да продължи през 1978 
и 1979 година е закръглен. Ка 
зано с по-прости' думи: сред-

ческите изследвания на тери
торията на общината и про
чие.

Моята задача, подчерта То- 
в предстоя -доров, ще бъде 

щия период колкото е възмо
жно по-точно да пренасям в 
Скупщината на фонда, нужди 

на нашата община, за да 
може час. по-скоро да се на- 

по-близо до развитите.

“Ти-

„Тигър—Димитровград“: ЧРЕЗ МОДЕРНИЗАЦИЯ ПОЧТИ 
ДНОМЮ ПР0ИЗИ0ДСТИ0

те

мери
Необходимо е тук да изтък
на, чй българската народност 
в Димитровградска община за 
пръв път в историята си по
лучи своята пълна национал
на независимост и свобода в 
социалистическа самоуправи- 
телна Югославия. И 
помощта на всички народи и 
народности на нашата общ
ност, тя е крупни крачки вър 
ви към по-светло бъдеще.

Следващият въпрос, върху 
който беседвахме, с Тодоров 
беше: какво по негово мне
ние трябва да се направи де
легатската система още пове
че да заживее в практика.

— По време на неотдавна
шните избори в нашата тру
дова организация ; оценихме, 
че и покрай някои пропуски 
и слабости делегатската сис- 
тема е заживяла в практика
та и е получен ценен опит. 
Сега направихме крачка нап-^ 
ред — увеличихме броя на' 
делегациите, включвайки в 
тях повече хора, а по този на 
чин и в самоуправителната си 
стема на решаване. Също та
ка в работата на делегациите 
включихме и останалите тела 
и организации —■ работничес
кият съвет, управителният от 
бор. Съюзът на комунистите. 
Съюзът на синдикатите, а за 
ключови въпроси и събрания
та на трудещите се по Трудо
вите единици. По този начин 
аз,, както и останалите деле
гати получаваме и мнението 
и становището на почти вСИч 
ки трудещи се, с което зна
чително ни е облекчен проце 
са на решаване, и в положе
ние сме да предложим най- 
добри решения от общ инте
рес. А пренасяйки мненията, 
желанията и нуждите на ра
ботническата класа в Скупщи
ната на общината, региона, 
републиката и федерацията и 
обратно техните решения, 
ние по най-добър начин из
пълняваме нашата делегатска 
роля, изтъкна на края Тодо
ров.

от тази

ДАС и ПУМА обувки. Запла
нувано е комплектно фабри
ката да получи ново оборуд
ване, както и машини за ме
талната фабрика.

Но без основание се посоч
ва, че коренно се подобряват 
условията на труда. Предвиж 
да се създаването на охранна 
работница. Такова решение е 
плод на сътрудничество (тех
нологическо и материално) 
между Института по охрана 
на труда в Ниш, Самоуправи 
телната общност на интере
сите по инвалидно-пенсионни, 
ООСТ по документация. Тази 
охранна работилница ще бъ
дат настанени потенциалните 
инвалиди.

В цеха по пресуване на пла 
тнени обувки (кецове) се пред 
вижда вентилация. Също така 
се държи сметка за замърся
ване на външната атмосфера. 
Извършава се и отстранява 
шума, а и не се замърсява 
направо околната среда. Във 
фабриката не се изпускат от
падъчните води, нито се из
хвърлят отпадъците в р. Ни
шава.

Модернизацията в най-голя 
мата промишлена стопанска 
организация в Димитровград
ска община — „Тигър-Димит- 
ровград“ приключва, и то във 
фабриката за производство 
на технически стоки. Иконо
мическият ефект наистина е 
внушителен: от общо около 
150 милиона, производството 
трябва да нарасне на около 
350 милиона динара.

Разчита се и на значителен 
брой новозаети работници — 
общо' около 200 души. Днес 
в трудовата организация рабо 
тят около 1150 работника. Е- 
фектите обаче се очакват от 
значително нарастване произ
водителността на труда, . тъй 
като капиталните вложения 
от около 20 милиона динара 
трябва изключително да бъ
дат в оборудването, относно 
набавката на съвременни ма
шини и съоръжения. Средства 
та за целта са обезпечени.

ето на димитровградската гу- 
марска промишленост. В моме 
нта се водят преговори за обез 
печаване на капиталовложени 
ята. Основното е, че и за гу. 
мзните изделия и за нишките 
влаганията са в модернизаци
ята на производството на ба
зата на нова технология.

Именно съществуващите мо 
щности потвърждават, че тук 
в Димитровград капиталовло
женията ще бъдат най-евтини 
и най-целесъобразни. С дру
ги думи, основа за капитало
вложения съществува.

Съвета на

сега, с

За фабриката на техничес- 
ктие стоки, относно изделия, 
технологията не се купува. Те 
хнологията е плод на ентуси
азирания колектив и именно 
на субективните сили в колек 
тива, които вече с качество
то на продукцията са се на
ложили на пазара.

Монтажът на оборудването, 
сграда, технически кадри и 
всичко останало съществува. 
Влаганията са изключително 
в оборудването. С тази про
грама ще се обхванат АДИ-

Строителството на новата 
фабрика за производство 
гумени нишки на базата 
латекс е основата на развити-

на Слава Тодоров
на

В центъра на нашия инте
рес беше ролята му в Скугпци 
ната на фонда.

— Необходимо е да изтък
на, че за делегат в тази Скуп 
щина бях неотдавна избран. 
Известно ми е обаче, че в 
изминалия двугодишен период 
Фондът е отпуснал на наша
та община, кредитни, безпов- 
ратни и стимулиращи сред
ства в размер от около 53 ми 
лиона динара. Тези средства 
бяха от голямо значение за 
нашето стопанство, което пот 

■ върждават и фактите, че през 
изминалия двугодишен пе
риод са осъществени твърде 

; добри резултати в почти вси
чки организации на сдруже
ния труд; започна изгражда
нето на обекти,' както и ре
конструкцията в повечето ор
ганизации,- в ход са геологи-

„Братство“: Значително подобрение на 

техинчесното съоръжение
на съоръжения, с който значи 
телно е подобрена технологи
ята на производството.

В първия етап по модерни
зация и реконструкция на ко 
жообработвателното предпри 
ятие „Братство“ общите капи

таловложения достигат 
от 5—6 милиона динара. Те
зи средства са използвани за 
набавка на машини и строеж

сума

|»В. И. Циле«: Реконструкцията е в ход
Реконструкцията и модерни 

зацията на мебелната фабри
ка „Васил- Иванов — Циле“ 
ще възлезе на около 30 ми
лиона динара. Тези средства 
съвместно обезпечиха Репуб
ликанския фонд за насърче
ние развитието на изостава
щите краища в Републиката, 
Белградската банка, трудови
ят колектив и Самоуправител 
ната общност за инвалидно и 
пенсионно осигуряване.

Средствата ще се изразход
ват за съвременно оборудване, 
чиито краен ефект ще бъде 
годишна продукция от около 
80 милиона срещу сегашните 
40 милиона. Новата техноло
гия трябва да допринесе за 
рязкото увеличаване произво
дителността на труда.

товките си за 
на производствените мощнос
ти. Този пръв етап на рекон
струкция вече създаде стабил
ни основи на 
Обстоятелството, че нито ед-

модернизация на основна организация 
стопанисва със загуби, е крас 
норечиво доказателство за ста 
билно стопанско 
на общината.

не

положение
стопанството.

Ст. Н. А. Д.

Индустриално производство в овцевъдството
добри и млекодобива. За ед
на година една овца ще дава 
и по 150 литъра мляко. В 
цефермата ,ще се отглеждат 
и 1000 кози, които дават 
вече мляко и чиито бруто 
приходи са по-големи откол- 
кото при овцете. Чрез въвеж 
дане на механизация и нама
ление труда на човека овце- 
фермата в Липинско

метра, изработени от бетон и 
желязо, и помещения, които 
повече напомнят на модерни 
амбулатории, отколкото на по 
мещения, в които ще се 
глеждат овце, може вече да 

на о- 
на овце

въдството в общината и Ре
публиката.

хората, които отглеждат ов
це, овцете намаляват. Затова 
Общинската скупщина в Ди
митровград реши да се опре
дели към отглеждане на овце 
в овцеферми като този в Ли
пинско поле и да се премине 
към индустриално производ
ство.

— Опитът в нашата община 
и въобще в света — казва дру 
гаря Маринков — говори, че 
досегашният начин на отглеж 
дане на овце не може да се 
запази. Работната ръка в ов
цевъдството намалява. Хора
та с по-голямо желание оти
ват в индустрията, която им 
гарантира работно време и 
по-сигурна егзистенция. Зато
ва се определихме на този 
тип овцеферми, в които ще 
се извърши концентрация на 
овцете и приложи индустриал 
ния принцип при отглеждане 
то и производството.

Тези дни посетихме с 
жите в Липинско поле с 
дан Маринков, председател на 
съюзния отбор за овцевъдство 
и един от инициаторите за 
изграждането на овцефермата 
в Димитровградска община. 
На повърхнина от 11 232 кв. 
м. вече са построени девет ов 
чарника и останалите обекти, 
в които ще бъдат наскоро мо 
нтирани машини, които ще , 
заменят човека. Това са ма
шини за прехрана и издоява- 
не. Чрез прилагането на науч 
ни методи ще се подобри ра
совия състав на овцете — ще 
се създава тип овце за мляко 
и месо и тип овце за месо и 
вълна. Чрез прилагане на съв 
ременни методи на опложда
не овцете ще се обагнат и 
по два и три пъти през го
дината. Значително ще се по

трое-
Йор ов-

по- от-
се разбере значението 
бекта за развитиеВ заключение да изтъкнем, 

че и останалите стопански ор
ганизации са приключили и- 
ли привеждат към края подго- поле ще 

получи белези на индустриал
но предприятие.

Изграждането на овцефер- 
в Димитровградска об

щина не е случайност. Тя ид
ва като резултат на традици
ите от миналото, където пре
работката на млякото 
изводство на известния старо
планински кашкавал

мата

Със завършването на стро- 
овцеферматаителната 

получава само частично офор 
мление. Цялото величие 
този обект ще може да 
види само след монтиране на 
машините и започване с про 
изводството, което също така 
се очаква в близко бъдеще.

част
и про-

на датира
отдавна. В тази община още 
след освобождението започна 
ха да се строят малки овчар- 
ници, във Висок, Забърдие и 
околността на Борово, които 
дадоха добри резултати. През 
последните години.

се

Сега когато човек се наме
ри в тези огромни помеще
ния дълги по 100 и повече

въпреки 
това че общината даде изве
стни данъчни облекчения на Б. Н.
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различните области на труда и обществения живо? Търсим 
нови пътища и облици в по-нататъшното развитие на по 
литическата система на социалистическото самоуправление 
Стремим се към осъществяване на един по-хубав и хуманен 
свят. Създаваме условия за човешко щастие Всъщност 
„касае се за по-нататъшно развитие на революцията за 
континуитета на революцията“ (Велко Влахович)

Този етап търси от нашия човек по-дълбоко разби
ране на всички закономерности в обществения живот. А 
от членовете на Съюза на комунистите се търсииповече. От 
тях се очаква, и търси, да бъдат добре въоръжени със зна
ния, образовани, извънредно да познават проблемите да 
умеят да търсят най-добрите решения, да бъдат 
ние да анализират отношенията и .ситуацията, в която се 
намерят, да разбират процесите и активно да участвуват в 
промяната на света, от становището на марксисткия поглед 
на свет. Разбира се, за да достигнем това равнища на идей
но-политическо оспособяване на членовете на СК необходи
мо е, преди всичко, на марксисткото образование да се 
посвети още по-голямо внимание.

в
НАПОСЕЩЕНИЕТО 

ПРЕДСЕДАТЕЛЯ 

ХУА ГО-ФЪН
в СЪСТОЯ-

УСЛОВИЕ ЗА 
УСПЕШНО

ш

шшт
Задачите в тази област се намериха в центъра на 

внимание и на XI конгрес на СЮК, а думите,' на критика
та, които другарят Тито отправи, станаха подтик за търсе
не на нови облици и съдържание на работа, за постигане 
на още по-добри резултати в тази област на дейността на рЯ■Г шштшш - -
СК.

При откриването на Политическата школа на СЮК 
„йосип Броз Тито“ в Кумровец, в ноември 1975 година, 
Едвардн Кардел в главни черти каза към какво марксистко 
образование се стремим. „Касае се за такова марксистко 
образование в школите и курсовете на СЮК, които члено- 

му, а преди всичко младите хора, изявените политиче- 
активните обществени работници, ще оспо- 

собяват за практическо приложение на теоретическите зна
ния и за самостоятелна творческа партийно-политическа и 
обществена работа“. Разбира се, при това се има предвид, 
необходимостта да се изгради такъв метод на марксистко 
образование, в който марксизмът няма да бъде третиран 
като догма, ло като напътствие за работа, като жива наука 

Без навлизане в разискване за въпросите, свързани 
по-нататъшното развитие на теоретичната работа в СК, ще 
посочим само няколко проблема, ако не наи-важните си 
гурно най-актуалните, по които трябва да се поведе по-ши 
роко пТртийнЬ обсъждане и чието решаване не търпи от-

*вете
ски активисти и 0?

Г5Щ "}■Ш
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Мй
■
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'1 Ч- ЧМулагане.Поели всичко това се отнася до по-силното оспосо
бяване на първичните организации на СК като ™>шинт°р 
и носители на идейно-политическата работа и
0„ГхГкоНнИгереГнРа0СЮК,3аи ГгурГоТТГпъря/чнитс “орга- 

членовете на СК повече отхолкото^сега тряб
И осъ-

У ) ч Л>* ;I?: шжнизации и
па пешават за формите и съдържан*1070
та Рра“ пряко "да Умуват в У™сяГзТ^издигане 
ществяването на програмите и да Д Р 
на методите .на идейно™ пя?.аоксистко образование

кретните условия, а тиарксис о и иа комуниститс ко
да бъде сведено само на това д д цитатоманин.
личество сухи знания или Да “ претвор)и в ^ така
И все пак, малко пРа“”м ™ ЗВОп,штс материали, на кла-Разбира сс, познаването на изворните ^ „собходи-
сичната литература на ™ор ( по-нататъшното маркси-
мо, но то е само пРЗДУ“ ас*ова трябва да сс подчер- 
стко образование, Бъ“ ”Р*го,.яма индивидуална работа на 

необходимостта от ^"„Хейно-политическо оспо- 
всеки член на ск, от соч задължения,
собяване ра намиращите “ р стоянното оспособяване па 

., Специално значение и”а ° сткото образование. Мар- 
хората, които работят на Р ио навлиза в нови обла- 
ксизмът е жива науКа. Тя- " „ отделни възпитатели
сти. Печелят се нови позная имар|<СИСТКОто образование 
могат да работят в систс“а3а оволят само с познаване раз- 
ако се консервират, як0 с СТЛИЯТЯ и ако спрат когато 
витието насмар=те 0сВе„ ГГня"",-
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„Нае желаем да почувствувате нашето 
ство и у нас да се чувствувате приятно, полезно и плодотворно
по време па нашето лшналогодишно, ^ова посещение открихме

1— * - -
прдседателя Хуй Го-фън),

дойдат до
политическите школи 
гия“, не смее да се 
за някого за да се занимава с
младите комунисти, „аключителнитс постижения в

Защото, без оглед на изплю Г1ПК винаги трябва
тази област между X и XI мостта от'още по-качест*
да имаме пред очите си опстс на ск, а специално
вено идейно оспособяване на чле драта конгреса,
на 700-те хиляди млади, приети ;^да комунистите 
„пълни с енергия и вяра в ™ла™ на ™г»а „ /0.с„лен" 
и необходимостта той Да 0|';1с 
(Тито). ______________



2 Комунист
КОМУНИСТИТЕ НА БЕЛГРАД СЛЕД КОНГРЕСАГ

ПЪРВИЧНАТА ОРГАНИЗАЦИЯ НА СЪЮЗА НА КОМУНИСТИТЕ

Големите задължения На нов теренсдружения труд. Разбира се, тези задълг 
жения, обогатени с решенията на после- 

тщш дния конгрес, остават и в оъдеще. На ко-
умите на другаря Тито, казани пред мунистите са, да си припомним, нес'

Единадесетия конгрес на СЮК, че „осо- дими всекидневни обсъждания и до’ Р
бено внимание трябва да се посвети на ' с останалите трудови хора, било непос-
първичната организация на Съюза на ко- срсдствено на работното място, в само-
мунистите, като основен облик и субект управителните органи, в работни тсскии
на целокупната политика и идейно-поли- съвет, на събранието или на синдикална-
тическото действуване на комунистите“, та конференция.' Тук, пред очите на оо- 
ни упътва към една от главните насоки ществеността и на работническата клас
в активността на Съюза на комунистите като цяло, а не зад затворени врата н
в дните които идват. Защото, добре е партийното събрание, гряова да се от-

известно, и досега повече пъти .повтаря- криват и обсъждат съществените прооле-
но, че тъкмо чрез своите първични ор- ми на своята среда, отговорно да се взи-
ганизации, авангардът най-добре ще осъ- мат становища и изнамират най-подходи-
щсствява непосредствената си връзка с щитс решения,
работническата класа и трудещите се. Защото,, както е записано в програ-

В подготовката за партийните конгре мата на СЮК, „всяко изоставане зад съз- 
си и конференции често бе подчертава- нанието на масите и неспособността да 
но, че Съюзът на комунистите е онзи по- съблюдаят и използват материалните ус- 
литически фактор, който в съюз с вси- ловия, спъват организацията иа комуни- 
чки други социалистически сили, има стите да изпълнява ролята на съзнателен 
решаващо влияние върху развитието на субективен фактор на социалистическото 
обществото. Разбира се, за да бъде това развитие, както що такава спънка пред- 
така, необходимо е начинът на неговото ставлява и изтичването пред материални- 
действуване и организиране да се прие- те възможности и съзнанието на масите, 
пособи към промените — крупни и дал- относно заемане на такива позиции и 
новидни — до които през последните го- становища, които не отговарят на реал- 
дини дойде в нашето общество. ните условия в материалното производ-

Бъдещето, което започна — казваме ство и морално-психологическото състоя- 
като се опитваме ние иа трудещите се“.

Добре е известно, че там където ор
ганизациите на СК не се занимават с ре
шаване на съществените проблеми на тру 
довите хора в основните и други органи
зации на сдружения труд, по правило, 
изостава и развитието на социалистичес
ките самоуправителни производствени от
ношения. Излишно е, също така, да се 
припомня за обстоятелството че на рево

люционното действуване не е присъщи 
празнословната заседателщина, речи зара
ди речи, договаряне, което не ражда ясно 
становище за акция. Не веднаж е каза
но, че да се работи революционно — зна
чи започнатите акции да се 
докрай- Това специално трябва да се под
чертае, когато се касае до първичната ор 
гаиизация на СК. Защото в работата на 
много първични организации още 
формализъм, събранията понякога не се 
провеждат с месеци или само формално 
се провеждат. На други места събрания
та са дълготрайни и безплодни. Непот
ребната безплодна заседателщина отнема 
и време и сила. В такива условия и ак
циите, които се подемат най-често не са 
добре организирани
всичко и затова не се стига да се отде
ли главното от страничното. Събранията 
трябва по-рационално да се организират, 
да се намали техният брой, съкрати вре
метраенето, отбегне поварянето и обшир
ната съдържателност, да се осуетят вер- 
бализма и други прояви на формализъм, 
когато думите заместват акцията. Всичко 
това има за цел да се издига акционната. 
способност и ефикаснотта на първичните 
организации на СК.

Съюзът на комунистите се намира

ПЕРО РАКОЧЕВИЧ

чрез декларативна критика и 
с празен негативистичен под
ход, могат практически да се 
отслабват и постепенно да се 
премахват центровете на от
чуждената мощ, бюрократич
ното своеволие и групово ре
шаване.

голям град, какъвто е 
не минаваБелград, почти 

ден, а да не се приеме някое 
важно решение или йоне да 
не се разглежда някой 
жен въпрос за гражданите на 
столицата. Без оглед дали ста 
ва дума за градоустройствени 
решения, жилищно строител
ство, библиотечна мрежа, теа
трален живот, комунални или 
снабдяване; основният въпрос 
е как повече да укрепнат де
мократичните, обществени ос
нови на това решаване. С дру 
ги думи — как да се раздви
жи действуването на няколко 
хиляди делегации на основни 
те организации на сдружения 
труд и местните общности.

ва-

Преведено с езика на прак
тиката основният въпрос гла- 

как да се съживи дейст
вуването на няколко хиляди 
делегации на основните орга
низации на сдружения труд и 
местните общности? Когато 
става дума за действуването 
на комунистите в тях, склон
ни сме да вярваме, че създа
ването на голям брой 
сии в Градския и общинските 
комитети ще бъде значител
на кр.#4ка напред в осъщест
вяването на непосредствените 
връзки с онези, които реша
ват определени проблеми. Но 
как е в самата обществена 
практика? Повече пъти имах
ме възможност да1 се запоз
наем с опитите на първични-, 
те организации на СК, които 
осъществяват изключително 
влияние в работническия съ
вет и на събранията на тру
довите хора, а в работата на 
делегациите и техните скуп- 
щини все още не се спра1 
вят. А тъкмо това е онова об 
ществено пространство, в кое
то се получават и раздвиж
ват инициативи, водят разис
квания и формулира полити
ката и на което организаци
ите на СК, Синдикатите, Со
циалистическият съюз и дру- 

И по същността си, и по ги трябва да водят акции по 
същия, начин, както това пра
вят в живота на трудовите 
колективи.

