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СЪВМЕСТНА СЕСИЯ НА
СЪВЕТИТЕ НА СКУПЩИНАТА НА СФРЮ

НАШИТЕ УСПЕХИ-НАШИ НАСЪРЧЕНИЯ
палите обществено-полити 
чески организации.

Онова, което досега е 
основи

На 15 май в Белград се проведе гъп-
наеССФР ЮгпЯ "а СъВеТИТе на Скупщината 
л^оФР ЮйСАавия. председателствувано от 
Драгослав Маркович. На сесията беше об
съден отчета за дейността на Председател
ството на СФРЮ. Уводно 
връзка

постигнато върху 
те на Конституцията и За 
кона за сдружения труд 
даде нови насърчения към 

на нашата мно 
общност, 

равно

кохезията 
гонационална 
към единството и 
правието на народите и 
народностите на Югославия. 
Разбира 
ни и явления 
лизъм, сепаратизъм

изложение във 
^ с отчета изнесе президентът на Ре‘ 

пуоликата др. йосип Броз Тито.

се, всички причи 
за национаДругарки и другари деле 

гати, но време, обременено с 
много
пасности, нашата страна ус 
пя да укрепи междунаро 
дното си положение и пре 
стиж в света, още пове 
че да се афирмира като 
значителен фактор на ми 
ра и международното съ 
трудничество. А това не би 
могло да се постигне без 
нашата вътрешна стабил
ност и обосноваването вър 
ху постиженията в общес 
вено-политическо, култур
но и материално отношение 
и върху 
ви на по-нататаъшното раз 
витие.

и уни
не са премахнати, 

тях нашата бдител 
пито в един

не отслабна, нито смее да 
Обаче благода

стълкновения и о-
таризъм 
Към 
ност

По повод отчета на Пред 
седателството на Социалисти 
ческа федеративна репуб 
лика Югославия, който ве 
че сте получили, желая да 
кажа няколко думи за ня 
кои основни особености

момент

отслабне.
на решителната ак 

на организирани- 
сили

рение 
тивност
те социалистически 
бе разобличена реакционна 

на тези тен
на нашето развитие в пе 
риода от 1976 година, то
ест от приемането на За 
кона за сдружения труд до 
днес.

В отчета е константира 
но, че в промеждутъка са 
постигнати крупни резулта 
ти в самоуправителното 
преобразование на нашето 
общество. Това е онова, ко 
ето дава печат на съвку 
пното ни вътрешно развитие, 
без оглед на трудностите 
и проблемите, с които все 
още се срещаме. Съще 
ствена особеност на този 
период е укрепване един
ството на работническата
класа, на трудещите се и 
гражданите и решително
стта им да продължат по 

на още по-ускорено

та същност
а техните носители 

от широките на
денции, 
изолирани 
родни маси.

Основна особеност на 
шето 
ние

на-
положе-вътрешно

в изминалия период, как 
то и изобщо от приемане
то на Конституцията, е ста 
билността на системата и
самоуправителните
вени отношения- 
бил ност не значеше консер 

на съшествуващо- 
но но-ната

ясните перспектн

В изминалия период, ко 
ето особено е важно, по- 
нататък укрепваше водеща 
та роля на 
те социалстически 
начело със 
мунистите, 
шителното 
работническата 
дещите
на линията на 
и програмата 
ва силно бе потвърдено и 
на XI кногрес на Съюза 
на югославските 
ти и конгресите на

общест 
Тази ста

организирани 
сили, 

Съюза на ко 
а с това и ре 
ангажираме на 

класа, тру 
се и гражданите 

политиката 
на СЮК. То

виране
положение,то разви- 

система 
проявяване 
разрешава 

общест

динамично 
на нашата 

при свободно 
и демократично 
не на различни

интереси и противо 
Нашата

система се потвърди 11 
се потвърждава като витал 

форма
то организиране

гъшно
тие

вени политнчесречия-пЪтЯ
развитие на страната и ней 
ни* напредък в мир и не
зависимост. И в това слож

ка
комунис- 

оста- на политическо 
на обще- 

което е в съответ 
специфичности 

и ревлюИИ01ШИте 
пинии на машата общност, 
производствените отношс- длъжнп да изтъкнем заслу- 

Р които се изграждат гите на неотдавна почи- 
база. Тази палия — другаря Едвард 

Кардел, който с неумори
мото си ангажиране и дъл 
бокня смисъл за демок 
ратичсска и колективна ра 

С бога даде огромен принос 
афпрмиране

па Йосип Броз Тнто
ството, 
ствие със и задължение в тяхната бъ 

деща работа.
И по този повод сме

и задно ще допринася 
по-нататъшното укрепване 
равноправието на народи
те и народностите. Това, 
разбира се, 
тоянно да се следи наше
то вътрешно развитие, на
временно да се съблюдават 
всички явлення и тенден 
цни в него и на_компетент 
ните органи да се предла 
га предприемане на съот
ветни мерки в унисон с 
отношенията в нашето об 
щество. С това Председател 
ството на СФРЮ още по 
вече ще укрепва ролята 
си и ще допринася за си
лата на нашата социали

В ДЕНЯ НА МЛАДОСТТА
тратеЦентрално тържество 

на 25 май в Белград
изисква пое

пия.
в обществената 
система 
условия 
ност,

и нашитекоето 
е от особена важ 

естес-#.ж ия рожден ден па прези 
дента Тито ще се състои 
на 25 май на стадиона на 
ЮНА в Белград.

представлява
твен израз на пашата мно 
гоиациоиална общност, 
функционирането си 
допринася 1<ъм нейното ук 

и задълбочаване 
па пашите

поло- 
на Пред

тя към
женисто и ролята 
седателството на СФРЮ.Щафетата па младостта с 

най-хубави пожелания 
повод Деня па младостта 
и рождения ден па другаРя 
Тито ще връчи 22-годишиа- 

от Прищина

ропвапе
равноправието 
народи

по
Имайки предвид пред

стоящите сложни задачи, 
Крупен принос към ФУШС особено в областта на фун 

на полигиче- 
даде Пред

и народности.

кциоиирапето и по-нататъ- 
шното усъвършенствуване 
на политическата и стопан

цмоиирапето
системасанЙедхисени. самоуправителна 

към нейното 
както

ската _
седателството на Социалис
тическа федеративна ре Ска система и стопанското 
публика Югославия. То се развитие на нашата стра 
афирмира като адекватен ца, Председателството има 
израз на федеративния ха големи задължения и от 
рактер на нашата общност говориости. Изпълнявайки 
и значителен фактор на своята роля във вътреш 

единство и здра ните политически въпро 
от членовете си, които му принадлежат 

Конституцията,

етическа 
общност,
стабилно развитие 
днес, така и в бъдеще. До 
сегашната успешна работа 
на Председателството на 
СФРЮ бе и един от под

В традиционната програ
ма стадиона иа ЮНА 

участие 10 хиля 
пионери. Про 

символично

ма
ще вземат 
ди младежи и 

1 грамата носи 
| название „Поздрави до Ти 
% то младостта, Партията, сво 
* Т ' мира". Участници

са от вси

тпците иа инициативата 
за колективна работа и от 
говорност, което сагща ме 
жду съшествените особено 
сти на нашето самоуправи 
тел но общество и което 
представлява

нейното 
вина. Всеки

Председателството на 
СФРЮ за