СИ:

коми

на юлското заседание на 
Градската конференция на 
СК на Белград тази тема с 
основание получи приоритет
но значение в разискванията 
и в програмата за -партийна
та активност през следващи
те години. И по тоя ехучай 
бе казано, че собствената спо 
собност и досега на своята 
идейна акция на Съюза на ко 
мунистите може да се измер
ва единствено с напредъка на 
самоуправлението и истински
те положителни промени в 
живота на трудещите се и гра 
жданите; Съюзът на комунис
тите не може и не смее да 
бъде извън политическия жи
вот, нито във вид на пасивен 
наблюдател, нито като вън
шен институционален арби
тър.

понякога образно, 
с това накратко да дефинираме всички 
тези революционни промени, чиито сме 
свидетели и учястници вече стана 
част от нашия всекидневен живот и труд. 
Във всеки случай Съюзъ^ на комунисти
те, относно неговите 47 210 първични ор
ганизации, от които повече ог 20000 или 
43,9 на- сто в основните организации на 
сдружения труд в стопанството, трябва 
да бъде във фокуса на тези промени — 
навсякъде, където се развива самуоправи 
телната и политическа активност на ма
сите.

За да текат тези процеси по-бързо и 
по посхедователно, във всеки случай е 
необходимо по-нататъшно укрепване ро: 
лята на първичната организация на Съю
за на комунистите и на всеки комунист 
отделно. Тези промени от първичните ор 
ганизации на СК търсят — когато се ка
сае за решаване на всички жизнени про
блеми, а отделно на глобалните полити
чески въпроси

довеждат

своята организираност, поли
тическият живот в . Белград 
през последните няколко го
дини доживя големи проме
ни. Съживиха се местните об
щности, организирането спо
ред интересите даде значител 
ни резултати, а думата на тру 
довия човек и гражданина все 
по-нашироко се чува. Това 
между другото личи и в ра
ботата на скупщините, техни
те изпълнителни органи и ор
ганите на управлението. Без
спорно по-голяма е отговор
ността и публичността в тях
ната работа. Този гохям само- 
управителен, политически по
тенциал е раздвижен, благо
дарение на идейната акция и 
единството на Съюза на ко
мунистите, голямата мобил
ност на организациите на Со-

има

Очевидно е, че тук няма о- 
баче още, нито достатъчно о- 
пит, нито в практиката са 
въведени най-подходящи об
лици на действуване. Поради 
това в Белград много се оча
ква от формирането на сек
ции
съюз, които трябва да бъдат 
онази действителна точка на 
сечение на всички самоупра- 
вително организирани интере
си на определена среда и на 
всички субективни сили в нея. 
Тук трябва да се създава и 
обобществява политиката, да 
се осъществява връзката със 
самоуправителните общности 
на интересите, скупщините на 

, циалистическия съюз и Синди общините и града, 
катите, които — всяка на свой 
терен и заедно 
широки пространства на въл
ната на това масово, демокра
тично участие на хората в 
политическия живот.

— отговорно и с успех да 
осъществяват своята водеща идейно-поли 
тическа роля, както в организациите на 
сдружения труд и в местните общности, 
в които действуват, така и в целокуп
ния процес, на разширеното възпроизвод 
ство. По този начин съществено се раз
шири хоризонтът и нивото на политиче
ската организираност на първичната ор
ганизация на Съюза на комунистите.

Затова, всяка първична организация 
трябва да стане средище на

понякога се иска

Социалистическияна

идейната
борба, политически фактор, който се чувт 

. ствува отговорен, както за развитието и 
издигането на самоуправителните отноше
ния в собствената организация на сдружс 

пия труд или местната общност, така и 
в Югославия като цяло. Първичните ор
ганизации на СК трябва решително да 
се противопоставят срещу натисците, кои
то настояват да ги сведат на носители 
на частични интереси и трябва да раз
виват способност интересите 
среда да повиняват и съгласуват с инте
ресите на работническата класа.

Първичните организации на СК меж
ду Десетия и Единадесетия конгрес 
СЮК имаха гохеми задължения в оспо- 
собяването на основните организации на

пред извършаване на редица крупни и 
неотложни задачи. В тяхното осъществя
ване отделно място имат първичните ор
ганизации на СК. Те, безспорно, и в бъ
деще трябва да се изявяват като реши
телен субект на идейната и политическа 
акция на Съюза на комунистите и в ор
ганизираното действуване на неговите 
членове. Ето защо, пак да споменем ду
мите на другаря Тито, в бъдещата рабо
та трябва да им посветим изключително 
внимание.

Касае се именно в полити
ческия живот на града, в ра
зискванията по всеки въпрос, 
да се осъществи пълна и съ
държателна спойка на обще
ствено-политическите органи
зации и делегатската система 
ва решаване. Готови и за вся
кога добри образци няма, но 
добър пример на такава ком
плектна политическа инициа
тива и сътрудничество би мо
гла да бъде неотдавна раздви 
жената акция по жилищно 
строителство в Белград. В нея 
участвуваха местните общно
сти, общините, градските ин
ституции, комитетите на СК. 
Подобна акция се предвижда 
в здравеопазването, детската 
защита и културата. Във все 
ки ехучай това ще бъде удо
бен момент организацията на 
Съюза на комунистите още 
повече да допринесе за орга
низиране според интересите, 
самоуправителното съживява
не на делегатската система и 
по-ефикасното решаване.

открихана своята

на •г
Въпреки всичко това, кри

тическата интонация, с която 
се пристъпва към 
нето на програмата и 
на работата в предстоящите 
месеци, съвсем е разбираема. 
Погледнато цялостно 
то на трудовите хора и граж
даните в решаването още 
ма достатъчно широка 
ва, а с това и желаното 
чество. Очевидно е, че тряб
ва да се развиват още по-бо
гати и по-съдържателни фор
ми и методи на действуване 
на Съюза на комунистите 
Социалистическия съюз, 
и действуването на самия Со-
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начинаКомунист участие
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лната основа на решаване и 
политическия
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охзинзвззвн — 
ОАВаомипзсш и — заомоа хо 

ЗНЕХИЬЕЕ И ЗНРЯРиоиЛ иноИв(1авзоа
мчд ъь, виавюолДг “ ЕН аохИои нзьи« 

ошггисн 3 м имт,п СЛ сТФЗ а и зь 'вахвьо
ЕН ЕНЕЙ13 ЕХЕМОЙЕЛГЧд 'ио * ««аоИОО ИМЬИЗа ЕИИ ЦзЛ Ип„п
и знезенеийи оа.онии3ЕЕа К 2 МиЬваХаизйето вн знвхиьве 
ЕН знЕевтза и™ в<яаГо11 изойцЧа ихийххо йЕа I

• Ен “Е80Н30 в ихивавхзои
'1МЗ игх Е^жвйа ЕНЕЕНОИЕви , '50<1ен ВИХЗЙЕХягд И длн
инхззаеюЛпдо хЕйи»тифиттеф а“ “»4 80 и И1МЕФ имззьийохзи
С8СХ0 ЕН ВИНЕН ЕХЕЖШОНЗХЕН ЕН ОХЗНЕЙИШЙП* ЕМ.ЗЙЕ'1Е'1ВИХНЕ ВН 
МЗЖОМ ЗН ОХЗОМ 0 и ЗИЕИЗИЙЦ Ф 3 МИЗ|ЗЕхгз 30 ЕН
-НЗЗЧО И1ГЕНВХ30 имьиоа ага и гаш Л. °','ОНЗа-10нИ^З 'ИНЕЙХЗ ин 
охитвялахззфяз ЕН ОХЗИККзНзйпо киаЕ1г:’оа01 0 ОМЕЛ ИХЗОНВЕЗЙ 
-ЗИНЗЙЗИ.ЕН ОаМЕМИН »«Г"~“3»И8 я ИИЗЗИ 33 Е« 
ЕНЕЙХЗ ИЕЕХ ЕН зхиНойен ен зойнга •нзтзй, ЗН Е'1330'Г В',05,ин
•виавазохсн ен Ехаийохийзх ен ^ °"иь °0'11Ла а
ИИЙЕН ианвм 'СНЙФЗ ЕН ИНОМЕЕ ихзонНойен . иамвм и
ХО ХЕЙИХНЗИЕ1ГХЗЙ зз ихзоннвзй 'ие^ 11 ехвиМхихзном
-Кахззфчо ЕаЕНЕИЙП ЗЬ 'Елзо и я, ИХООНЕЕЗЙ зхиИгва
-зн вийв^д лн. -ИНЕЙХЗ илХйИ Ен и^?дЕй з1интз™х^я 3 жгн"3а

имИваевно -кзн 
йе хзонаохол вакевбеи

-В1гд а зхихзон1гвзб вн 
-ихгвзб иеох хзибиеч.а 
вй из охоавбн а

-внзн ве вниИнибн олобхз 
-обигп-ивн вн зихиаевб 
охзнвйжвблеи вн вхч.н

ач.а вззм
о оахззьинйАбхго

-Лмо ЕхЕмхзитЕф9аи“йн виаЕа?ш™ ри"0^^ ЕН ,'нйпш
вдйод еньиойзх и«оа ниноКивд Е^зйЕ»ЙЕа0?оНо«инзаззЕ0нНВЗЕЕ 

Ийобвн ИМ38В1Г30Л01 33 М
внаохзтазФ°ЕХхЕЙНо°х; ^^йзд е^.Йз10 “И,ГЮЕН 'Е^0а
Г зВ„й\8й°о ГГенЕйГсГ а. ^-и“^ь^и3НЕ=и°^^ьа

зшЕ«жзаойи ВИЕЕОЖЙХО еГемзйе^Г-иззЛ Е*шииои ®Н»ОЙЕНИХНЕ 
рхиоаз хо Енз«оао^9а^нЕЕмз1и“^Гм 
■ВИЕЕОЖЙХд ЕХЕМЗЙЕХнгд ен ЕМИХИ1ГОН Еньихзиниаот ЕхгазйЕ^п 
-смиазн хтзйз .гийод з 33 зн оннзхеяоИзнзон еме” Иомин -нми?
-НЕОН ИЕЕХ Ейжгзо и Е1ГЕЙЖНЗО 3 ОНЗИИОЙНИОМЕЗд ИХЕНИв ВИХЙПН
Л^ЕХЕНд^ЕН^ЕМИХИихнГ^ХРН^пй '°Н“38ЕИ Зй9°^ 3 “ИЕЕОЖЙХд ЕХЕМЗ 0БЛ1гч.д вн вмихшгои вхвнйобвнихнв мгм вибвлгггд вмззьихзи1гви^
-03 И ВИХЙЕН ЕМЗЗЬНХЗИНХХТОМ ЕХЕМЗЙЕЛЕгд ЕН ОХЗИНЗШОНХО 

„„„ _ 'СНбФЗ омкбнз ииИнзхзбн
-Кааобп ваох з и винойзмв^ вмихгдАпзб вмззьихзиггвиИоо а ихоон

ом

ЗХИИ13бод ЙЕН ИХЗВ1Г8

В1гва

Първо, пълно осъществяване на правата на всички нацио
налности, чрез осигуряване на условия за същинска реализация 
на техните отделни интереси в икономическото и културното 
развитие, както и 
тическите общности, в които живеят.

Второ, развитие и тачене на приятелско, добросъседско и 
възможно по-всестранно сътрудничество със страните, чиито гра
нични съседни райони са настанени със смесено население. Това 
сътрудничество би допринасяло националните групи с държавна
та граница да не бъдат като със стени откъснати 
ническа част и те все по-свободно и по-всестранно биха комуни-1 
цирали със своята основна нация, което от нскогашния фактор на 
раздор -би ги претворявало във фактор на сближаване и сътруд
ничество между народите и страните“.

Такова свое право и задължение българската народност 
Димитровград настоява възможно по-последоватслно и гю-п7,лио 
да осъществява. С тази цел с години вече се провеждат различни 
облици на гранично сътрудничество със съседните^ общини в НР 
България в областта на културата, образованието, физическата 
култура, здравеопазването, стопанството, между обществено-поли- 
тическите организации и

Трябва, обаче, да изтъкна, че 
гария К7>м македонската и другите народности, които живеят на 
нейна територия, след това териториалните претенции към на
шата страна и непринципното отношение и по други въпроси, 
обективно неблагоприятно влияят, та връзките и "™'Я"ИЧ“™°' 
то на българската народност в Югославия с българския народ, 
к^то свой основен народ! да бъдат по-широки и по-пссщраппи^и 
онова, което е най-важното, ефектите на това ъ РУ 
да бъдат много по-големи. Някои проблеми с коию ние сс.а 
се стълкновяваме, каквито са изучаването “ Хазованието и ин- 
ка обезпечаването на необходимите ппш!1с сигурно по-лс-
формирансто, учебниците, литсрату^ГЛ.гп ,^Р^ГОгя поле би било 
сно бихме-решавали акс’ "тРул'™^о™,Гвеше през един период 
много по-голямо и ”о ш"Р^0' *а ‘ емсто на Димитров до 1948 
след Втората световна »ои”аи ™ ' робуЧС,.шото пропее, аха пре- 
година, когато в »аши™/ч“" епаТурата^ п учебни ге обез- подавйтели и от България, литера уРа™кедоу„скг,, ,,»»* »

Македония имаше прег даван ви от НР

развитието на трудовите и обществено-поли-

от своята ет-

в

т. и.
известната политика на Бъл-

нечаваха и от Бъ-пгаРии' 
това време в Пиринска 
Македония.

БЪЛГАРСКИТЕ ОТНОШЕНИЯ
БРАТСТВО, НИШ 1978
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-ОИЯВН ОХОНЗНОКЗХею“ охиом 0 '„еаейп 9ХИХЗНХО ен знв^адв“ ее 
КИНЕМЗИ ХВЖЙгНгО 93 ХОЮ ЕН ЗЗЙЛНОМ IX СН зхихнзмЛмоН а

• • • ЗХЗВОМЗЯ БЗЙП ВИНОЙЗМЕрМ ЕН ОХЗИН91Г39ЕН ХО ХОВЬ ВХВ1п 
■СаЕИЕИООЗСШ ЕН ХООНЖЗПНеНИЙП ЕНтеНОИЙЕН и енхоонНойен ехемз
-йв.шЧ.д3 ЕС хвйоаох охиом 'моя XX и XIX 'ШЛХ хо ихзмне инКой 
-енД/жои и инихзихехо ихХй» и имтзь 'инзнЧ.мХй имзизн имо 
0Ч.С13 'имонемийзие 'имзИишне 'имоЛй 'имзнайф имойЛх зхинхззаеи 

ойдо» ен зинзьвне оноаьихипон ондеЛхме ен охзнЕаЕ^ийц оеевеь 
-енео ид оамЕн 'ииаЕхойайн из омв 'иНиа зз еН зжон инаНавойп 
ЕЗ охвом а 'вяаонвхздо ехенхзймном ен ехоязхном ХО охвнзЧн 
-10 'зихзвихззз» онНа ен зинзьзх а инатйЧаеи 'ВИНЕВВОЙдЗЙН за»
ХО ’ ЗХИННЕН /Схйчв ОИЕЗ ЕаЕЖЙЧ» ЕНВЗЗЧ.3 ЕН ОХЗИН31ГЗЗЕН ХО ихз 

ИИННЗХЗЙН 1ЕЗЕВОНЗО0О 33 ПЙ з онййЛодв 0.1.0» 1ГОНОК
•рнм^гол т/вх езйн зз хгкохзЧо 'иийелггд еникдЛц

-зй Ен,ойЕн
;.Г* ?, ^ГГЬГЬГ =вЛво^йн хо Ж
-ЙЧ.ЯХОП ОНЬИЙОХЗХЕМ ЕВО! 'ВИРЕН ЕХЕМОЙЕлЛд 10 ХЗВЬ ЕИИ1ГЗИЗН И 
ЕНЬИНЕХЙО 3 ЗЬ -ЕЙИЙХЗНОИЗ» ЗИНВНЕгзоИЕЗ ОНИЕНОИНЕН ^онзйвх 
тгЧп ПТЗОЯЗ ЕавЕЕЙеИ И ИЕЕЙЕИ ОНЬИЙОЯЗХЕН И ОНЗВ ОХОЛЕНИИ в 

их^И0°“х“е>, -ОВОНХО ох Майно —“Д"" ЕН 
ЕХВ1Г0В ЕН ЕВВЕИ внКодоао ее вивонзХ “ °1ЕН0Я.

•Кивеггзолсн а хваееоеоп зз охиом ен 
-войдзйн зхинзахзниЕз — ЕхвинЕввойдзйи хо зхихехеХезй ехиьЛл 

вмаонехздо ен1гви1Йонзн иеех ен зиахзйзкза оннзми 
•0МЗС1Я еаох хо ехвихид^з *н икзхзНиаз и ез иаиж 'виахз 

ИЗИ ИЕЗХ ЕЕ виНехнзмЛмоК Енпидо ЕИИ •ВИЙЕЛГЧ.д ЕН и“9®б зхин 
-шойхя-я ага зптЕаззиЕН зз еохз^зйз и и^охзи иньиееей з енейхз 

ихзонзйовохоЬ' ЗХИННЕЙХОХаИ ЕН онаихойц ВИНБНИЕН 
охзинз1гззен А зиненегз они-вноий

XI езйп внейимйоф 'хзонНойен вхемзйелгЧ-д ен ехееед ен евеНеЧ-з 
зз вийвн ехемзйЕлгЧ-д зь 'онзниггззн и оНйгех ввиаонвхзХ з 'вх 

'вхензйЕлгЧ-д охмвм 'вмЛвн вхвмззьийохзи
•н -х и инвжйгя зоН вн 

знваХевйдо вн 'ви)пвн ваелохоН1 внзВвВеЧ-з зьза вн знвкзйевй вн 
ХЕХ1ГЛеЗС1 а онзгм-оп и иийвн иаон вн охзнвйимйоф 3 ОНЖОМЕ^Я 

вйидевд ихзонНойвн омиомвн вн охзнвавниВздо вн хвхвле 
-зй а И1ги 'хоонйойвн внВз вн охзнвггзВевй вн хвхкЛезй а 'омВва 

'Иви хзонВойвн заомзв хо вхвВтваХехзз5ттч,з зьза

внаохзаз и вмвх

'зз

-ои вавхз охзом
вн зихиаевй охвм вйшмйоф зз онзаонмидо вх иобхз нзохззгпдо 

. МЧ.М .винввВозф хо вВохзйн вн 'вхонз вхвнв ихззьихзшгвхиивм 
-ЕВОжйЛд вн хмЛВойн з вхвийвн зь. 'з внихзи внхззаеиойтдо / -ВЬ ВЕ•виВен вх

ЕН 0ХЗИХИ8ЕВЙ И ОХЗНВбИУУКЗоф ВЕ ЗХИХХВф ХВЙИЕИ1ГВНВ ' 
Взс13 И1ГМЗХ0С1и 'иззВойи ЗХИМЗЗЬИЛ01ГОЗВИ-ОНС1ЛХ1ГЛМ

-вмз<ЗвлгЧ.д 
зз вВ 'ОЛЗН

И ЗХИМЗЗЬИХИВОИ 'ЗХИХЗЗНИ1Л10Н0МИ 'ЗХИН1ГВИВОЗ 'ЗИН31ГЗЗВН ваох 
ВН ВХВИЙОХЗИ ВВ31ГЛ6ВС1 33 ВВ — ВЛ/Сс1В ХО 'В 'ЗИН31ГЗЗВН охоквз 

— хзонввзб вхвнгпвлзз зХзьве зз еВ 'внвсЗхз внВз хо 
'вадвйх 'Ивйм вймзиибиц вн охзинзвззви ви с1злмвс!вх винквноиВ 

ве взосШЧ-я вн йоаолхо нзаихмздо 'нзйза зВвВ зз вВ вд 
■ихзснввзс! инаихмздо зхи1пвеАахззВ11гз о охин 'ихмвф зхимззь 

-ибохзи а охин винваонзо- иамвхин хсигвн ииВнзхзс1и иезх /лЧ.с1мо 
вн ОХЗИН31ГЗЗВН 0НН31А1И ВиаВзби хвхми 'вис1влгя.д а „оахз

всЗиВизхзй
ОМсЮ а охвлом зь 'внИвх з зн. олохин ве ‘лч-йло иязВвйлазолвид 
сн охаинзггззвн оВ взвнхо зз зос1иЧ,а нзиийнм(1и хвиДсхд

•взн И1Ч31 И хвз

ВН ВХВ1Г08

-ВН

винва
КЕОХ
-ниВвви! онввноиВвн омзноВзмвиг“ ВН ЗИЬИВВН ВЕ и зз

^ -он зз

-снхо зз вВ вмвх вамвьо вВ из охоавби а з вх 'овкд вВ и охолом 
вн иходвй зхингпзйхЧ-а ач.8 иззм зз еВ вавйзмвнЕЧ-а зн и ввиззьм 
з зз зн 'виос1ад а оахззьинВХс1хЧ-з и хзонйАлиз ве охзинв^пза^з 
вн хмв винвзхиьошмве а и инзВс1Ч.ахон онзахззм<с1ч.х иниВниаи 
ИЕЗХ- к-ч,м олойхз вжс!Ч-Вис1и зз вибвлгад вмтгдЛизс1 внВос1вн ‘кзн 
оигвсШз иивавВоигдч.3 хвВ*ьд вВ — оавсШ он1тЧ.н з ох и 'ижйч.в виа 
-С1Г30Л01 и онвзхиьоигма 'вавжйЧ-В вмвза охиом 'вххзомизиаввзн и 
вхзхинзйзаХз вн знвхиьве ве инийнисШ зхихзийи оВтдо з и он 'ви! 
-СИНИН31Г-ВК'ЕИЗМЙВМ ВН ЗХИНИВНИби 3 01Л1ВЗ зн езйевс! а з ваох он 
-Виазьо ’иходвс1 иншзс1хч.а зхигпвн а вззмвн охвм нзазо зьволЛсш 
вВжзвлевй зз вВ ЗЖ01Л1 зн 'Еаох игпбч.а 33 вВ Л01ГВЗСШ И ОХаЧ,МВМ 
Вой олзн Ввн вмзио вн охоавби ве ейиВнзхзсШ зз вВ и оинзвзз 
-вн охомзйвлгч-д хо хзвь вн хзонжзвВвнисШ вхвнввноиВвн нЧ-ахо 
ввзВзййо зз вВ ихино хвавйн зз вВ зинзжоион ваох ис!ц

'9ЛН вн зхинвВм<вс1л —

ВХВМ38В1Г30Л01
иевх д -ИвсЗм вийзнийип хо

омзйвл1гч.д зн 'олХйВ вн знвавбВзна онхгзхиВХниаи ее винвн 
КВМ ВН8ИЕНЗХНИ ВХВНбЧ,ЗЕВЙ зд Воибзн ИБОХ БЗбН 'МЗИХВН Н31ГЗХИЖ 
-вЧ-Войн вн хвхц-Хбзй а 'зойн^а виннвноиВвн он иниВнийн зхимз 
-НИН31Г вн зинзгпХйвн д 'зойич-а ибох ои и онвйваолзйн з инвйхз 
зхзаВ АВжзрм виВвйзВзф вмзнвавнзонжо! ве взВи вхвнхззаЕИ вн 
знвавахззВтЧ-зо ве вмаохолВон вхвнвашйгаБИ о вмЕЧ-йа ага 'вавлох
ВИЙВЛ1ГЧд ВН ЗИНЗЖОГГОН ОНВОЙВНХВЖЗИГ ОХОМЖЗХ ИЙЦ 'ВИЯВ1ГЗОЛО!
хмЧм Иейм вимзнийип вн знвавниВзгзийн ве знвмзи онзавВзйн зд

• ЕНЕЙХЗ ВМ38В1ГЗОЛО! ХО ВНИОЯ ВН80Х383 ВХВЙОХд ВН ВВЙМ 1МЧ^
•аомИвйх илйозл вийвлнгд а бшЧз вимз 

-взВзигзе ен хчйзВигг 'аобл.итниМ илйозд и азолвггд йЧхимий' зин 
-зжиаВ омззьихзинХиюм и омззьинходей охомзйелнгд ен зхзаоВжоа 
ОИ1ВЗ хвьозон зз еВ з оньгхехзо1Г 'вийохои еаон и ейехз ехвгп
-ВН В1ЛГИ1ГЗИ1ЛГЗН 3 ОХИОМ ЕЗд 'иВИзЬ' ИННОИВОПГОЯЗЙ ИН1ГВНОИВЕН имз
-йвлнгд вВвзц-н внвВ и1гб31геиойн вз и^йм ибох хо 'зинзВжодоазо 
онввиВоз и онитноиВвн ве Войвн вимзйвлнчд вн вдйод ваойХз 
и ЕХЕН1гзхиж1гЧ-Войц вн вхвВтинло хо онВз згпзд Ивйм ИБОХ

•ВИВВН ВХВМЗЙВЛЦ-Чд хо ХЗВЬ В1Д1И1ГЗВ
-хозн охвм хгн имззьийохзи нзахззхзз воаз ижиЧ-Войн и вийвлнгд 
ви зхивзВзйн а онзьоигма 'оахздой омзнви/зо хо онзгсдоазо он 
-КЕНОИВЕН зд ЗИН31Г30ЕН ваох ЕНИВОЛ БЗЙН ЗХИНИоа вн

-ВН

савйн
онкзйзаАз ваох ижзггВвнийн онзахзниВз охиом вн ‘ибзх хо нзш 
-зй з вийвлв-Чд а ОХЗИН31ГЗВН вн авхзгз винввноиНвн ве хгзойнЧа 
0Н1Г31СЯ0В31ГЗ ВИНВНИ1Л1ИЙМЗИВ 3 ВВ И ОХВ.ЯМЕМ ВН ЕЗНИ1Г И ЗИ8ВЙН
-онавй онвгн вн вхвияого/С а хзонмовВвнййн внввноиНвн вхвоаз 
ввзВзйно вВ мвз нинвВжвйл имзза вн оавйн охоминйЧмвнзн 
ЗНВХИЬВЕ 0НХМИЙХЗ ИЙН ИНЗВВБИ вз и вхвнвйхз вн виаовзЛ зхин 
-ЙЛХ1Г/С>1 '31ИН1ГВИЙ03 'зхимззьииюноми хо ззВойн ВИМЗЗЬИЙОХЗИ вн
вВох а инвйимйоф вз вийвлггд а ихзоштвзй зхинввноиНвн ,

•игЛВнзйзфзй
нзВойвнзза нзВодоаз езйь вхзийи 'вийвлггд вмивд/Снзй виВойвн

гиона също така са избрани хора от тази народност в тази об
щина.

Тези и други данни без съмнение потвърждават обстоятел
ството,- че българската народност е активен творчески субект в 
общия обществено-политически и самоуправителен живот в на
шата общност, заедно и равноправно с всички останали народи 
и народности. Това, по мое мнение, е най-пълното и най-реал
ното мерило на същинското и с нищо ненакърнимото равнопра
вие на един народ или народност в нашата 
общност. многонационална

Постигнати са твърде значителни резултати и в създаване 
на материалната основа на равноправието на тази народност в 
този район. От данните в материала се вижда, че националният 
доход по жител в 1960 година е бил 44,4% от средния в Репуб
ликата, за да бъде през 1975 — 68,3%, а в края на миналата го
дина тои още повече се доближи до средния републикански 
ход. Числото на заетите на общото число на

до-
107. л жителите вече
1975 година е било над .средното число в Републиката —
104.

В
индекс

Такива резултати са постигнати благодарение 
творческа инициатива

на широката
на трудещите се и кадрите от тази народ

ност в този район, но и при пълната солидарност и помощ от 
останалите народи и народности в Републиката и щялата страна.

Българската народност от Димитровград установи много 
широки и разновидни връзки и сътрудничество с останалите на
роди и народности в Сърбия за взаимно запознаване, сближе
ние, тачене и задълбочаване духа на братството и единството. На 
територията на нашата община и по почин на нашето Основно 
училище се ст^паце „Братското пионерско хоро“, което прерастна 

о (щорепубли.чхлскл манифестация, в Димитровград с години, 
п^П?В°Д Де?лЯ ”а млаД°стта и рождения ден на другаря Тито се 

’’Маиски срещи на народа и народностите в СР Сър- 
о 1я . Списанието „Мост“ и детският вестник „Другарче" развиха 
много широки облици на сътрудничество с други вестници и 
списания, а на страниците им, покрай на автори от българската 
народност, се публикуват и други произведения от останалите 
народи и народности. Всички тези и други облици на контакти 
и свързавяе допринасят за афирмация и на културата и твор
чеството на българската народност, а същевременно дават въз
можност българската народност по-добре да се запознае с кул
турното и другото творчество на останалите народи и народно-

националнатабспмой^^гЗ-аКЗ ТУК Да посоча' че за опаззането на 
техниГезик ттпшГ.™ "а отделните народности, особено на 
;ХпГ и КУПТУРЗ- твърде значителен въпрос е

новиш^та на с?1РУдш,честв°т° им със своята основна нация Ста- 
ПпугапятТи-т ™ ?33,1 "ЪНРОР >а твърде ясни и принципиелни.
Другарят Тито пред Осмия конгрсг на СЮК по тези въпроси каза: 
........ Съюзът на комунистите счита, че в унисон със съществе
ните изисквания на последователния демократизъм във връзка с
да на^а3 »ац‘!0"ал”ит= етнически^рупи трябва и по ната^ьк 
да наштя а на следните становища:

На първата страница: Борци 
славо-българска дружба — Й. Б. Тито 
и Г. Димитров на белградската гара на 
27 VII 1947 г.

за юго-
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СН Е1ВИЦЛ1.ИМИ0М 0 еСЙЕИ И>ЮанИЙИЙ01 ГПЗИВ ОНИЙЗИЕН 3 Е0ОХ 
ИНЕНЖЕЙ.1 зхююйвлгчд ен В1ГОЯ Ехвнзавеи ОНЬИХЕЙМОМЗИ и он 
Иопоаз оневйдочз винвоязиеи ИМЗНИНаК-ОЯМИЗЯЙЕИ инаонзо зхин 

-ОЬОЗОП ЕН онизии аинзжонийн. 0НМО1ГИП И ОЛОННЗЛЕВОДОЛООЦ ЕН 
ЕХЕЕЕО Лхйчя нзтзй з вийвлгЧд а зойиЧа хвинвеноийен

и ИиЙЗЛИЙХ ХВИаОЗЕВМ-ОНЕЕИЙОЗ
'ХВИН8Е1ГХ ЕаМЙдЗИЗЙП 30 И О1ГЕНЕХ0О ОХЬИЗЯ ЙЕН ЕХИЙЕИ 30 ХНЗИОМ 
ХВИН1ГЕНОИПЕН ОХЕХОЙ 'ЕШЕШГЕНОИЙЕН ЕН ВОЕЛЛИЙН 30 ОХЕХОН 3 ОН 
-0ЕПО онздооо ОХОНаЕНОИНВНС13ХНИ ЕН ЕХВВОЙ И ЕНЕ1 'ЕИЕИО-ЕИНОО 
ЕН ЕХВИ901Г0Л а ОХОНЬИфиНЗНО-ОНаЕНОИНЕН ЕН ЕАВ1ГОЙ ОХЯЕМ ЕОИН 
-ЗНЙОН 30 ей з онтзйхон оанвнйз зь 'ОАЗнЕйидевй з зиахзхзахого 
Я 'ХЗОИИ1ГЗЙЗН И Х0О1ГВП ЕХЕНХВХ Я 'ОЯХОНИЙЗ ГОЮЗЬИХМЗЙЕИЙ охон 
-ХВХ Я ЕЙЖЗКХЕЕС! ИХ ОХЕЛ 'ЕИЕИНИН31Г-ЕИЕИЗНЙЕИ ЕН ВИНЗЖ01Г0Н ИН 

ЕЛЕЙИСШ ВИХРЕН ЕНОЗЬИХЗИН/СИОМ ЕХЕМЗС1ЕЛ1ГЧ.д

и ИНЬИХОИЙЕЗСЗ ЗИЕЛЕ1ГЙЗЙН И ЗИО ШГЕаЕЛДЗЙЦ 'аш.ОЙНЕН И30ЙЦ 
-ЧЯ 31Ш.ИЙМА0 И1ГЕЯВНЗЙЙ0И ОХИН 'ИВВВЕМИдОЕЕ ЗИО ЗН ■иаЕЯЕЬЦ-ЧИ 
-Зйи ЗИО ЗН ЕНЕС|ХЗ ЕХЕМЗаЕЛГООЛОГ ЕН ИНХЗЗЗЕИ Зйдой ЕО ЕТПИЯОН 
-ЕХО иезх ВИЯЕЮ0ЛО1 вхшгдЛпзй ЕиаиХЕЙЗЙЗф ЕМОЗЬИХЗИЙЕИЙОО и 
внйвлгчд ЕнивдЛнзс! енйос1ен Лйжзм ехвинзгпонхо а изойнчя зх 
ихиймхо он еНжяонехо зхинзйвлгчд ен визопГп.Чз о вземех

*
ЕН Ехвяхойзаз а ии охзнваилзбх езс1ь - оГеГн^о еТеза
ПЛЛбй И1ГИ ЕНЙЗ ЕН ЗИЕЛЕ1ГЕИ ЕЗЙИ ХЧц. ЮЮЗЬИХШГОН ОН ЗИНЗГП 
-Зб ХВбЗИЕН Ей ИЙЛОИ Ехид ЗН ОНЙИОЗЬО ЙЗАМЕЙЕХ ачМЕХ хо ™вю 
Е1ГЛОНЕЕД -ИНЕбХО зхзай а ВИНЕЙЕИ и ииЛйоф имозьихзйозл 
ЕН зхинхзахочо а и итзйз иннвйхзХай ен ийийохзи зхи«инЕийзиз 
«жзм вмоХмоий ЕНЬЛЕН ЕНХМЗЙОН ЕН ХЗИЙЗЙН ХЕЙЧд Ей Еадвйх ЗТ 
знЕйжгздо и знЕайзйОЕи оинЛен оноихнздо и онйодоао х“н хзи 
ЙЗЙН ХЕЙЧд Ей Еадвйх СТЕННИ охонозьийохои ХО Ехвихидгз и зхих 
НЕф ЕН ЕХВИНЕаЛнтгЧх а ЕХВИЬШТЕЕа ехемЛен ен ЕхЕахойзйз 0^ и 

вхчн он нзазо ичц лА» он аезешзй зо ей Еанд зн и хелои зн 
еаенЛен ен зхиоойнча :ензК 3 зойиЧа иеох он вийвлгЧд гаивдХн • 
-ЗЙ ЕНЙОЙЕН и ИИАЙЕН ЕМЗЗЬИАЗИНЛИОЯ ЕХЕМЗЙЕЛВгд ЕН ЕХВИНие 
-ОП хзинзжотгон Еаох ийн кнЧхоон 33,Ей овЕадвйх ид не“

инейхз охзай" а иийвхзйийзхни енжо1гоиоаихойи 'еньшгеей 
хеяеьлхгоп охгвнтм ваох

-ииНнийи иезх 'Е1Л1ЕИН
-Лион И ЕИЕИ1ТЕИЙОЗ ЕН ОХЗНЕЙЖЕЙЛЕИ - 1>И «^

-вхоннззнЕаЕжи^^оннвбхозза ^ве^ОАЗНЕажжеи “вьмтаа зх 'ви

-ЖЕЙЛ инзоа ЕЕ Е0ЕЙН инавй вн и охзинзкзовн ен ®и"Е“е„^ 
-1ТЕН0ИЙЕН ЕН ЕявЕиоивз Енйодово и внноаойдой ЕН 
ЕЕ охзнванзиеи 'енейаз Енйз хо 'АЕаьоигха винзжонон инаонзо
ИЕЗХ ЗИНЗИЛ ОХОИЗНИНЗЙ-ОНХОИОИЙЕИ ЕН ВИНЗЖ01ТОН ЗХИН80Н30 
ХО Ийоаончй 33 'ЕНЕЙХЗ ЕНОЗНИХОИЙЕИНОЗ ОХЕН ВИЙЕЛйЧд ЕИИ1Т 
-оЛной ЕНЙОЙЕН ЗОЙиЧа винйеноиНен ОН ЕНИХИ1ТОН ЕХВОВЗ д

•ЙОЙЕН ВИНИЗН ХО 13ЕН ЕН ИНИ ЙОЙВН ВИНИЗН ЕН ЗИНЕН 
-ЕЧз ОХОИЕЕНОИНЕП 'ЕНЕЙМ ЕНЗЙЕЙ ЕН аЕХОМ ВШНТЕНОИЙЕН В1ТЗЙЗЙ
-по хН нахнахашмон а и оявсШ вми Ион а хвх хо хиияач.п

•хоонШ^о кхваолзн 
'ехнзмом иниийниби ис1х ии^шахзс111

иеох ен зинашонхо он енейхз ехемос1елгч.9 ен •охзйшнонвхз
■КИС1ЕЛГЧ-д ЕМШГдХнЗЙ ЕНЙОЙЕН а ОЯХОНИЙ1ГЕ1АГ ОН1ГЕНОИПЕН 

ОМОНО^З>1Е1М ‘ЙЕН ‘X ЕЕ ИИЙНЗХЗЙН ХЕЯВЯВ^ОЙН 33 ЕНЕЙХЗ ЕМЗЯЕ1ГЗ 
'ЕЯОХ ХО ХЕЬИХЕИОЙП 'ОНХЗЗЯЕИ 3 ОХМЕМ 'ВИНЗШОНХО ЗХ

хо УИХИдЧ-З И ИХМЕф ОЛОН1Л1 ‘ЗХИНЕМКЕд 
ЕН . 01ГЕНИ1М ОаИЬЗЙОаИХОЙН И 0Х0НЖ01ГЗ ХО ОЯХЗ^ЗГГЗЕН Я ИН миза 
-ехзо 'ии131гдойи ин^Лйх хнаХахззШЧ-з 'онхзззеи з охме^ 'мХх 'вхиисТ 
охзи Н’Ч.Я Е^ох^ои о1/ взвнхо аз зойич.я наштнийи хвнхайх

ин^ойенХКжзш ЕН И ЕМЕХ 'ВИНЗШОНХО зхиннЕйхзХа^ ен охзихиа 
-ЕЕЙ ИЙН ОХЯЕМ К8ЕХЗОН ОХ ОХЕНЗгИЗЙНЗН ЕНЕЙХЗ ЕХЕИОаЕЮОЛО! охом 
-1ГО>Ю^ 'ЕаОПГОХОЙ' О1МЕ0 ОЛЗН 3 31МЕ8Е1\'ИНЕЕ 33 И 33 ОШЗ И1ГЕЗЕ1Л!ИН 
-ЕС нЕ1гн нз^ойенХ^жзхм а охин 'нзшзйх^а ага охин ЕаЛахззГп<ю 
он Иох ЗЕН ЕС хийихо з зн зойи^а

хЕаи1гаЕхзгз охиом

ИЕОХ ЗЕН ЕЕ О^ПЕЕ Охд
•хмЕф иеох а и^здЛ 

33 ЕЙ1 И ЗЕН Л ЗйИой1 ЕУ ЗЖС1\! ИИЗЗд ВИ^1ЕН ЕХЕМЗЙЕЛ1Ггд ХО ВИЛИ1Г 
-ЗЙ И хид 'ЕЙХх1ГАМ И МИЕЗ 'УОХЕИОЙН ИМЗЗЬИНХЗ ОН ЕЗЕНИ1ГХО 33 
Е^ ОХЗОМ 'ЗИН31ГЗЗЕН ОНЗНВЗЕ1ГЗ ЕМИН '„ОаЛ-ЗНИ^ПГЕ1М ОН1ГЕНОИ^1ЕН 
-НО^ЗМЕН1“ ОаМЕМИН ЕЛЗЗ И Е1МВН '01ГЕ1\’И 3 ЗН ИИЙЕЛ1ГЧ,д а ЗЬ 'НИЬЕН
к-ийоизозн и нзьийолзхем-Иен ои ХЕаАахзхгзхЗ^йаз ззнй1
_им 8 Л^ЙМО ИМЗ^ЕЙЛ830ЛЕ1Гд ЕН ОХЗИН31ГЗЗЕН ХО ЗИНЕНЕЧ.З ОН1ГЕН

иавЕИ инггоаойдо^ и инйодоаз зхиннейхз 
-зза и охяен 'ихнзньСмоЙ и ихинф имззьийохзи зхинйонзЕзд

•ЕНЕЙХЗ ЕХЕМ38Е1ГЗОЛО! ЕН

-ОЛ01 ХО ЗЬ
-ИННЕЙХЗХа1С ЕН ОХЗИХИЗЕЕЙ ЕН вхгц он ИХООН^ХЙХ ЗХИН8Е1ГЛ

^има^дойп и ихзон^Лйх иеах вн вх
-ХЗОНЙ1Ч.З ве внейхз Ехвмзйелггд ВН ВХВИНЕЙИдЕЕЙ ЕЗ ИЯМЕМ

•ВИНЗШОНХО ЗХИЯ38Е1Г30Л01 
-ойЕлтггд а имзвдойн и ихзон^Хйх зхийгваАахззйхгз вн винзш 
-ЗЙ ИаИ1ГИ13ИЙНОН1МИЕ0а ЕН ОХЗНЕЙИ1А1ЕН И ОХЗНЗЗЙгх ЕЕ ЕЙЗфЗОИГХЕ
внхвийиолЕ1гд-Ивн ен зневе^еч-з ЕЕ и овознийной1 ид онзни/гззн 

знвавйоахзсШ охонизн емейлойн ензмзвшмом вземех 
ен охзнвавахззйтгзо и охзнваходвйЕИ И1ч.м ингхоийн ей1 онавдвЕЗН 
ваохол з енейхз ЕХЕмзйЕли-гд елзз и е>1ех 'оховвнииг а охмв>[

•И^ОЙЕН ЗХИМЗ

омз

И 0Х01ГЕН

-ОИЙ1ЕН ОМЗЙЕЛ1Ггд ЕН

вхоаим< а
ч ... ОНХ3380И

зйдой1 з ваох и вийнлгггд а „оахониЪнгвм омзно^змвм“ ее еиг/Сй1
ПЙОЙ1 Е8ЕХЗ ЗН 'ЕНЕЙХЗ ЕХЕШЕН ЕН ВИНЗМХеЕЙОНЗ И ИЙ030Л0Й1 ИН 
-ЙОЙЕНХЙЖЗИ! ИННЕЙХЗОЛОНК' И1ГИ ИННЕЙЛО/СаЙ* овид ЕЙ’ и охиамвм 
охин 'вийвл1ггд дн нн оахзхгзхЕ^ономЕЕ охоншзйхга ага охин 'их 
-нзмХмой' иезх а охин — зйЧмин •зйшген ез иНоийзн зхинхзахогз 
хо ийоаолЕЕй имзаЕ1гзоло!-ойЕЛ1ггд инаЕжйгнЛйжзиг и инИихйвн 
-ХУжзм зхиннЕйхо^ай1 хо ихнзк^мой1 зхинхззигагз ^оийзн нзнзоа 
-КЗГГО ВИН1ГЕНЕН а дан а 01ГЕнХЕ1Ю11 оггид 33 „ОаХЗНИЙ1ГЕИ1 ОН1ГЕН

вимзйвлхггд Л^жзиг вхвджХй» и зинзжваЛ охонигиеез 
ен ' знванзймА ее хваХахзИз^гз е^ инейхз зхзай* ее вийвмйофни 
внаихмздо и внзйзигвнойдо^ езйь охиом 'вхвиЕиазвзх и охои^ей 
'ехеьзн ен Еххзввдо а охоахззьин^Хйхгз ЕН ЗНЕаВЙИГПЕБЙ —

• илХйУ и иингиф 'ид
-Ж01ГЕИ 'иавхзч.3 имзцзхинвгнЕи-онзахззжоУХх вн енвмеей —

в -аввзолот и

ИЗЯВЛЕНИЕ НА СЪЮЗНИЯ СЕКРЕТАРИАТ НА ВЪНШНИТЕ 
РАБОТИ ЗА

ВЕНКО ДИМИТРОВ, ЧЛЕН НА ЦК НА СКС И СЕКРЕТАР НА 
ОК НА СКС В ДИМИТРОВГРАД

ЮГОСЛАВСКО-БЪЛГАРСКИТЕ
ОТНОШЕНИЯ

Българската народност е активен 
творчески субект еШШШЩШ

пия Тодор Живков, отнасяща се за отношенията със Социалисти 
чет ката федеративна република Югославия. Текстът на изявле-

(Изводи)
-] за положението па българска- 

Иишки регион, отделно в община
... Желая нещо да кажа и

Дкмифовград. КВЯтовГИоитСношснис бих споменал няколко данни.
с внимание обсъдихме речта, която на .15 юни 1978 годи

на в Благоевград произнесе Тодор Живков, председател на Дър
жави съвет Народна република България.

II речта си председателят Живков между другото заявил. 
ИС НР България с готйиа да подпише декларация със СФР Ю10- 
гл'шия за нснарушимост на границите и отказ от териториални 
постенции и то „незабавно, без всякакви условия и без всякакво 
претенции, н » това той заявил, че отношенията между
СФРЮ и НР България могат да станат образец на добросъсед-

комунистите, на общияПо броя на членовете па Съюза на 
брой на населението, община Димитровград се намира «а вто о 
място от 15-те общини в региона Ниш (всдпаш слсд община 
Ниш). Националният състав на членовете почти сгшвд с .и- 
ционалния състав на населението в тази община юссг около 
на сто от членовете са от българската иародиосг.

Според някои данни, по числото ма в"с0““0^“"^
кадри, които произхождат ог гози раио кипес в този
народност, на общия брой на населението, което живее в таз
район, община Димитровград сс "х“м“ ' сс' аф„рмИрали
като и“ ДР" ™ тяорц-. ^-о ^
навред в нашата страна.

етпо. не е казал по отноше- 
отношения.Живков обаче нищо 

проблем, обременяващ нашите
България упорито се отрича съществу- 

малцинство и провежда по- 
спо-

Председатслят 
ние ма най-важния 
тоест за факта, че в НР
паното на македонското национално речта сн
литика на асимилация. Вместо г° ‘твърди. че инсисти- 

„така наречени открити въпроси„"„"^перспективен 
райето за тяхното разрешаване е „безплоден

"0ДХ0Дречта на председателя Живков “цяло е интониратш така; 
че да създаде впечатление как българската страна 
направи в?ичко за добросъседските ^ТдГвокатГстраГ“

'^СГто тук^става" дума" за въпрос миито имп—ш^,

ТСЪ*1Мет1^,И< даП,П0Е°''Б“МБ“ а°^''!^™®”°”Т^аИ”™ИСК0Т0 СЬСТ0ЙШ’е 
на нещата.

менава

, от този район 
на СФРЮ, единедин с°дслегатТСъюзник 'скупщината

канската конференция на ССП1, ^ Републиканската кон
на синдикатите в Сърбия, оцт е ‘ скупщипите на репуб-
ференция на ССМ, по елш' ™УУ' СТ™ия .интересите по детска 
"«канските самоуправигелни общ инпалидио осигуряване,
:у^ра.Хзова»«е«^Във всички форуми'и органи в ре-

на
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•зхийинвбл вн хзоминбчошной ®н вии^нийи оная
-в»жс1ч.яхоп и иийнзхзсШ инивиаохиДм. " ‘* охзин‘.гюв“бн
-жзкненисш ешгеноиЯвн вхвоаз вцз^зйио ЕК онво охзинавзоЕН ЕН 
ОТПЯРЙП ве 'вхвЛинвбл вн инебхо охзай хо зхихоонквза вн знвхиь 
°“ониивва Ее внвйхз вхвизйвлЛр вн зинзжоггИзйи онзтоиноЛа» 
-ЗН И ОХОНЗВ В1ГЙВ.8ХХО 30 ОНЬИЙСиЗХЕХ ЕНЕЙХЗ ВХЗЯЕЮОХОГ хо зь 
'ХОХХВСЬ Н31ГХЧ.ИЕЕ з!'ч.п ВИ ХИНО ОХЕЯ нзвзо 'зьвохХа» ИНЗНЗНО ХВ» 
Ло Е» ХЕХОИ ЗН ВИНЕНИЕН ЕНВНЕЛЕНОСШ ЕХ0С1ЕЛЕгдИХНЕ ЕХЕКЕяНац 
-ООН и охнех 'ениЕол 9X61 хо ИХНЗИЛЮНОХХЗОСШ зхинзяеезохо, ЕН 
охзнЕвЛхивоХн -л -х нног вг хо ОИФЗ Ек иходвб ингпнч.я ве хвий 
ЕХЗЙНЗЗ ВИНЕОХЧ.0 вн ехвиНейеенз» 'винзшонхо зхихзаЕЮОхоюс! 

-ЕЛ1ГЯ9 ЕЕ имаонвхоон МОЮ озйхнол IX ХО
•ЕХИХИ1ГОН ЕНЯЕЖЙ1И И ЕНИИХЙЕН ЕН ХНЕЙ а В ЕНЛИЙЕН.Я ВИНИ1Г

иевх йьодкч-йсе онзггзйзсШо и ийФЬахоп- ЖЖ> вн озалном IX
'ИМНИ01ГЗХ «ЬО ХМВ ВИН1ГЗХИЬОПГМВе ВН И НОО СИ 

хвьзс1оаихос1п одАс1х йохйсш иеох' и вмихивсШ иевх
'иийнзхзйи и в!пиаонвхз инвзхваонзозн

ХВЖ01ГВН 33 СЙ 3 1ГЗ*1 ОХ

гвинвайзазеи и имход
-вйевй иньАвн инжоиибп и инквхнаигейнАф инхззишЧо ■ ■—-

. гиеоюо зхимззьйоах и зхихохизбзеинА _ зхихлвн ьн охи 
-шмзйвмв Айжзм 'ихАхихони и винзйжобьА зхинаАхкАн и зхинхзаз 
-обп 'зхиньЛвн Хйжзхд! внзьмдо и зхиме^йа вн зихиаева

■ ояхззьинйАсГхча. охонбАхкАм вн вххзввдо а 
виньинвйл вн знвавьикзал 

.'вмеибАх вн знвавбигпевс!
•нзидоомохз

?вйзс1з
охоахззьинйАйхЧо вн зихиаевс! —вхвнвомо вн знваевно он

•ИНВЙХЗ ИХЗЙХ ВН ЗХИЙВЕВИ ВН ЗНВЕИ1ГЕИ ОНХ331М8Ч.З
, •' И1Д13ХЗИЗ ЗХИНИиЛ

-йзнз вн охзнваейч-аз 'вШиха-н вн охзнвйжвйлеи 'вхбопзнвйх 'вхв 
-инзйтдочо ен вххзввдо а охояхззьинЙАбхЧо тзн зихиаевс! —
• ззйзхни нзхмивеа хо имзидосШ имзнвнохз инпАйм вн знвавшзс! он 
-хззишао- и заонввп зхинзнвиохзонйойвн вн вийвнийй.оом —

• внзмдоонохз вн ваон 
-зо иевх вн знвавьивзаК и охоахзйоаеиойн а вийвеиввийзнз и зн 
-вбийзиоом. 'оахозьинйАйхчо оиззьинхзх и оньАен 'онззьимономи 
оньойзолггй ве вхвдйолопз вн зинзн1га.неи а оахозьинйАйхчо ом 
-ззьтмономи вн тмйоф иннамойаЧо-ивн вн знвйпч.с1левс1 —

. :хЗВ1ГдО . вхвмззьииюноми а
■шмАйоф и иийвеинвлйо зхинйоФзнАйжзм а инвйхз зхзай 

вн ивзхиавхзйзби Айжзк оховхззьинйАбхч.з вн зихиаевс!
•'ззйзхни нзмивеа ийпваввавхзйзбн. 'зинзжиай омззьихзин 

Апоя и омззьинходвс! охонйойенАйжзм вн и зинзжоггон ОХОНЙОЙ 
-внХйжзи! вн изобна,а инавЛхмв он иходвс1 зхингпна-а вн вхвахз
-ЙЗХЗИНИ1М Хйжзьм и ЯСЮ и ПХЗ ИХЗХИИЮМ 31ИН1ГВС11Н311 Ай
-ЖЗМ ИИЙВХ1ГАЗН0М вн знвйжзаосШ и винзньм вн внвмевй —

вавхзл йн

ИИ/СОоф ИНЙОбЕН/МЖЗИ вн -виНЕибофни 
ЕЯООЕИ ЕЕ ЕХЕЯХОНЗЙЗ ЕЗЙЬ Ь'ИНЕ1ГЛ0Л(>[ ХО Е^ЖЗЯОбН 33 ОЛЛШЕ ВИХ 
-ЙЕН енззьихзинЛион ЕХВЙОбЕЛКгд ■ И ВИбЕЛГЧд ЕЯИВдХнзб ЕНИобЕН 
Х1ЛЗЙЗ МОИХЕИ ЕЕ ЕХВИНЕНИЕМ Я ВИНЕВЕНОЗ ЕМЕНб ЕяВЗЕЗОЦ

-ВИЙЕМбофНИ ЕЯОЗЕИ ЕЕ ПЯХО 
ИобЗ ЗХИНЗЯЕ1ГЗОХОЛ ХО ОХЗЕОН 39 ЗНЕНЗИ оняихеиихвХ ояхозПгго 

он ЕЯОХ вий^ояз Ензвзвзбно“ ИПТХЗВН ЕВ Ш6СИ.Ч.Я зхихибнхо
он енЕйхз ”ехемзйел1г*1.9 ен ехвиФиеон а “/Е°Хл3ТхбГвиаиЕ 
ХОКЕИ» ЕН ОХЗНЕЯЕЖК-ИГоби ЕЕЙгядо дзбхве я ЕНИИОХ ив\ вианв 
сзбн виНнзбзфномозбн ЕН ЕНЛЙХ ЕНХОдвб ЕХЕНЗОЗМО я ВИНЕХЗКЗ» 
”ензяекзо!ог ен хвкзхиЕоаомч.6 оннзизбязНЛ3 -зтинява онозиа 
-ИЕН ЕН ЕНгЗбО ЕЕ ЕХЕНаОХОХ»ОН ЕН ЗНЕЯЕЖВЧ.»ОЙН 0Н30НХ0 Х30Н 
-ЗбОЗОХО» ЕНИИЕЕЯ ЕХЕХЕНХИХЗОН И ОХНЕН 'ЕННЗЙО В083 ИЕЕХ ЕЙИЕ 
-ИЯЗб ИНЗЗЬИХНЕф ЕНЕЙХЗ ЕХЕНЗЯЕКЗОХО, “«ВОМ^ЛяПШад^

-ифо иоаз езбь оахзйоаомч.с! охомзавнзолсн) и зйвй ми вмнзйо вх
-Вйпгз 'ИНВЛСЗО ИМЗ(ЗВЛ1Га,д ЗХИНХНЗХЗНИЮМ ХО ИНЗНЗПО 0Н1ГЗХИЖ01Г0Н
вхкд зхийоаолевс! хо зхихвххгАеза 'зИтинавс! омозиа-Ивн вн в!пзс1з 
ое зхихнзи/Амой вн вхвмаохолйон знвавж1га.йос!п йзхгло з йвалсгзд 
а зйзаойн зз вй внАбл внходвс! вхвнзззмз вн вйпзйз вхвШвайзкз 
'ВИЙВЛ31/ЗЙ вхвмзавнзолсн хо. онзввйнвн 'зинзжонйзсГн ои зд онзи 
-ь6ха внезнон и вмийохдозн охвм ии!гвлз1гзй зхзай хо внзнзйо зд 
вйпзйз иевх 'внийол 9А6Т ийамзхпзз езйи вифоз а вхвохо^з зз 
'онхззаеи з охмвм 'впАйл внходвй вхвнзззигз вн вхвинвйззве

: ВИНЗШОН
-ХО ЗХИНЙОЙВНАЙМСЗМ И ВМИХИ1Г0И ВХВНШНЧ.Я вн вххзвндо а 
ЗИН31ГЗЗВН охоньинвбл Айжзхаг зхимеЧ-йа вн знвавбишевс! —

•И1ГЗХ
-виби-заойвйл и вихвийийзби 'ии^веинвлйо 'ихАхихзни 'вахзиюйза 
ЗХИН1ГЗЙХ0 Айжзи! оахззьинйА<Зха.з охомвйи вн зихиаевс! —

•'ииНве
-инвлйо зхиаозвм и зхимззьихи1гон-онзахзз!тгдо АЙЖ31Л1 'ЗХИХНЗМВ1Г 
-йвн 'вхвахзкзхиавйн АЙжзм зхихмвхном вн знвавйиптевс! —

• ИХЗХШЛ1
-ОМ 0ХИН1ГВС1ХНЗ*1 АйЖЗШ ХИНО и ВИНЗН1Л1 вн внвигевй 'ихзинАмом 
зхимзаввзолсм вн весн|Ч.з и вихс1ви вмззьихзинАиюм вхвмзбвлйга Ай 
-жзм о-ьояхззьинйАйхчо вн знвавйигпевс! 'охзвм оас!а.п ен —

: хзвндо ВХВМЗЗЬИХИГГОП а нвхз
'аон вн хвнлийеи зз вй инвсГхз зхзай Айжзм вхвинзш 

-онхо Й31ГЛО з ЗШинавс! омозиа-Ивн вн вФзйз иахолйоп вй охвом 
'виАйл внходвс! внзззмз.вн знвавйеа.о ве вхийоаолой зз охих ’3 'уу 
и аомаиж йойох зхийвлАйй имниеггзх а внийол 5^.61 езс!п .

•ВНВЙХЗ ВХВМ38В1ГЗ
-0ЛО1 вн вйохйон а хзонаихмАбхзномзн и хзон!Гзхваойз1гзонзн зьвдо 
хваевмоп инийол зхинйзкзоп езбп ис!оаолевс! зхиннвйхзАай*

•знвавгпзс! охонхвх ве в*пих<ш и инийнибп иаи1пл13йс!ион1мивЕа

•вмвблобп
внзмз1гшмом вавмвх вн охзнваходвйевс! вн ваонзо ве хвжА1Гзон 
вй охиом 'иинзшонхо зхимзав1гзолот-обвл1га.д вн охзихиаевс! а имоз 
-вн зхинй31гз хвйжиайзйп 0Н1ГВИЙЗНЗ-0Н винзжопйзсШ внвсГхз вхвмз 
-йвлц-гд хо зхинзавйнвн 'внзахззйтдо и внавжс!а,й 'внИихйвн —
ИИНИ1Г ИМЬИОВ ОП И 'ВХВНЙАХИАм 'ВХВМЗЗЬИРМОНОМИ 'ВХВМЗЗЬИХИ1ГОИ —
ийзфз имьиза ач.а виавизолсу вмивдАизс! внаихвйзйзф вмззьихзшг 
-вийоз и вийвл1га.д вмиидАизс! внйойвн Айжзьм охоахззьинйАЙхчо 
вн зихиаевс! ’ ве вихвийиойзю хо вмвйлойи внзмзшнлюх внхзоквн

мозия-оп

Що се касае за предложението за отказ от териториални 
претенции, което в речта се изнася в драматичен тон, можем да 
кажем, че този въпрос от завършването на Втората световна вой 
на до днес не бе спорен.

Това предлагане, изнесено от българска страна, би 
смисъл само тогава,. когато би било във функция на създаване 
на по-голямо доверие и непосредствено признаване на съществу
ването на македонското национално малцинство в България, как- 
то и приемането на факта за съществуването 
нация в СР Македония, тоест СФРЮ.

По отношение на

зачитане на самостоятелните пътища във вътрешното изгражда
не и зачитане на специфйчностите на международната позиция 

всяка ,страна.
СФР Югославия се застъпва с всички

на
съседни страни да 

развива сътрудничество на дългосрочна и трайна основа. На тези 
основи настояваме да развиваме сътрудничеството чс НР България 
във всийки области, където за това съществува двустранен ин-

Без всякакво съмнение е, че за такова сътрудничество е 
необходимо решаване на' основните спорни въпроси, които обре
меняват сегашните югославско-български отношения.

имало

на македонската

поканата да се подпише предложената 
декларация „без условия“, желаем да посочим следното:

Очевидно е, че именно в самата реч се изнася 
условие, което всъщност търси от югославската страна да се 
откаже от своето становище, че в НР България трябва да се 
признае съществуването на македонско национално 
и да му се дадат всички национални права.

Поставя се също така въпросът: защо председателят Жив
ков отново предлага „без отлагане“ да се проведе нещо, което 
е било в дневния ред преди цели две г.одини и не е помръдна
то от мъртвата точка именно поради това, че българската стра
на и тогава постави същите условия. Именно, през 1976 година 
в предложението на проектодекларацията за развитието на отно
шенията, българската страна излезе със същата формула чието 
приемане от югославска страна би означавало, че Югославия се • 
примирява с политиката на асимилация на македонското нацио
нално малцинство, която се провежда в НР България. Още то
гава Югославия, от своя страна, предложи на българската стра
на подписване на съвместни документи, 
принципите за премахване на крупните препятствия 
нето на основи за безпрепятствено и всестранно развитие 
ятелски и добросъседски отношения 
нашите две страни.

едно твърдо

малцинство

< .
в които са изложени 

и създава- 
! на при- 

между нашите народи и

В предложения проект на югославския документ се изтъква 
готовността на двете страни да развиват отношенията си върху 
принципите на последователно зачитане суверенитета, териториал 
ната цялост и ненамесата в работите на друга държава Утвър
ждава се също така и съгласието на двете страни, че положе
нието и защитата на националните малцинства — македонското 
в България и българското в Югославия — 
ното зачитане и осъществяване на техните права, представлява 
значителен фактор в по-нататъшното осъществяване 
то, развиването и укрепването на всестранното 
между двете съседни страни. В този смисъл предвидено е 
ване на отделени тържествени изявления в югославската 
щина и в българския парламент за положението

както и последовател

на доверие- 
сътрудничество

и да- 
скуп- 

и правата на
. българското национално малцинство в Югославия и македонското 

национално малцинство в България.
Във връзка с разменените документи в София през 

тември 1976 година се водиха югославско-български разговори, 
които не дадоха положителни резултати понеже

сеп-

българската
!
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иходвбевб зо вй онхозиа^з вггвхвийзйн з ондвийифо онхвбхомдом 
внвбхз вхвмзбвлггд 'знвбидевб ваох хо зз имИзИоаом^

■целз мооиа-оц 'аон ен ол-енлиДеи 
з«ч.д Е» оаюаьинКЛйхгз ол.онзаЕюолся-ос1ел1гЧ.д оиийохдозн и он 
жоиега хвавйп иззйзхни инииеез фхинхзх и иавжбад инознилзин- 

-еиПоз инЯззта зл,зай а виаоюЛ зхинаихмздо оннзизаазШЧо
■охзинЕаоевйдо и вхем 

-Лвн .'вллнШн/Сн вн иховадо ионНн а внзидо оп вихвиЯпос1фи ив 
-Ейхо фхзай ЛКжзи зхинзйоаохоИ и зо хвавнвгиви ол.оалоНоаЕиойи 
а знвйийзиоол онзешимойи и кийееип-еиНзш ее ибоаолоН зхин 
-ЕЗиШГои вз ххвф нзЕЗхижовои 'ЕавоаМ зз ИНВЙХЗ зхзаЕ ЛЬкзм 
хЧнзидоояохз иниНол хзв ихззд -оахззьинМйхчз охояззьинхзх 
-онь/Сен и охояззьигаонояи-ояоаохаах ен охзихиаеЕЙ а нЧйзбиЕн 
з нзвзхиьЕне -иийееинвхйо зхияззьихиЕои-онзахззШдо Лйкзи и 
виних внавжйад ов зхихявхном и зз хваввигаевд тзинХиом зх 
-иязавкзолО! вн ееолчо и вихйев еяззьилоишСиом ЕхвмзавлтЧд ЛИ 
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готовност да измени становището си по отно- 
македонското национално малцинство в НР

някакви

страна не прояви 
шение въпроса за 
България.

Както се вижда, ние предложихме решаване не на 
си абстрактни, но на съвсем реални въпроси, които определят 

взаимните отношения и не виждаме

данни, че в областта на Ниш, Пирот, Враня, Лесковац и Куршум 
лия са живеели 405 000 българи или 75,5% от съвкупното насе 
ление в споменатите места. „Научно“ се утвърждава, че със зак 
люченията на Берлинския конгрес е извършено „трагично одси 
чане и разкъсване на българската земя и българския народ“ 
Берлинският конгрес в тези разглеждания се третира като „кри 
минал

значението за развитие на 
причина да се отказваме от това.

Този път желаем да подчертаем, че имаше периоди, не
официалната политика на НР България имаше съвсем 

становшца и когато се водеше по-инаква политика

към човечеството“, „драма и трагедия, чиито резултати 
българин“. по-замързват кръвта на всеки

Организирайки този юбилей на международен план Бълга
рия чрез различни публикации и по други начини открито обя- 

Санстефанския договор са били „обединени всич- 
преобладават българи, от Охрид до Дунав“. 

Може ли след такива становшца, които съдържат открити
страна, да се приеме офи-

гато поинакви
отношение на този въпрос. Въз основа на много държавни и 
официални документи от този период произтича, че българското 
правителство не само, че признаваше съществуването на македон 
ското национално малцинство в България, но и че предприема- 

:: задължения за развитие на неговото положение. 
1956 година официалната българска статистика изне- 

България. Днес обаче се правят 
са живеели някога в Бълга- 

политическия

вявяше, че със 
ки земи, в които

ше мерки и 
Още през
се броя от 187 789 македонци в 
опити да се оспори, че македонци

Това безспорно представлява напускане 
юва н решаването на въпроса за национал-

тсриториални претенции към нашата „ппп.п
циалното обяснение, чс се касае до становища на науката, която 

изнасяне на своите резултати?е самостоятелна в
наможе.Разбира се, че не 

Нашите народи и народности и нашата страна винаги се 
отнасяха и се отнасят с респект към историята на всеки народ 
иТа всяка “рана и към ознаменувано на исторически и нацио
нални лати Обаче когато различните исторически с,бития в 
ГлгариГсс п0олзЧуватКза изя^а "а отарити териториални претеш 
ЩАМ гг-ьрто (СРМ и част от СР Сърбия) и когато сс изнася I 
ции към СФРЮ (с™кит0 пассление „ теритогии които са оста-

” 1 НР България“, разбирг.смо с, чс това
югославските народи и

рия.
курс на Георги Димитров в

ГоглеТна едностранчивото и невярно представяне на 
\огославско-българските отношения, както и о™та 
ю нетолерантна страна, която се на-

на други, решихме да обнародваме 
това да дадем възможност на.

се запознаят с обек-

ните

проблема за
СФРЮ да се представи като 

.3 вътрешните работи 
споменати документи и с 

нашата и световна общественост напълно да

Хартата П”^П0®ЗД,1”е°1и™ееТ^а”™^°^”н1'^"^^к0<^ЪсеК!касаеСеза

си оставаме готови в този ” пп^витие на добросъседските 
максимални усилия за всестранно Р* я Това означава,
отношения и (^>тртупл’"™С!" ™1биЛ™ отношения виждаме върху 
чс развитието на траини и стабилн незавиСимостта, равно-
основите на пълно зачитане СУ“®Р и признаването и градив- 
праписто и ненамесата, което вк но та ратл ‘на македонското 
ното разрешаване на положението пра е случаят с
национално малцинство в НР Въл1‘|р”5;р^къ 
българско национално малцинство в с®р^_ правото на

Желаем накрая да изтъкнем, 1‘е ■ :1 нпции, както и на
равноправие и свободно разв:' ™в Рвна част от осъществяване- 
нациоиалните малцинства, са Р- ЗР сдоводи, което бе и 
™ "ТдТин" —итГпДншпи „а вътрешната и външна- 
си остава сфр здгослапия.

месва във
всичкитвърдения за

нали извън границите на 
не безпричинно създава съмнения при
народности.

Затова где бъде необходимо да се продължи копетруктив- 
активност на вашите средства на публично ^информиране

всички опити па ан-
ната

разобличаване на същността на такава 
благовременНо аргументиран1© реагиране на 
тиюгославска кампания.

щсственост да бъде редовно запозната а с I равно-
иавлизат в жизнените интереси на СФРЮ като оощиост I 
правни народи и народности. - Гпп-

Няма съмнение, чс пред „пшип съдей-
чиално пред историческата наука в < ^ ру0лики и области, сс 
ствие с научните работници ог ДрУ™™ Р У. ,ш0 да- бъде анга- 
намира крупната задача и задължен „те исторически
жирана по марксисткото оценяване на отделните^ис^^ та_
събития, отделно с тагф наречената ,, изпълняване ще
зи задача ще бъде дългосрочна и успешното и и 
търси по-широка обществена подкрепа. ...„.„.„мята

Известно е, че нашата страРап"^" /ш последовахел 
си с другите страни се„мвното^ сътрудничество, зачита- 
Н° 3аЧтарТто^аСлРн\Нта цялоРст!' неиамеса пъп вътрешните работи,

ПО

социалистическо самсгуправитслно 
наша об-

то политика
5не на

Зв
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ои зхийзиибЧ.а вн охоахзйохз ики бххзовхбнйз 'иихс!вп зхзай вн 
ШГВ9ЙИ ИМЗЗИИХЗИНХИЮМ 9ХИЙ10О 'ИОЙХЗ ХВИМЗЗЬИХЗШГБИЙОО 
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ТЕКСТОВЕТЕ НА ПРОЕКТИТЕ НА ЮГОСЛАВСКИТЕ 
ДОКУМЕНТИ, ПРЕДЛОЖЕНИ НА БЪЛГАРСКАТА 

СТРАНА
с по-нататъшното развитие, тачене и учене на българския език 
и по отношение разширяване на библиотечната мрежа.

Съюзът на комунистите както и останалите организирани 
социалистически сили трябва последователно и конкретно да се 
застъпват за още по-успешно решаване на откритите проблеми 
и за създаване на по-широки условия за по-нататъшно икономи
ческо, политическо и културно развитие на народностите като 
съществени предпоставки за тяхното все по-пълно равноправие.

Нашата страна, изхождайки от разпоредбите на своята 
Конституция, становищата на Десетия конгрес на СЮК както и 
на някои международни документи, постоянно се интересува за 
положението на националните малцинства на югославските на- 
Р^Д!? В съсяедните страни' като счита че националните малцинства 
могат да бъдат най-добрата връзка и мост за развитие на ус
пешно добросъседско сътрудничество. Поради тези причини във 
всички международни тела СФР Югославия се застъпва зГафир 
мация на националните малцинства върху универсална основа 
„Ч,„^Р,0™ВН0 На такава конструктивна политика, която води 
”™!ата стРана' в съседна ни НР България все повече и все по- 
гласно идва до изражение политиката, която не само че обре
менява добросъседските отношения, но и укрепва недоверието 
между народите в двете страни, ограничаващо влияе на обема
^зТвСсТеРаНпо°™ СЪТРУДНИЧесТВ° и пРеДставлява главната’ при™- на. за все по-чести недоразумения.

Тази политика

РАЗГОВОРИТЕ В СОФИЯ ПРЕЗ 
1976 ГОД. НЕ ДАДОХА 

ПОЛОЖИТЕЛНИ РЕЗУЛТАТИ
българска страна не бе изразена го

товност ДА ИЗМЕНИ СТАНОВИЩЕТО си по отно 
ШЕНИЕ НА ПРОБЛЕМА НА МАКЕДОНСКОТО НАЦИО
НАЛНО МАЛЦИНСТВО В БЪЛГАРИЯ

|Л госдавското правителство през януари 1976 
Ги година връчи на посланика на НР Бълга

рия в Белград проектите на три югослав
ски документа — Съвместно изявление. Търже
ствено изявление на Съюзния изпълнителен 
вет в Скупщината на СФРЮ за българската на
родност в СФРЮ и Тържествено изявление за 
зачитане териториалната цялост и ненарушимост 
на границите — в които са изложени основните 
принципи за регулиране на отношенията между 
двете страни и за премахване на пречките за 
безпрепятствено съседско сътрудничество. Както 
е известно, през септември 1976 година в София 
са водени разговори между двете страни, 
не дадоха положителни резултати, тъй като бъл
гарската страна не изрази готовност да измени 
своето становище по отношение на проблема за 
македонското национално .малцинство в Бълга-

ношение на официалната3 и1ЯпД'™РеДИ ВШЧК0' 8 негативното от- 
нация въобще както и в о-?^ГарСка политика към македонската 
но малцинств- ■> Пиоинска Мткелонт, "к македонското национал- 
общественост Оългаоскатп пп™Д°” ’ Както е известно в нашата 
че не отбелязва знаци на т?п^,ИКа В то8а напРавление не само 
ескалира, което показвали й?^™™лии,пР°мени, но перманентно 
кедонското национално мални^' че македонците, относно ма-, 
са „ликвидирани“ чрез поебппя! ° 8 БългаРия административно 
от декември 1975 готп п 1 “ На населвнието в България 
и 1965 година) македонците ,Редишните преброявания (1?46, 1956
ГИДИ и от 0!ригш1а<лните(Ибългаоски1Р«-гЗНа8аНИ' КОЕТ° Може да 08
сон с тази политика използвагю е "а™с™чески да™и. В уни- 
чествуването на Стогояишт.»™.' П° наи-чепосредствен начин 
рия от турско робствоотноеиЛ На освобожДеиието на Бълга- 
ския мировен договор Спе пг?»ат стогодишнината на Санстефан-
делно научните п?бликани„ в къ МаС°Ва ии*°Р'«аЧия, а от- 
жителиа активност в о?йеяя,вп а|’ИЯ показват твърде забеле- 
говор. Така например списанието’\щ'БАН ^ СанстеФан<:кия до- 
бюлетинът на Собзия ппрг“ БАН «Исторически преглед ,
браната .Армейски йреглед“ То^3 Министерството на-от- 
ганът на ЦК на Комсомола ' списание „Сержант“, ор-
ги по най-драстичен начин зкщищаваГ^о™ ”Родина“ и дру‘ 
на Санстефанския договор“ иотагат т-• •'"Р°гРесивните клаузули 
говор са били „обединени всички земи иД Т°’ че с този до‘ ри“, след това че к-ьпгяпма г,«И земи' на които живеят бълга-
етнически граници".” В приложение4^ тС8обода в св°ите реални .1 ожение ь.. такива тези си се изнасят

съ-

които

рия.
Текстовете на проектите на тези документи гласят:

СЪВМЕСТНО ИЗЯВЛЕНИЕ (ПРОЕКТ)

Президентът на Социалистическа федеративна република 
Югославия и председател на Съюза на югославските комунисти

б
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становища по спорните въпроси, за провеждане на съгласувани 
или съвместни чествувания на общи бележити събития и лично
сти в историята на българския и югославските народи. 

Необходимо е да се изключат полемиката- и тенденциозни
те информации, да се осигури обективно, добронамерено и до
брожелателно информиране чрез средствата за масова информа
ция за положението в двете страни. 

Такива са единствено реалните пътища за намиране на 
взаимноприемливи решения по т. нар. открити въпроси.

Както се вижда, българската страна не предлага „замразя
ване“ или „консервиране“ на откритите въпроси. Тя е за добро
съвестни съвместни усилия за тяхното решаване. Но тъй 
става дума за две суверенни и независими, а не васални една на 
друга държави, ако искаме да развиваме добросъседски 
ния и сътрудничество, трябва да разговаряме 
основа. Народна република България 
конструктивен диалог.

катоЗА ВСЕСТРАННО РАЗВИТИЕ НА 
БЪЛГАРО-ЮГОСЛАВСКИТЕ ОТНОШЕНИЯ

отноше- 
на равноправна 

винаги е готова за такъв

ДЕКЛАРАЦИЯ НА МИНИСТЕРСТВОТО НА ВЪНШНИТЕ 
РАБОТИ НА НАРОДНА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ ★

Такива са в основниВ последователните и неуморни, усилия на Българската ко
мунистическа партия и Народна република България за по-ната
тъшното задълбочаване на процеса на намляване на междуна
родното напрежение и превръщането му в необратим, за укреп
ване на мира и сигурността и. за развитие на широко и взаимо- 
изгодно. сътрудничество между държавите в атмосферата на раз
бирателство и доверие важно място заема политиката, която 
провеждаме -към нашата западна съседка 
федеративна република Югославия.

В отчетния доклад пред XI конгрес на Българската кому
нистическа партия другарят Тодор Живков посочи:

. „Ние неотклонно провеждаме линия на приятелство и раз
витие на отношенията със Социалистическа федеративна ре
публика Югославия. В резултат на положените усилия е отбеля
зан напредък в политическите крнтакти, в икономическото сътру
дничество, в културните връзки. Ние придаваме важно значение 
на активизирането- на отношенията между Българската комуни
стическа партия и Съюза на югославските комунисти и ще пра
вим всичко, зависещо от нас, за развитие на приятелството меж
ду двете страни“. -

Политиката на Българската комунистическа партия и На
родна република България за всестранно развитие ич укрепване 
на връзките и сътрудничеството със Социалистическа федератив
на република Югославия отговаря на трайните общи интереси и 
въжделения на българския и югославските народи в борбата им 

социално освобождение в миналото, в борбата

линии принципните положения на по
литиката на Българската комунистическа партия и Народна ре
публика България по българо-югославските отношения включи
телно и за решаване на откритите въпроси. Те неведнъж са из
разявани на различни равнища пред югославската страна Тс 

• остават в сила.
В речта си на 15 юни

иа цк на БКП и председател „а ДгржГн^^вГ Г НР ^лга" ^ 
?ия „ТТР *ИВК0В "одчеРта: ..Българската комунистическа нар- 
лпнис България са изпълнени с искрено же-
лание, с готовност и добра воля да развиват всестранно на ши-
машабиН°птнпт п* РолеМи' отговаРя^ «а взаимнитеР ни интереси, 
Ттп^ни , та между нашите съседни социалистически
страни, между нашите партии и народи. Пречки от страна на 
България за развитието на- такива отношения няма“.

България нсСсвежлзтМгвпя™ЧеСКа пар™я и Народна република 
откритите въпроси ” които ^Г"“ към СЮК ■ СФРЮ до 
ка. У нас тази политик--»И™’ разбира се. си Дават реална смет
нато съдържаща в себе "си пелиЗГЛеЖДа п0'широко. по-цялостно, 
ни с всестранното развитие Ц“"я ком™ш<с °т проблеми, свърза-
ческиРстраНи°;ТН0ШеНИЯ на™"^ъсТдГГц=,"

това еЛли™ТятаИакоНДоагледвГх™е ^Хпно “ СФ?Ю

таГгшХоХХ^роХдаме^пТ™ ДИМИ'Тр0В' * «°ято също 
Априлския пленум на Цк на БКП тТ, °Т ДВе десе™ЛСТ11я след 
трайна, не се /лияе оТЦ1“н”н„Т“ « ш,"0™“8 ”

т. г.
Социалистическа

начело наза национално и 
за мир и социализъм в наши дни. Тази политика многократно, 
ясно и авторитетно обосновавана в официални документи и изя
вления на най-отговорни български ръководители, убедително се 
потвърждава с ежедневни практически действия за цялостното 
развитие на двустранните отношения. София, 24 ЮЛИ 1978 година (БТА)
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международното положение на всяка страна, взаимно разбирател 
ство и доверие — представляват основните принципи за развити
ето на приятелските отношения и сътрудничеството между Со
циалистическа федеративна република Югославия и Народна ре
публика България.

С цел да се засили взаимното доверие двете страни реши- 
ха в Отделно тържествено изявление да изразят своята решимост 
във взаимните' отношения най-последователно взаимно" да зачи
тат принципа на териториална цялост и ненарушимост на съще
ствуващите граници между двете държави.

Изхождайки от ролята и значението, които Съюзът на 
югославските комунисти и. Българската комунистическа партия 
имат в изграждането на социалистическото 'общество в своите 
страни и от тяхната особена отговорност за съвкупното състоя
ние и развитие на отношенията между двете страни, председа
телят на Съюза на югославските комунисти Йосип Броз Тито и 
първият секретар на Централния комитет на Българската кому- 4 
нтистическа партия Тодор Живков изтъкват, че е необходимо да 
се развиват отношенията и всестранно сътрудничество между 
Съюза на югославските комунисти ц Българската комунистическа 
партия и да се водят разговори по всички въпроси на взаимните 
отношения, както и по съществените въпроси на съвременната 
борба за мир, прогрес и социализъм в света. Това сътрудниче
ство трябва да се развива на базата на пълно взаимно доверие 
и зачитане специфичностите и самостоятелността на 
социалистическото развитие на всяка страна.

двамата председатели изразяват задоволството, 
страни са твърдо решени по-нататък да задълбочават и развиват 
добросъседските отношения върху трайни основи, да влагат 
общи усилия да превъзмогнат онези въпроси и прблеми, които 
обременяват отношенията на двете страни.
т- това' президентът Йосип Броз Тито и председателят
Тодор Живков изразиха съгласие, че положението и защитата на 
националните малцинства — македонското в България и българ
ското в Югославия, както и последователното зачитане и осъще
ствяване на техните национални права, представляват значителен 
фактор в по-нататъшното създаване на доверие, развитието и 
укрепването на всестранно сътрудничество между двете съседни 
социалистически страни. За целта правителствата на двете стра
ни съгласно зачитане на международните норми, включвайки и 
съответните международни разпоредби от Мировия договор с 
България, подписан на 10 февруари 1947 година в Париж и въз 
основа на зачитане принципа на суверенно решаване за своите 
вътрешни въпроси, ще обръщат пълно внимание 
развитие правата на националните малцинства, особено в област
та на употребата на езика, образованието, културата информа
тивната дейност и в обществения живот.

Двама председатели решиха правителствата на двете стра
ни, изхождайки от общите становища, приети в това съобщение, 
всяко пред своя парламент да даде тържествено изявление, в 
кои го ще изложат принципите. Мерките и гаранциите, въз осно-

От изказванията пред XV заседание на ЦК на СКС, състоя
ло се на 19 април 1978 година в Белград във връзка 

на политиката на национално равноправие
с осъществяване

БОЖИДАР МАНИЧ, републикански секретар на културата

Българската народност в Сърбия 
осъществява своето всестранно 

икономическо, политическо и 
културно развитие

Р ™ка по националния въпрос Съюзът на югослав-
' ?Муиисти осн°8ава, преди всичко, на марксистката 

теория и опита на работническото движение в Югославия 
Съшествеи^лем^ Т международното работническо движение, 
нопппвие мп ТаЗИ поли™ка представлява пълното раз-
всяка нанопмоД я^,Те и иаР°Дностите. При това всеки народ и наР°Дност. без оглед на численността им, имат възможно- 
сти за всестранно икономическо 
тие.

пътя на
както иче двете

политическо и културно разви-
™ СРЦиалиетическа република Сърбия особено постоянно

ва нещо над 50.000. както и албанската народност, която набро
ява около един милион души. Третманът на тези народности, 
както впрочем и на всички други, никога не е обуславян с 
нашите отношения със страните на чиито народи те етнически 
принадлежат. Това е нашето принципно определение което на 
практиката последователно провеждахме в целокупното социали
стическо развитие на Югославия.
борбатааТзаВасво«пИТвегДш°ДНОСТИ Са твърде дейни Участници 
управителна гштиялмД>би'° Разаитие в рамките на нашата само- 

, вТшна поли™кааЛИСТИЧеСКа °бЩНОСТ и в нейна™ необвързана
Ще илюстрирам това на примера на една по-мялкя п ппи 

това твърде агилна група - българската народност ' Р

на

на постоянното

в
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от текста се налага извода за 
отричане на македонската на 
ция изцяло, и на македонско
то национално малцинство в 
НР България, а за тази на
ция се говори фактически ка 
то за българи. Естествено, фа 
ктическото

приятелски отношения между Социалистическа федеративна ре
публика Югославия и Народна република България и съществено 
ще допринесе към заздравяването на мира и сигурността на 
Балканите и в Европа.

лем за осъществяване права
та на националните малцинст 
ьа, съгласно и в дух с меж
дународните норми и докуме
нти. С упорито настояване на 
териториалния проблем, Бъл
гария не може ни пред югос
лавската, ни пред световната 
общественост да замъгли съ
ществения спорен въпрос в 
отношенията между двете 
страни.

За да се „докаже", че „в 
България не е съществувало, 
нито съществува сега никакво 
македонско национално мал
цинство"

ТЪРЖЕСТВЕНО ЗАЯВЯВАТ: провъзгласяване 
на македонците в СР Македо 
ния за българи предизвиква 
чувство на недоверие към Бъ 
лгария. Така декларирана бъ 
лгарската политика

Социалистическа федеративна република Югославия и На
родна република България потвърждават, че нямат никакви те
риториални претенции една към друга и че в своите взаимни от
ношения най-последователно ще се придържат към принципа за 
пълно зачитане на териториалния интегритет и ненарушимост 
на съществуващите държавни граници между СФР Югославия и 
НР България, утвърдени с валидни междудържавни и междуна
родни споразумения' и договори.

може да 
представлява увод за терито
риални претенции на Бълга
рия спрямо Югославия, днес 
или в бъдеще.

В напразните усилия 
избегне

както се цитира 
в деклерацията, българското 
Министерство на външните ра 
боти се

да се
същественият проб

лем в отношенията между
двете страни, София отива до 
такъв абсурд, че Югославия 
представя като страна, имаща 
териториални аспирации спра 
мо България. Тъй 
нещо за българското Минис
терство на външните работи 
е „актуална тема", отново се 
предлага „подписване на >_1~ 
ларация за ненарушимост на 

, граници и от отказ от 
риални

□озовава на среднове 
ковни записки и преценки и 
на архиви на щест други стра 
на архиви на шест други стра 
свои две легални 
преброявания 
когато са регистрирани приб 
лизително 200 000

ТЪРЖЕСТВЕНО ИЗЯВЛЕНИЕ

НА СЪЮЗНИЯ ИЗПЪЛНИТЕЛЕН СЪВЕТ В СКУПЩИНАТА 
НА СФРЮ ЗА БЪЛГАРСКАТА НАРОДНОСТ В ЮГОСЛАВИЯ

)
и законникато това след войната.Българската народност и числящите се към нея в Социа

листическа федеративна република Югославия, като активни чле
нове на югославското социалистическо общество, са значителен 
фактор в изграждането на югославската самоуправителна социа
листическа обществена система, в чиито рамки осъществяват сво
ите права и общественогполитическото, икономическото и култур
ното преобразование.

В духа на основните принципи на Конституцията на. СФРЮ
на българската.

македонци 
България, предимно в Пи

ринска Македония. Очевидно 
е, значи, че резултатите от 
тези преброявания

и
дек

герито
претенции, и то ведна 

га, неотложно", както 
председателят на Държавния 
съвет в речта си в Благоев
град.
Въпросът с

реките граници е много 
той за Югославия 
съществуваше, пито

се считат 
за „погрешни“. Това е абсолю 
тно несъвместимо 
„принципността" и 
тета" на българската 
ка, за която се 
ларация.

По това

каза с тезата за 
„континуи 

полити- 
говори в дек-

за равноправието на народите и народностите, 
народност като цяло и на числящите се към нея, е обезпечено 
пълно равноправие, което е загарантирано и с разпоредбите на 
закони, уставни и самоуправителни актове.^

Особена грижа е посветена на създаването на условия, при 
народността върху равноправни основи и по-нататък ще 

развива националните си отлики във всички сектори на своето 
действуване.

Равенството в правата и равноправието особено' се проявя
ват в употребата на езика във възпитанието, образованието, кул
турата и в защитата на особеностите на народността, както и 

"на плана на обществено-икономическите и другите самоуправи: 
телни права, включително и правдивата застъпеност и подход в 
изпълняването на самоуправителните и обществени функции 
рамките на системата на социалистическото самоуправление.

Съгласно Конституцията и законите, числящите се към бъл
гарската народност имат правото да употребяват своя език и да 
осъществяват своите права и длъжности, както и в постъпките

югославско-бълга 
ясен, 

никога не време, на македон
ското национално малцинство 
в България беше дадена въз
можност за
национална самобитност, 
то беше регулирано със зако 
нни актове. Работеха 
Ща на

които съществу
ва сега, така че българското 
позоваване на тош проблем 
единствено може да се тълку 
ва като стремеж да се избег
не диалога за онова, 
действително и

изява на своята 
кое-

учили-
македонски език, теа

тър и други културни инсти
туции. Всичко 
ния

което
съществено

обременява отношенията 
ду двете страни. Не 
отношенията

межв това в по-къс- 
период напълно беше от

само
между Югосла- 

вия и България, но и на Бал- 
каните изобщо, не 
въпрос за границите, но проб

14

менено.
В българския 

виждат тежки и 
неприемливи

документ сс 
абсолютно 

инсинуации за

се поставя
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-он-оп а 9Ь 'инмопиДп из вй 
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БияаН иевх з охаоя Нон '„зин 

ошгвмДонан"

вДпонавД ошгЧ,п инИвнвьапеад 
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'зойиЧ-я вищгвноийвп ве и ш 
еизмДеш ве иходей ахинганча 

ояхзДахзипиру охоязДвлгЧд 
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- сътрудничавтво на. военните историци.
Освен посочените, по същия начин трябва да се претворят 

в живота и други въпроси от сътрудничеството, за които е по
стигнат договор между двете

вие на всички народи и на
родности и в съгласие с тази 
наука и общоприетите между 

' народни норми, гледа на ро
лята на националните малцин 
ства. Такава положителна ро
ля на националните малцин
ства в развитието на добросъ 
седските отношения и легити 
мна грижа за положението на 
нашите малцинства в съседни 
те страни, са подчертани и 
на Пия конгрес на СЮК.

В международната общност 
* са дефинирани и приети при 

нципите, които се отнасят до 
националните малцинства. Те 
са записани и в международ 
ните документи (Устава на 
ООН, Заключителният доку
мент от КЕБС и други), а па 
тъкмо завършената Министер 
ска конференция на необвър
заните — най-масовото меж
дународно събрание след за
седанието на ООН — също 
така се говори по този въп
рос, което в рг-гките. на пра
вата и човешките свободи, на 
мери място и в документа на 
Конференцията.

точно преднамерен момент — 
буквално на няколко часа пре 
ди започването на Министер-. 
ската конференция на необ
вързаните страни в Белград. 
Също така стана и с речта 
на Тодор Живков в Благоев- 
гРаД/ чийто текст бе публику 
ван в навечерието на 11-ия 
конгрес на СК)К. Това сигур 
но не е случайна коинциден- 
Дия, изпланирана атака сре
щу Югославия и опит за дис- 
кредитиране на нейната вът
решна и външна политика, 
който обаче зарад стъклени
те .си крака, на които стои, 
предварително беше 
на пълен неуспех.

. страни.
Двамата председатели оцениха, че е небходимо да се раз

вива размяна на културни и научни постижения, размяна на опит 
както и на съвместни инициативи на научни и култупно-поо- 
светни интистуции. Те особено изтъкват Целесъобразността ^ и 
значението на сътрудничеството между Сръбската академия на 
науките и изкуствата. Македонската академия на науките и из
куствата, Югославската академия на науките и изкуствата Сло
венската академия на науките и изкуствата. Академията на нау- 

и изкуствата на Босна и Херцеговина, Научното дружество 
на СР Черна гора и Дружеството за наука и изкуство на Косово 
с Българската академия на науките с цел да се изучава и научно 
обработва миналото, а особено ония периоди, в които е осъше- 
ствяно сътрудничество между югославските и българския народ 
Тези и други съответни форми на сътрудничество трябва 
обезпечат развитие при младите поколения на най-светли и най- 
благородни стремежи на прогресвните и революциноните сили 
на базата на традициите от миналото и на съвременните стре
межи на прогресивните и революционните сили в двете страни.

Президентът Йосип Броз Тито и председателят Толоо Жив 
ков считат, че трябва още повече да се. развиват и насърчават 
п™2Средствените контакти на гражданите на двете страни1 осо
бено в граничните области чрез граничен оборот сътрудниче- 
ство между градовете, техните обществено-политически иУДдруги 
организации, с развитието на туризма, с провеждането на грани™ 
ни събори и с друго, което ще допринася към по-доброто вза- ' 
имно запознаване и към създаването на доверие и укрепване нз 
певЖппТа между двете съседни социалистически страни За 
цел правителствата на двете страни ще пристъпят към обсъж
дане на досегашния опит в реализацията на съществуващите спо 
разумения и ще насърчават сключването на нови споразумения 
включвайки и ония от областта на консуларното съ^тЖйй:

Те са съгласни, че трябва да се даде възможност за сво
бодна размяна на печата и информации-и че е необходимо ла 
се насърчава сътрудничеството между информационните издател
™дсй°ностНТло) ("ГаТ- СШ,СаНИЯ- Ради° телевизия? изда^л- 
ска дейност и др.), да се започне с откриване на културно-ин-
на РнТродиНтеНнаЦеХ°гВе; 3 ВСИЧКО с цеа за'по-добро опознаване 
на народите на двете страни, техните успехи и проблеми в из
граждането на нови социалистически общественошкономически

да осъден

Югославия винаги изтъква
ше и изтъква, че е готова и 
има воля да развива добро
съседско сътрудничество във 
всички области с България, 
както и с другите страни, въР 
ху принципите 
вие, ненамеса във вътрешни 
работи, уважаване на сувере
нитета и териториалната ця
лост

на равнопра-

тази и специфично стите 
вътрешното развитие и меж
дународното положение. Това 
се подчертава и в проектодо- 
кументите, които югославско
то правителство 
България преди

на

Югославското 
за уважаване на тези 
пи и югославското 
на националните 
като на мост за

настояване
принци 
гледане 

малцинства 
сътрудниче

ство и развитие на добросъ
седски отнощения в София се 
окачествява като намеса във 
вътрешни работи. Нарочно и 
преднамерено се играе на пог 
решна карта и се прави 
истинският проблем в отноше 
нията между двете страни да 
се прехвърли на погрещен ко 
ловоз.

напредаде 
две и полови 

на години и който представля 
ват широка й реална основа 
за разрешаване на откритите 
въпроси, но които не намери 
ха прием от българска стра
на, нито са публикувани в бъ 
лгарския печат. В

отношения. опит светлината 
на българската декларация, 
още по-релефно изтъква при
нципно стта, 
и прагилността па югославски 
те становища, изнесени в про 
ектите на югославските доку
менти, както и в изявлението • 
на Съюзния

Ш
дългосрочността

Двамата председатели считат, че съществуват благоприят
ни условия за сътрудничество между двете страни и на по широк 
международен план с оглед на това. че възгледите на двете стра-

Декларацията на Министер
ството на външните работи
на България е публикувала г

секретариат за
10
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ДИМИТРОВГРАД ПРЕД ПРАЗНИКА НА СВОБОДАТА

ННТЕШНО КОМУНАЛНО-БИТОВО 

СТРОИТЕЛСТВО
ПРЕД ИЗГРАЖДАНЕТО НА ГИМНАЗИЯТА

Прел договор с Републиканската 

и регионалната общности
ства за строежа й- 

Очаква се, че помощ в та
зи насока ще окажат Репуб
ликанската и Регионалната са 
моуправителни общности 
интересите за насочено обра
зование. Ако до края на тази 
година се постигне- договор с 
посочените общности постро
яването на новия обект тря
бва да започне през следва
щата година.

Очакванията са, че в най- 
къс срок от време ще започ
не разрешаването на един 
твърде важен проблем — из
граждане на нова сграда за 
гимназията в Димитровград.

За построяването на новата 
гимназия техническата подго
товка е готова, определена е 
и локацията, на мястото къ- 
дето сега се намира паза
ра, а в момента се работи 
върху осигуряване на сред-

Редом с реконструкцията и 
модернизацията на промиш
лените мощности, в Димитров 
градска община се провеж
да интензивно комунално-би
тово строителство.

Районният водопровод, с 
чцето изграждане въпроса за 
водоснабдяването се 
не само за града, но и окол
ните селища, е привършен с 
80 на сто. Наскоро най-важ
ните обекти (резервоар, цен
тралния водопровод и пр.) 
следва да бъдат предадени 
на употреба. Върши се под
готовка за подменяване на 
водопроводната мрежа в гра-

Същевременно продължава 
регулация на р. „Нишава“ на 
участъка от мостовете за Ст
рошена чешма до местността 
наречена „Яз“. Регулацията 
от „Кланицата“ до мостовете 
приключва.

В града ще продължи стро
ителството на канализацион
ната мрежа. Няколко основ
ни крака вече са построени.

В пътното строителство съ
що се чувствува оживление. 
Пътят Суково — Ракита е по 
строен в дължина от 6 км. 
Работите по по-нататъшното 
строителство на тоя път про
дължават.

Пътното направление за Ви 
сок също се строи: готов е у- 
частъкът Смиловци — Пърто- 
попински воденици 
ци, за който са изразходва
ни два милиона динара. За
почна строежа и на участъка 
Моинци — Вълковия на дъл
жина от около 9 км. Тук в 
пробиване на трасето ще уча 
ствуват и инженерни части 
на Югославската народна ар
мия. Същевременно ще се

строи и участъка 
— Вълковия на същото 
равление.

Освен това се извършва ре
конструкция на пътното на
правление Невля

Криводол 
нап-

настоящем се разрешават и- 
муществено-правните отноше
ния за мястото, където скла
довете ще бъдат построени. 
Стойността на тези 
ще възлезе на около 200 ми
лиона динара.

В нестопанската дейност съ 
що се строят обекти с пред
назначение. Така за култур
ни цели през последните две 
години бе извършена рекон
струкция на културния дом. 
Стойността на това строител
ство достигна около два ми
лиона динара. Димитровград 
сега получи съвременна каме 
рна зала, помещения за ху
дожествени изложби, съвремс 
нна библиотека и пр.

С доброволен труд и сред
ства от Общността по физи
ческа култура в Спортния це 
нтър е изградено съвременно 
футболно игрище а е приет 
план за строеж на плувен ба
сейн и строителство на дру
ги спортни игрища и площад-

на
обекти

Врабча
Петачинци. Строежът на 

и други пътни съоръ
жения са извършени. От дру 
га страна, предаден е на упо
треба пътя Радейна — Петър 
лаш. В селищата Пъртопопи- 
нци, Гоиндол, Смиловци са 
асфалтирани централните сел
ски улици.

За значително подобрение 
на пътните съобщения ще и- 
ма изграждането на автобус
на гара, която съоцо така се 

? строи усилено и за чието из
граждане 
предприятие 
ще израходва към 100 мили
она динара.

Еелектрификацията на сели 
щата е почти приключила: 
електрифицирани са Бански 
дол и Планиница, а понастоя 
щем се провеждат подготовки 
за електрификацията и на по 
следните най-малки планинс
ки селища: Драговита, Искро 
вци, Петачинци и др.

Телефонните връзки също 
следва да се подобрят. В ход 
са подготовки за свързване 
на всички селища с града, а 
в самия град следва да се 
разшири телефонната центра-

мост
решава

А. Д.

ДИМИТРОВГРАД

Пробиване на пътя 
през видлич

да.

автотранспортното
„Ниш-екпсрес“

дължина от 4 километра е 
широк 6 метра, а изграждане 
то му трябва да приключи 
до края на тази година. Го
ляма част от трасето ще бъ
да асфалтирана, 
работи, настилянето и валира 
нето му ще финасират Само- 
управителната общност за пъ
тно стопанство 
град, а асфалтирането му Ре
гионалната общност за пътно 
стопанство и Предприятието 
за пътжца в Ниш. Изгражда 
нето на този път трябва да 
приключи до края на текуща 
та година.

Предстоят работи и на пъ
тя Суково — Ракита. Минала 
та година този път беше ас
фалтиран в дължина от 6 ки- 

. лометра, от Суково до Дър- 
В момента се обезпе-

Понеделник, 21 август, пред 
ставлява значителна дата 
жителите в селата от Висок. 
Този ден започна пробиване
то на трасето през Видлич, 
от Моинци за Вълковия, 
дължина от девет километра. 
Започване изграждането 
този път е една от най-круп
ните комунални акции 
последните години в община-

за

Изкопнитев
ки.

В областта на детската за
щита също са постигнати до
бри резултати: построен е съ
временен ученически стол и 
предаден на употреба. Пона
стоящем се купуват кухнен
ски мебели и други съоръже
ния.

на
Димитров-през

та.
В пробиването на пътя уча 

ствуват частите на Югослав
ската народна армия, а освен 
тях в изграждането на пътя 

.финансово участие ще вземат 
Регионалната и Общинската 
самоуправителна общност за 
пътно стопанство и Предприя 
тието за пътища в Ниш.

Този път е от голямо зна
чение и трябва в значителна 
степен да облекчи съобще
нията от район Висок до цен 
търа на общината. Както е 
известно през последните го
дини движението за този ра
йон ставаше също през Вид
лич, но северно от пробива
щото се трасе, където пътят 
е лош, а пр«ез зимния период 
и непроходим. С изграждане
то на новото шосе всички до
сегашни трудности ще бъдат 
преодолени.

Не само този път е обект 
върху който в момента се ра 
боти. Строителното предприя
тие „Градня“ работи върху 
пътя от Смиловци, през пърто 
попинскитс воденици за Моин 
ци (който е част от пробива
щия сс път за Висок). В из
граждането на шосето е 
чена и младежката трудова 
бригада • „Братство-единство“ 
от Димитровград. Този път в

Най-забележителен обект в 
областта на социалната и зд
равната защита представлява 
построяването на Дома за ста 
ри лица, чийто първи етап 
приключи. Тази година 
започне строителството на 
втория етап.

Освен това обезпечени са

ла.
Със строителството на цен

трални складове от страна на 
„Сточар“ и „Нишава“ значи
телно ще се подобри търгов
ското обслужване и снабдява
нето на населението с разли
чни стоки. В момента се про
веждат интензивни подготов
ки : изработени 
средства са обезпечени, а по-

Моин-

ще

жина.
чава материал и правят дого 
вори с предприятията, които 
ще работят върху изгражда
нето му. Очаква се, наскоро 
да започне' асфалтирането на 
част от този път и до края 
на годината да се сложи ас
фалтово платно до Власи.

Всички тези комунални де 
йности са от голямо значение 
за населението в Димитров
градска община. С това се 
осъществява и средносрочна- 
та програма на общината, в 
която на изграждането на пъ
тища е обърнато голямо вни 
мание. А изграждането на те
зи направления значи създа
ване на по-добри връзки 
ду районите, както и възмож 
ност за по-ускореното разви
тие на селското стопанство, 
туризма и прочие.

средства и проект за изграж
дане на здравна станция в По 
ганово.са проекти.

Ст. Н.

ДИМИТРОВГРАД

за работницитеГрижа
то е от голямо значение за 
запазването здравето на рабо 
тника. Наскоро в „най-шумни 
тс“ и замръсени трудови ме
ста ще се поставят уреди за 
намаляване на шума и пречи
ствателни урдеи.

другото, се води грижа и за 
общественото жизнено равни
ще. Обезпечени са към 200 
милиона динара например за 
жилищно строителство.

В план с да сс построят 96 
жилища, от които 56 ще бъ
дат частни жилища. До края 
на идната година — ще бъ
дат готови 14 жилища.

Около юо милиона динара, 
които щс бъдат отпуснати за 
изграждането им, ще сс да
ват във вид на кредити 
срок от 20 години, а срещу 
лихва от 4 процента.

Чрез самоунравитслната об
щност за отидх и почивка в 
Димитровград „Димитровград“ 
изпраща организирано на по
чивка към 200 работници в 
известните балнеоклиматиче- 

лечебници, да възстано-

Повишението на жизненото 
равнище в основната органи
зация на сдружения труд „Ди 
митровград“ към заводите 
„Тигър“ — Пирот е постоян
на грижа на тази организа
ция. В последно време 
по-големи средства се заделят 
за тази цел.

меж

вклювсе

А. Д., М. А.В тази трудова организация 
отдавна е забравено времето, 
когато работниците донасяха 
храна от дома си, която с ни
що не може да сс мери с дне 
шната закуска и едно топло 
ядене. Същото струва 
1 динар, 
сума субсидира основната ор 
ганизация.

На туризма - приоритетна място
п срсдносрочпото развитие на гулира ‘" р,““ "1,,,. Разши- сегашния мотех през Димит- 
Димитрошрадска община (ос- '"™"е "пропускателната мощ ровград. Според проектопла- 
вен селското стопанство и рена с № У на съоб. нд ще сс „ро,, депаданс е
промишлеността), също са ност с из р Д наване_ още около ад места, както и
приоритетни отрасли, За тях- щения, та р някои други обекти за обслу-
ното развитие благоприятству то ма коли и гурис вн жване на туристите. За целта 
„а не само местоположението п°1™- 0б“а"Г е"роен ще бъдат необходими 
на Димитровград (тук минава стои.Р^° п‘3еЛ 150 милиона динара,
най-късата връзка от Западна и санитарен възел. развитието на туризма мо-
Европа за Близкия изток — През “Т°Р”" на * р. же благоприятно да се отра-
шоссйна и железопътна), но вижда построяването ^ зи и върху развитието на су-
и природните красоти и исто- ™вски и 1""планувано е венириото стопанство и изоб- 
рически местности: Поганов- ти. Също .така заплагу на т, „дребно стопан-

р. минаващите коварни пони тра

«лото ще се развива
транзитният туризъм. Ето за- не на I „ страната, а по броя на мина' ; хм -тда”- як—*.

на
Белград

насамо
докато останалата

когато в „Димитров
град“ се върши подготовка за 
реализиране на нова произво 
дствена програма, наред с

КЪМски
вят здравето си.

Не по-малко внимание сс 
и на другите видовезаделя 

обществен стандарт.
В последно време в сътруд- 

с Института по ох- 
п Ниш се гот-ничсство 

рана на труда
проект за изграждане на 
— защитна работилница, 

да работят работни-.
здраве. От

ски
ви
цех
в която
ци с нарушено 
друга
мерки за подобрение на жиз
нената и трудовата среда, кое

що е
строителство на 
международната 
автокъмпинг, сервизи и

страна сс предприемат сто. Ст. Н.
етопр.
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пюоетт:Н ‘/1 т »уш
ЦВЕТАН ЕЛЕНКОВ, СЕКРЕТАР НА ОБЩНОСТТА ЗА ОС
НОВНО ОБРАЗОВАНИЕ:

ДОБРЕ ПОДГОТВЕНИ ЗА НОВАТА
УЧЕБНА ГОДИНА

нови учебен план и програм— Обученията в новата уче 
бна година, която започва от за III и VI клас се пишт но:

учебници. Някои ще излез1 започваме всептември. ви
нат през септември, а остана-много по-добри условия, поне

които в момента се прслите.же лятната ваканция използ-
късно. За останаливахме за подготовка. Предпри 

ехме всички мерки стаите да
всждат, по

учебниците са ве-те класове
се белосат, подовете очистят. че излезнали от печат.

При основното училище 
„Моша Пияде“ в Димитров-

В двора на Смиловското учи
лище е сложена настилка, а
тези дни оце се асфалтират и наград се готви откриване

паралелка за деца недостатъч 
но развити в психофизическо

уредят спортните терени, а
ще се направи и нов санита-

отношение, които обученията 
ще овладяват по специфична

рен възел. Подобно е положе
нието и в основното училище
в Трънски Одоровци и Ди- програма.

С подписването на допълни-митровград, където със започ 
ване на учебната година за- телния обществен договр, под
почва работа и новия учени- черта Еленков, смятам че сме

и проблема за финан * ч
сиране на основното образо-
решилически стох.

— Трябва да изтъкнем, про
Момент от тържеството в Плевлявание. По , този начин сме вдължи Еленков, че всички по-

състояние новата учебна годимещения са подготвени, или
на да започнем с осигурени 
средства за безплатни учебни 
ци, безплатно превозване и 
квартируване на всички уче
ници, както и безплатно хра
нене- за по-бедните ученици.

До края на текущата годи
на учителите могат да очак
ват и увеличение на личните 
доходи с 5 до 7 на сто, а има 
повече средства и за матери
алните разходи и фондовете, 
така че в снабдяването с но
ви учебни помагала ще мо
жем да вървим много по-бър
зо отколокото досега.

Като проблем, поради есте
ствената миграция на роди
телите от селата в града, се 
явява прилива на ученици в 
училището в града, но с из
граждане на новата сграда на 
гимназията, ще решим и този 
проблем.

Всичко това говори, 
на края Еленков, че новата 
учебна година започваме доб
ре подготвени, очаквайки и 
по-добри резултати в образо
вателно-възпитателния

БАБУШНИЦАпък в момента в тях се сла
гат нови чинове и се снабдя
ват с необходимите ученичес
ки помотала.

Тази година започва .с не
променено число на училища 
та, в отношение на миналата 
учебна година, и ще работят 
всички основни и осмокласо- 
ви училища в общината.
Училищата са. обезпечили не

обходимите кадри, от специа
листи по всички предмети.

Когато става дума за дву
езичното обучение то, според 
решението от миналата годи
на, ще се въвежда етапно. В 
основното училище в Димит-. 
ровград, поради присъствие
то на ученици от останалите 
народи и народности, някои 
предмети ще се преподават 
на български, а някои на сър 

' бохърватски език. В останали 
те пък училища в районните 
центрове на общината обуче
нията изключително ще се 
провеждат на роден, българ
ски език, каза Еленков.

Необходимо е да изтъкнем, 
че поради приложението на

ГОЛЯМ УСПЕХ НА ИХД »МДАД0СТ«
наване с културно-историчес
ките забележителности на та
зи част на Черна гора. Посе
тихме Тара и Големия мост 
на железопътната линия.

— Тази година сподели Ми- 
трович за пръв път гостувах
ме извън границите на СР 
Сърбия.

Догодина ще гостуваме на 
Севнице в СР Словения, откъ 
дето също имаме покана.
Инак основната организация, 

на сдружения труд „Лисца“ 
от Севница в Словения вече 
две^ години успешно сътрудни 
чи с „Текстилколор“ като от 
кри нов цех за производство 
на сутиени в Бабушница.

★ КОНЦЕРТ ПОД ОТКРИТО НЕБЕ ЗА 8 ХИЛЯДИ ЗРИ
ТЕЛИ

★ ДОГОДИНА — В СЕВНИЦЕ, СР СЛОВЕНИЯ
нение на народни песни и 
танци от Понишавието те спе > 
челиха симпатиите йа черно
горската публика и получиха 
много покани за нови госту- 
вания.

— Като гости на културно- 
художественото дружество 

„Володя“ в Плевля, самодей
ците от „Младост“ наистина 
прекараха три незабравими 
дни — разказва председателя 
на КХД „Младост“ Иван МИТ 

На главния площад в Пле- РОВИЧ. — Освен в Плевля 
вля пред около 8 хиляди зри- изнесохме още един концерт 
тели бабушнишките самодей- в Косаница, недалеч от Пле- 

про- ци побраха много аплодисмен вля, а останалото свободно
А. Д. ти. С майсторското си изпъл- време използвахме за запоз-

Културно-художественото 
дружтеево „Младост“ в Бабу
шница, което така да се ка
же наведнаж спечели симпа
тиите на зрителите в Социа
листическа република Сърбия, 
към средата на миналия ме
сец гостува в Черна гора, в 
братска Плевля. .

В този град по повод Деня 
13 юли ба-на въстанието 

бушнишките самодейци се 
представиха с два концерта.каза

М. А.цес.

ДИМИТРОВГРАДПРЕГЛЕД НА »МОСТ« 51 Семинар за опре
сняване на знани
ята побългарени

В 51-та книжка на списание „Мост“ са публикувани 
актуални материали, обхващащи политически, обществени, 
културни, научни въпроси и под.

На най-висшият трудов договор на комунистите на 
Сърбия — Осмия конгрес на СКС, е отделено особено мя
сто. Публикувана е една част от доклада пред Осмия кон
грес на председателя на ЦК на СК на Сърбия д-р Тихомир 
Влашкалич-. Смели изследвания и създаване на нови култур 
ни ценности. Д-р Тихомир Влашкалич изтъква, че „култу
рата все повече и разчленено се свързва с обществения 
труд като цяло и така става фактор на съвкупното рево
люционно преобразование на нашето общество. Затова и 
нашата борба за постоянното разширяване границите на 
свободата на творчеството е част от съвкупната борба в 
завоюването на човешките свободи“.

Публикуван е и встъпителния доклад на Миломир 
Петровия, член на ЦК на СКС, изнесен пред Осмия кон
грес на СКС

Присойски разказва за една акция 
дните на НОБ.

Публикувани са и наградени творби на Младежкия 
творчески конкурс, организиран по повод Деня на младо
стта: есето „Човекът и революцията“ от Стефан Манасиев, 
стихотворението „Винаги ще те обичам“ от Деница Илиева 
и разказа „Черният цвят" от Новица Иванов.

В раздела — Публицистика по повод стогодишнина
та от излизането на „Анти-Дюринг“ е публикуван текста 
на Милан Миладинович: Енгелс за пролетарския морал. 
Миладинович разглежда в какво се състои значителния при 
нос на произведението „Анти-Дюринг„ към марксическата 
философия, политическата икономия, теорията на държа
вата, и другите съставни части на марксизма 
към моралната теория.

И текста на Михайло Георгиевски: Верен на Маке. 
дония е поместен в същия раздел. И с него „Мост“ се 
включва в ознаменуването на значителна годишнина — - 

от СМЪРТТЛ на Гоце Делчев. Още веднаж се запоз^ 
наваме с идеолога и организатора 
дително движение в Македония.

В раздела ~ Документи и време е публикувано едно 
значително писмо - Писмото на Съюза на комунистиче 

в ?арибР°Д до Централния комитет на ЮКП 
р9п8Ко?ДИНа' Богдан Николов е издирил, превел писмото от сърбохърватски и подготвил за печатане.

В раздела — Наука е публикуван труда на л-о Лю- 
бинка Котева-Пенев, Мирослава Кранчич-Тодорович,Д Горда- 
на Стоиичич, Георги Пенев, Зоран Динич и Марица Ота- 
шевич: Изследване прокужеността 
шки

на партизаните през

език
В организацията на Самоуп 

равителната общност за пред
училищно и основно образо
вание от Димитровград и Ре
гионалния просветно-педаго
гически завод от Ниш, от г\ 
до 26 т.м., в' Димитровград 
се проведе семинар за учите
ли на основните училища, ко 
ито ще работят по новата 
програма. Семинарът е бил 
задължителен за всички пре
подаватели по български е- 
зик, както и за учителите в 
нисшите класове. С цел опре 
сняване на знанията семина
ра са посещавали и онези 
преподаватели, които не пре
подават, а само провеждат о- 
бученията На български е- 
зик.

а с това и

в комисията за идейни въпроси и самоупра- 
вително преобразование на културата, образованието и на
уката: Съществуват условия да бъде признато всичко, кое
то е ценно. Той отбелязва крупните резултати, които по
стигнахме осъществявайки ясните становища на Десетия 
конгрес на СЮК и Седмия конгрес на СКС в самоуправи- 
телното преобразование на културата, образованието и на
уката. В периода, когато във всички области на културно
то творчество се чувствува крупен подем. Съюзът на ко
мунистите трябва да настоява за изграждане на такава 
културна политика, която ще изразява хуманистичните це
ли на нашето самоуправително социалистическо общество.

В раздела — Литература и изкуство, Миле Николов 
пише за поезията на поетесата Десанка Максимович. С то
зи текст ^Мосг“ се включва в ознаменуването на значител
на дата

75

на национално-освобо-

Семинарът бе проведен по 
учебния план и програм за 
български език, приет от Про 
светния съвет на СР Сърбия.

Лектори на този семинар 
бяха изтъкнати 
от педагогическите институти 
от НР България.

Семинара посещаваха около 
100 учители от 
ска, Сурдулишка, 
шка и Димитровградска общи 

А. Д.

„ на населението от Ни-
и Лесковашки регион' с паразита Тохор1а5та еошШ 

в течение на гравидитета. 6
В раздела — Педагогическа практика, магистърът по 

математическите науки Стоян Наков, изхождайки от теж
нението как по-лесно и по-добре да се обезпечи овладява
не на математика от учениците, разглежда твърде интере
сен подстъп КЪМ дедуктивния метод в обучението по ма- 
тематика в V клас на основните 

Книжката е илюстрована г 
градския художник Иван Колев.

80 години от рождението на Десанка Макси
мович. В този текст, както изтъква автора му, са предста
вени общите характеристики на богатия творчески диапа
зон на плодовитата поетеса. Поместени са и стихотворения 
от Десанка Максимович, в превод на Елисавета Багряна, 
Иван Коларов и др.

В същия раздел

специалисти

е публикуван прозния текст — 
Оръжието, от Миле Николов — Присойски. В този текст, 
който всъщност представлява откъс от

училища.
с репродукции от димитров- 

Д. Рангелов

Босилеград-
Бабушйи-по-дълга проза.

ни.
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ЗА МЛАДЕЖТА В ДИМИТРОГРАДСКА ОБШИНА 
НИЯ ПО ОТБРАНА И ЗАЩИТА А Щ ШЛ В БОСИДЕГРАДСКА ОБЩИНА ТЪРЖЕСТВЕНО ОТПРАЗНУВАН ДЕНЯ НА ГРАНИЧАРЯОБУЧЕ-

Признанията успехиУспешно овладяване 

на знанията От тържеството в граничното поделем« на Изет Исмаили бе изпратена поздрави 
телна телеграма до Върховния комендант на въоръжените сили на СФР Югославия — 
другаря Тито

кна, че обезпечаването на дъ 
ржавната граница на СФР 
Югославия е твърде отговор
на и сложна задача, която е 
винаги актуална.

Голямо число девойки и 
младежи от Димитровградска 
община бяха през лятото на 
обучения по отбрана и защи-

дяване на материалите гово
ри фактът, че общата бележ 
ка е много добър, а над една 
трета от тях са се представи
ли като отлични стрелци.

Овладяването на материали
те е било и . с помощта на 
документални филми.

Освен в Звонци на обуче
ния по отбрана и защита са 
били и младежи от Димитров 
градска община, студенти от 
първи курс, които нови зна
ния са получили в Центъра 
за военни обучения за студен 
тската младеж в Неготин. 
Младежта в този Център е 
била разделена в две групи 
— студенти по медицина и

— Благодарение на всестра
нното сътрудничество с орга
ните на Общинската скупщи
на, с обществено-политически 
те, основни и трудови органи
зации, както и с крайгранич
ното население в Босилеград- 
ска община, може да конста
тираме, че нашето гранично 
поделение е постигнало извън 
редни резултати в 
на ненрикосновението на дър
жавната граница. С това изця 
ло оправдаваме думите на др. 
Тито, че „граничарите изпъл
няват своята длъжност съвме
стно, но техният живот не се 
отличава много от живота във 
воени условия — изтъкна Ис
маили.

та.
През втората половина 

юли и началото на 
младежи от Димитровградска 
и Бабушнишка общини, кои
то не са редовни ученици, 
бяха в село Звонци, 
се проведоха обучения за по 
лучаване на военни знания. С 
обученията е ръководил коме 
нданта на Центъра за военни 
обучения в Звонци Томислав 
Чирич.

По време на обученията 
младежите са проявили го
лям интерес за овладяване на останалите студенти. И те, ка 
материалите. Получили са но
ви знания от областта на ме-

на
август

където

опазване

като и младежта на обучения 
та в Звонци, са имали теоре- 

дицинска помощ, ядрено-био- тически и практически обуче- 
логическо-химическата отбра ния. Знанията са оценени с 
на, а обработени са и много много добър успех, а полови 
теми от областта на идеоло- ната с отличен успех. Като 
гическо-политическото обра- най-добри са се показали Дел 
зование. В тази насока най- ча Гигов и Мия Басов, които 
голямо внимание е обърнато 
на теми от областта на циви
лната защита, международно 
то положение и ролята на 
нашата необвързана страна в 
света. В рамките на обучени
ята са изнасяни и ежедневни 
сказки за най-важните съби
тия в света и у нас.

Освен теоретическото овла
дяване на материалите голя
мо внимание е обърнато и на 
практическите обучения. Мла
дежта е имала възможност да 
се запознае с най-съвременно 
то пехотно оръжие. Ежеднев
но се е работило и върху фи
зическата спосбност, а по вре 
ме обученията ' се е състоял 
и партизански поход.

Всички

От името на обществено-по
литическите и трудови органи 
зации в Босилеградска общи
на, празника на граничарите 
и трудовите организации в бо 
силеградска община, празни
ка на граничарите честити 
ВЕНЕ ВЕЛИНОВ, председател 
на Общинския синдикален съ 
вет. Той изтъкна, че Деня на 
граничаря е празник на вси
чки нас, защото обезпечава
не на държавната граница е 
длъжност на всеки наш граж 
данин. Граничарите са само 
най-изпъкнатата военна част 
на ЮНА, с пълна готовост 
непрекъснато да бдят на гра
ниците на нашето отечество.

са наградени със значка при
мерен младеж.

Не само младежта, но и 
девойките от Димитровград
ска община бяха на обучения 
по отбрана и защита. За тях 
обучения се състояха в Ди
митровград.

Обученията са имали за 
цел получаване на военни зна 
ния и увеличение физическа
та способност на младежта.
Резултатите потвърждават, че 
младите в системата на все
народната отбрана винаги ще 
представляват здрав бент сре 
щу евентуалния нападател. О- 
свен това по време на обуче
нията са свързани нови поз- 
щаства, с което се разширява 
и укрепва братството и един
ството на младите от различ
ни краища и различни наро
ди и народности на нашата 
общност.

НА ЕДИН ПОСТ 
1 иДГгм ■-

— В Босилеградска община 
с граничарите на същия пост 
са няколко хиляди души, же 

деца,
край границата. По такъв на 
чин концепцията на всенарод 
ната отбрана тук е получила 
своето най-цьлно съдържание. 
Граничарите и народа — то
ва са една стена: здрава и 
неделима. Има безброй при
мери, които красноречиво го
ворят за взаимно сътрудниче
ство и помощ между народа 
и граничарите. Наша задача

Отличия на най-добрите
Деня на граничаря — 15 ав 

густ\ в граничните застави и 
в граничното поделение в Бо 
силсград бе традиционно сър
дечно чествуван и ознамену
ван с извънредни

на граничарите в опазването 
на държавната граница.

знанияполучени 
младите от Бабушница и Ди
митровград са показали 
време на стрелба с боева пу 
шка, състбяла се на края на 
обученията. За успешно овла-

копто живеятни ипо
Главното тържество се_ про

веде в казармата на граничт 
ното поделение в Босилеград. 
На военните командири и на 
войниците — граничари тук 
празника честитиха представи 
тели на обществено-политиче
ските и трудови организации 

Общинската скупщина в 
представители

резултатиА. Д.

БРИГАДИРСКО ЛЯТО 78

МЛАДЕЖКАТА БРИГАДА „ДОБРИЛА БОГДАНОВИЧ" ОТ БАБУШНИЦА
и на

Босилеград,ЧЕТИРИ ПЪТИ УДАРНА па побратимените с гранични е и занапред това сътрудни- 
застави трудови организации чество да задълбочаваме и 
„Симпо“ от Враня, Медицин- обогатяваме — изтъкна Вели 
скин център и Елсктродистри нов. 
буция от Лесковац. На тър
жеството взеха участие

* ПОБРАТИМЯВАНЕ НА ТРАСЕТО За успешно и отговорно из 
пълняване на доверените за
дачи в обезпечаването на дър 

граница войниците 
ИВАН СРДЯН,,

МИ-
ка община са оползотворили 
всеки свободен час.

Четиридесет и един от тях 
са завършили различни кур- 

: 16 ДУШИ фотокурс, ТрИ 
ма курс за радиолюбисли, о- 
ссм за киноаматьори, трима 
журналистика и др. Дванаде
сет души са предложени за 
приемане в Съюза па комуни 
ститс.
— Но с това не свърш и наша 
та активност — казва Цолич. 
Ние, се побратимихме с бри
гадата „13 юли“ от Титоград.

Мнозина наши младежи и 
девойки-бригадири свързаха 
приятелство с бригадири 
различни бригади от страна
та които участвуваха на вто
ра смяна на трудовата акция 
„Белград 78“ - каза накрая 
Родолюб Цолич.

ХАЙЛО МИТИЧ, председател 
на мсждуобщинскатл конфере 
нций иа Съюза на социалисти 
чсската младеж в Южномора 

САВА МУИЧ, ди 
на ООСТ за производ

на трудова акция „Белград 
БабушнишМладежката трудова брига

да „Добрила Богданович“ от 
Бабушница достойно изпълни 
даденото обещание преди за
минаване на трудова акция. 
Тези дни бригадата се завър
на с четири ударничсски зна
чки. Има още интересни дан 
ни, свързани с бригадирския 
живот, които ни изнесе заме
стник-комендантът на брига
дата Родолюб Цолич.

78“ бригадирите от 
ка община са проявили за
видна обществено-политиче
ска дейност.

жавната 
граничари:
БАЙРАМ БАЙ РАМИ и ЗДРА
ВКО БУДЯН получиха най- 
високото войнишко отличие 
— „Значка на примерен вой
ник“. Девет войника получи
ха Значка с лика на Върхов
ния комендант — другаря Ти
то, а седем награден отпуск. 
За”~постигнатите си реузлтати 
12 войника и комнадири са

сове веки регион, 
ректор
ство на феролегури на „Елек- 
тробосна“. от Яйце и ДР-

— Нашата бригада получи 
похвална грамота за успешна 
обществено-политическа деи- 

девстмина бригадири да 
доха кръв> Освен това нашият 
хандбалсн състав, от 6 (вместо 
7) девойки спечели първо ми 

между десетте бригади. 
Истина, това бяха средношко 
лки, но все пак с успех с е- 
дин член по-малко, в твърде 
силна конкуренция да спече
лят пъряо място ... Издавах- 

стснвестник, а дейно у- 
в уреждането 

вестник. Съ-

пост.

СЪТРУДНИЧЕСТВО

За значението на Деня на 
граничаря и за 34-годишната 

Корпуса 
на народната отбрана на Юго 
славия, чиито продължители 
са граничарите, пред много
броните гости говори комен
дантът на граничното поделе
ние в Босилеградска община 
ИЗЕТ ИСМАЦЛИ. Той изтък

— Нашата бригада, иаброя- 
спсчели 12

сто
ваща 51 членове, 
ударнически значки, 12 похва 
лни грамоти, въпреки че 43 
бригадири за първи път бя
ха на трудова акция,
Цолич.

от формирането на похвалени.
от От тържеството бе израпте- 

на поздравителна телеграма 
комендант дру-

— каза
ме и
частвувахме 
на бригадирския 
що получихме признания за 
успешно информиране, 
за Цолич.

до Върховния 
гаря Тито.

Ведно ние бяхме най-млада 
та бригада на трасето между 
десетте бригади от цялата 
страна. Нашата бригада бс- 

средно на 16-годишна въз

ка- в.
м. Андонов

Бригадирите от Бабушииш-ше
раст. СТРАНИЦА »
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ДИМИТРОВГРАД/
БРАТСТВО И ЕДИНСТВО НА ДЕЛО

АД РАЗХУБАВИМЯСЕНОВ ДЕЛ И РАДОШЕВАЦ 

СИ ПОДАДОХА РЪКА грш
общности в Бабушнишка община, 
а ясеновделци и радошевчани, 
как си необикновено и с особено 

за други.

От 18 март, от тазгодишните из 
бори за делегати и делегации — 
Ясенов дел и Радошевац често са 
предмет на разговори в обществе
но-политическите организации

ществена акция за подобря
ване на хигиената.

ня- Изтсклата седмица в Димит 
ровград
хигиената. Хубава инициатива 
на Съвета за опазване на чо
вешката и трудовата среда!

Просто да не повярва чо
век на очите си. Само преди
дссетина-петнадесет

проблем в Димитров
град почти не съществуваше. 
А днес?

По градските улици гърмят 
на стотици автомобили, рей
сове и товарни превозни сред 
ства. Международното 
Ниш — София, минаващо и 
през Димитровград е просто 
задръстено от коли ...

Развилата се напоследък мо 
дерна промишленост в Димит 
ровград също донесе пробле
ми, свързани с опазването на 
хигиената. Някои промишле-. 
ни. организации на сдружения 
труд още не са разрешили въ 
проса с пречистването на от
падъчни води. Река „Нишава“ 
е сериозно угрозена...

беше и седмица на
На частните стопани е на

ложено да доведат в ред обек 
тите, в които отглеждат до
машни животни, на всички 
граждани, по райони строго 
са разпределени задачи във 
връзка с почистването на двор 
ните места, а предприемат се 
и мерки за избиване на ски
тащите кучета.

уважение говорят еднии

IИмат и защо.
Тази дата ще бъде записа

на с червени букви в летопи
са на двете планиски села.

На 18 март те се побрати
миха.

Как се дойде на тази идея?
Досега у нас има безброй 

побратимявания, но те обикно 
вено са сключени измежду 
градове от различни републи
ки и покрайнините, или пък 
с градовете в чужбина. Това 
е първият случай да се поб
ратимят две местни общнос
ти, две села в една община.

— Това стана на 7 януари 
разказва Ду-

' ** I Ш
.-VЩШш"

години,
такъв

По такъв начин е сложено 
началото на успешната акция, 
която сигурно няма да има 
временен, а ще получи поето 
янен характер — непрекъсна
та борба, за подобрение на 
жизнените и трудовите усло-

шосе

вия.щ аг.г Началото, като всяко нача
ло, не беше лесно. Важно е 
обаче, че тази акция тръгна 
с успех. Занапред, за нейния 
ход еднакво ще бъдат отговор 
ни и комунално-жилищното 
предприятие „Услуга“, ветери
нарната станция в Димитров-

тази година 
шанка Милошевич 30- годиш- 

Радошевац, 11|§§рв§1
на домакиня от 
когато по времето на „Срещи 
те на селата“, ние се срещ
нахме с ясеновделци в Ясенов 
дел. За' пръв път идвах в то
ва село и просто бях въоду
шевена от посрещането. Всич 
ки като един в това планин
ско село гледаха колкото се 
може по-добре да ни посре
щат, да ни угостят. Изобщо 
у нас не гледаха съперници в 
състезанието, в което трябва
ше един отбор да победи и 
да продължи в състезанията а 
другият да спре ... — спомня 
си Душанка.,

— Аз играех на шахмат — 
казва Милан Стаменкович. На

I68
18 март 1978: Връчване на повели за побратимяване

завързали познанство с Пет
рови от Ясенов дел, Пейчичи 
с Анатонови, Милошевичи с 
Иванови ...

това не може да се предаде 
с думи — разказва сега Ста
менкович.

Ясеновделци пристигнаха 
тук около обед. Макар че 
времето беше дъждовно — 
цяло село Радошевац беше 
на крак.

И мало и голямо беше из
лязло на селския мегдан да 
посрещне нашите бъдещи поб 
ратими.

★
— Веднаж в Пирот ме поз

нали ясеновделци и ме спря
ха — разказва Душанка Ми
лошевич. 
бора на Радошевац, когато ни 
гостувахте през януари в Ясе
нов дел 
наша роднина, ела да се по
черпим. И при все че отказ
вах, склоних да пием по един 
сок, каниха ме . и с ядене, про 
сто от сърце се радваха, че 
сме се срещнали ...

— Това нещо говори кол
ко много нашите два народа 
са близки, колко хубаво е ко 
гато сътрудничат помежду 
си ... Ние планираме в про
грамата на нашето бъдещо 
сътрудничество да внесем и 
освен културно-художествени 
програми — и обмен на опит 
в селскостопанското производ 
ство, в комунално-битовото из 
граждане, — казва Стаменко
вич. Ние ще ползваме тех
ния, а те нека ползват на
шия опит... — казва Стамен
кович.

Ти беше от от

казаха те. Ти си

В салона на училището ус- 
строихме общ обед, а 
дейните групи от двете села 
изпълниха съвместна програ-

се наложихпървата дъска 
над техния представител. Но 
след мача той мс покани на 
гости като най-добър 
Изобщо; ясеновделци правеха 

чувствуваме
то у дома си“, дето се казва.

— Като чухме как са били 
посрещнати нашите 
тсДи в Ясенов дел, без оглед 
кой е победил (а победил е 
Ясеновдел зарад големи успе
хи в комунално-битовото из
граждане). и ние много

само-

приятсл. ма.
„ка-всичко да се Подписахме и протокол за 

казапобратимяването ...
Стаменкович.състеза-

★
Повече цветя по балконите

град, и обществено-политиче
ските организации начело със 
Социалистическия съюз, като 
разбира се най-широко вклю
чат в нея и гражданите и 
трудещите се.

— Ние се готвим достойно 
да посрещнем нашите побра- Угрозен е въздухът, водата, 

а в някои райони на града ча 
стни стопани отглеждат дома 
шии животни ...

Като се вземе всичко това 
в предвид значи налагаше се 
да се раздвижи сериозна об-Матея Андонов М. А.

БОСИЛЕГРАД

Здравният дом ще бъде 

готов до края на годината
Сградата на новия Здравен 

дом в Босилеград, която 
строи от пролетта на минала
та година, ще бъде готова до 
края на тази година. Този ва 
жен, за развитието на здрав
ното дело в Босилеградска 
община обект, ще се 
ра на площ от около 
квадратни метра. Освен меди 
цинска служба по обща прак 
тика тук ще бъдат организи
рани и повече специалистине- 
ски служби.

Радошевачани в Ясенов дел: Момент от „Срещите на села
та“ на 7 януари т.г. се

тими от Радошевац 
ни тези дни председателят на 
местната общност в село Ясе
нов дел СТАНОЙ САВОВ.

Искахме да направим това 
в началото на септември. Бях 
ме запланирали за този ден 
да завършим новото трасе на 
пътя от Звонци до Ясенов 
дел, но поради редица обек
тивни обстоятелства пътя още 
не сме направили и гостуване
то им ще отложим за през 
есента. Инак и ние се готвим 
да ги посрещнем така, както 
брат посреща брат, така как
то те ни посрещнаха — каза 
Савов.

Петровичи от Радошевац са

зарадвахме — заяви председа 
телят на местната общност в 
Радошевац ИВАН СТАМЕН
КОВИЧ. — И затуй много ни 
беше приятно когато от Ясе
новдел последва желание да 
се побратимим.

Поканихме ги да ни госту-

каза

прости- 
1000

ват.

Не искахме това да стане 
в обикновен ден — а в наве
черие на важно събитие. За
туй ги поканихме да ни дой
дат на гости на 18 март, в 
навечерието на изборите. По
каната бе приета радушно ...

— Трябвало е човек да бъ
де жив свидетел, да види вси
чко каквото стана, защото

За изграждането на Здрав- 
дом ще бъдат изразход-ния

вани над 9 милиона динара, 
които са обезпечени от Репуб 
ликанската общност за здрав 
но осигурание.

Изграждането на сградата е 
доверено на строителното пре 
дприятие „Селекс“ от Крато-

в. В.во.
Новият здравен

СТРАНИЦА 10
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ДИМИТРОВГРАД

БАСКЕТБОЛ
Фотохроника

Тържеството яа граничната застава край с. БребевницаДве победи и една загуба ГРАНИЧНИТЕ части на Нишката армейска област тържестве
но ознаменуваха 15 август — Деня на граничаря и 34-годйшнината 
от формирането на граничните части на Югославската народна ар
мия. Централното тържество се състоя на заставата край село Бре 

• бевница, Димитровградска община, от където ви представяваме и 
с тази фотохроника.

Само за пет дни от 16 до 
21 август баскетболистите на 
„Свобода“ одиграха

ноправна игра, превес на 
рата получи отборът на „Сво
бода“ и чрез извънредния Со 
колов отбелязаха няколко 
редни точки.

Но когато гостите обърна1 
ха по-сериозно внимание на 
Соколов — на сцената изля
зоха Рангелов, Геров и др. ко 
ито играха с огромен успех.

иг-
три мача 

като и два мача спечелиха и 
претърпяха една загуба. Още 
веднага трябва да напомним, 
че „Свобода“ след по-дълго 
време получи истински 
ньор в името на Васил Ми
лев, един от ветераните 
димитровградския баскетбол.

по-

трс-

на

И успехи последваха.

В първата среща на 16 ав- 
„Свобода“ се наложи 
,Т. РайКОВИЧ“ С 95:72

Във втория мач в Ниш, пър 
вокласираният отбор на „Ер- 
гоном“ в Ниш се наложи над 
„Свобода“ с 100:85' (42:43). 
„Свобода“ игра в първото 
лувреме много добре и усйе- 
шно се

густ 
над 
(48 :37). ПО-

Iпротивопостави на по- 
опитния противник.С извънредна игра през це

лия мач баскетболистите 
„Свобода“ извоюваха забеле
жителна победа, като по 
къв начин повишиха шансове 
те си да останат и по-нататък 
в тази баскетболна дивизия. 
Отборът на „Т. Райкович“ не 
успя да се противопостави на 
димитровградчани. След пър
вите няколко минути на рав-

I.
Мача срещу „Студент“ от 

Ниш „Свобода“ спечели с ре 
зултат 91:78 (50:41).

Откак се състезават в Сръ
бска баскетболна дивизия 
„Свобода“ под ръководство 
на новия треньор Милев про
явява най-постоянна форма.

Симеон Манов

та-

— Гостите следят програмата на граничната застава.
— Командирът на гранична

та застава предава рапорт на
началник Щаба при коменда-
та на Нишката армейска об-

ПРИКЛЮЧИ АКЦИЯТА НА „ВЛАСИНА 78" ласт генерал майор Еугсн Ле- '
барич.

Успехи но борческата бригада
НОРМАТА ИЗЪЛНЕНА С 160%

Бригадата на бойците от 
южноморавски регион, участ
ници в НОБ, от 1 до 20 ав
густ т. г. работи върху уреж
дане на Власинско езеро в ра 
мките на съюзната трудова 
акция „Власина 78“.

година — 33 и участници 
НОБ след тази дата 21. В бри 
гадата работеше и една 17- 
годишна девойка доеничка.

в

Бригадирите бойци изнесо
ха повече сказки за народо- 
освободителната борба в Юго 
източна Сърбия, издадоха два 
бюлетина на бригадата, посе
тиха Музея в Църна трава, 
направиха излет до Власин
ско езеро. Гостуваха им и по 
вече

Бригадирите от бригадата 
“Коста Стаменкович“ залесиха 
470 декара голи площи, изко
паха към 100 хиляди дупки 
за борови, фиданки и засади 
ха толкова борови дръвчета. 
Изразен в цифри техният тру 
дов ефект означава над 6 хи
ляди трудочаса и 950 трудо
дни.

— Тържеството на граничната застава откри офице- 
Добросав Атанаскович, който прлвествува гостите икултурно-художествени 

състави от региона.
говори за значението на празника.

Да отчетем и това, че бри- 
„Коста Стаменкович“гадата

пет пъти бе провъзгласена за 
ударна и получи повече приз 
нания от щаба на 
„Власина 78“.

народния геройционсн пътИнтересни са данните за съ 
става на бригадата. От общо
то 61 бригадири носители на 

' „Партизанска споменица 1941“ 
бяха 6 души, участници 
НОБ преди 9 септември 1943

Сретсн Младенович — Микаакцията говори членът на Съвета на 
федерацията Войислав Байс-
вич — Вук.Средната норма на бригада 

та бе 160 на сто.в
С. Евтимов

Красотите на 

нашия край
— След тържествената част па програмата на граничари-

скромни подаръци.бяха връчени
Между най-красивитс

във Висок безспорно е 
и местността „Гърло“ и тъй 
наречените- „Котлопс“ край 

Славния, Пиротска общи

МСС- •

та в

село
на.

— По повод празника зае-
На нашата снимка е прекра 

на околността, 
която само природата може

тавата бе преименувана и на
сградата й директорът на уни 

„Бел- 
Арна-

сиата картина магазинивсрсалннто
град“ п Ниш, Милутин 
утович, откри паметната пло- 

лика и името на Срстенча сда „нарисува“. Мика, първия 
за Нишки

Младенович — 
военен секретар

чието име от 15 август 
т.г. носи заставата.

Пазачи ип родината
Текст и снимка: А. Д. окръг.
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ХУМОРЕСКА

ЛИЦЕТО
Между СЪДИЯ И ПОДСЪДИМ.
— Осъждани ли сте за уг

лавно престъпление?
— Да, господин съдия, про 

ди двадесет години.
— А след това?
— Нито веднъж.
— Ас какво се занимавах

те след присъдата?
— Лежах в затвора.

__ Ох докторе, най-после успях да вля-
знаменития! При най- 
пластични операции! 

може така гросмайсто 
гениал

за при вас! При вас 
добрия специалист за 
Никой, освен вас, не 
реки да преобразява човешките лица,

да корегира грешките, допуснати от при 
родагга, да променя формата на носа, на ус-

НО

ните...★ — Моля, моля... Нека да не преувели-
бъда полезен ?— Искам да купа някаква 

книга.
— С какво съдържание?
— За болен човек ...
— Може би библията?
— Не, той с чак толко

ва болен!

чаваме. С какво мога да ви 
И как се казвате?

__ Работата не е в името ми, а в лице-У суботу дойде моят син из град с йед- 
нога приятеля при мене у село. Вечерту се- 
домо да вечерамо и почемо да говоримо за 
разне работе — те политика, те кико ни иде 
у град и у село, те кико се дизаю ценете и 
друЬе работе.

После додека я приноси нещо за мезе 
и идо у подрумат за сиреше децата проме
нила разговорат.

— Толко време нема да капне — каже 
моят син. — Бре кикво не прайимо съби- 
рамо се неколко пути, формирамо комисию, 
она работи неколко месеца и нища.

— Я незнам ама ако тая суше тека пот- 
райе, че ни умори. — каже другарат

Са дете требе да ми иде 
на факултет, йесен иде требе да се тура 
зимница и све по-големи трошкове.

Слушам я и видо дека говоре за сушу- 
ту. Тури сирешето насипа рейию и седо да 
Йи слушам, кико учени човеци се загрижи
ли за сушуту.

— А знайеш ли, каже моят син дека не- 
койи си може да поднесу сушу, не Йи йе 
стра. Млого не работе, а 1шаю си големе ос- 
новице и при ши си върви работата.. .

— Тека йе — а я неколко месеца удари 
на работу, реко са ка мине тия три месеца, 
че се напрайи обрачун и че плисне ... а оно 
од нову годину до са свак месец исто. Ра
ботил не работил...

— Де бре деца, реко ним я, що сте се 
толко уплашили од сушу и при нас на село 
йе запекло неколко месеца и нема ни капка 
да капне. Морузя се усукаше, жита обрамо 
със слабо зърно, градине без воду, па и ни- 
йе се надамо некико да преживейемо.
Ка не дава господ кикво че прайиш. Па 
нийе сел>аци само од това се надамо, а вие 
мине месец, подпишете се на платни списък, 
све пак нещо капне.

— Бре тате, ти изгледа не ни разбираш. 
Не говоримо нийе за туя сушу що Йу дава 
господ, за туя вашуту сушу на село, за това 
дека морузята се усукали и све изгорело. 
Това йе божя работа. Нийе говоримо 
шуту сушу у предузейе. Ли говоримо дека, 
че работимо по учинак, кой колко зарабо
ти толко да узне. Са у предузейето излезе 
работил не работил, че узнеш исто. Та за 
туя сушу нийе говоримо — каза детето и 
насипа у сувете чаше.

Тека разбра дека на децата нейе 
и она ору, сею, ама не знаю кикво че жшу. 
Но при ши не е божя работа и од ши зави
си да си поправе работуту та да нема суша.

то!
__ Хм... Лицето ви е като лице: пре

чело, умен поглед. И 
бих казал, на вътрешно

— Вярно ли с, че човек 
трябвп да се роди иоет?

— Разбира се. Налр ако ие 
се роди, не би могъл да ста
не поет!

вилни черти, високо 
едно изражение, ' 
ликуваме.

— И това ли забелязахте? Тогава моля 
ви, оперирайте ми бързо! За вас^това 
въпрос на живот или смърт. Разбирате ли, 

аз мечтая лицето ми да изразява

не е★Врачка казва иа клиентка
та си. докторе,

не вътрешно ликуване, а неудоволствие иВашият мъж ви изневе
рява ...

— Проверете, моля ви, още 
веднъж. Може би случайно 
сто подредили картите обрат
но ...

омраза.
— Но защо, за бога:
— Докторе, твърде безгърбначен съм. 

Щом ме погледне началникът иа кантора
та, незабавно започвам да се подмазвам. Та
къв сам се родил и не мога да направя ни
що. А след това — срам и позор от родни
ните, от колегите. И от мен самия, естестве
но?

иа
моетога сина. ★

Между ДОС приятелки.
— Каза ли иа годеника си 

иа колко години сте?
— Да, отчасти.

★ — Да допуснем, че всичко е така. Но 
нима след като ви оперирам, ще престанете 
да се подмазвате?

— Не, докторе. Пак ще се подмазвам. 
Само ще правя това с видимо отвращение...

Мъжът казва на жена си: 
— Как можеш да носиш пе

рука, направена от косата на 
друга жена?

— А ти как можеш да но
сиш ръкавици, напрай:^ - :~ 
кожата на друг овен?

Едип американски лекар не 
вярвал на вестникарските съ
общения, че много хирурзи в 
САЩ правят ненужни опера
ции, за да спечелят пари.

— Аз оперирам
само тогава, когато

вени от М. Гронски (Полша)

СОЛЯЦЕК САВАШКЕВИЧ

Излизайки от нашид блок, татко и аз се сблъскаме 
с портиера. Той пръскаше нещо бяло по зас
нежения тротоар.

— Добър ден — каза баща ми.
— Не е толкова добър — измърмори портиерът 

и продължи да хвърля от белия прах.
— Какво правите? — запита строго татко.
— Соля — отговори портиерът.
— Защо?
— Ами наредиха ми и аз соля.
— Кой ви нареди?
Портиерът спря, избърса с длан изпотеното си 

чело и поясни.
— Солта

казал
той.
наистина ми трябват пари.

★
Клиент на келнера:
— Мога да позная възраст

та на кокошката, която доне
сохте, по зъбите.

— Доколкото ми е извест
но, кокошките нямат зъби.

— Тук не става дума за ко
кошките. Имам предвид мои
те зъби.

съдействува за разтопяването на снега. 
Но това не е най-главното. Тя осигурява работа на 
близо десет хиляди души. Например служителите от 
предприятието „Градини, паркове и гори" в течение 
на пролетта, лятото и есента ще сеят трева, ще за
саждат нови дървчета на мястото на изсъхналите. Ав
тосервизите ще работят с пълна пара, тъй 
лената вода разяжда каросериите на автомобилите 
по-бързо от която и да е киселина. Накрая, броят 
на клиентите в ателиетата за ремонт на обувки се 
увеличава със седемдесет на сто.

— Тц-тц-тц! — учуди се баща ми.
— И всичко това благодарение на солта! Е, тря

бва да признаме — тук портиерът въздъхна дълбо
ко, — че тя дава и своя отрицателен ефект — на
малява броят на счупените и изкълчени крайници 
на мозъчните сътресения и лекарите не могат да се 
похвалят с повишени показатели.

Това не е проблем — рече татко, — може да 
се измисли неоцо. Например да се изкопаят ями по 
всички тъмни улици ...

Настроението на

★
Един минувач се обърща 

КЪМ друг:
— Извинете, да имате слу

чайно кибрит?

за на-
като со-

Другият се потупва извест
но време по джобовете на са 
кото и панталона и възклик
ва

Господи, колко съм от-лъко слабнал!

★
На кого викаше вчера же

на ти?сЛ^М^ОЬОС/ — На кучето.
— Горкото, чух да го зап

лашва, че ще му вземе клю
ча от апартамента!

„ . портиера видимо се подобри и
тои започна да хвърля с такъв замах, че наръси със 
сол и нас. Татко с умиление 
бели кристалчета.. разглеждаше чудните..

(Полски хумор)[I
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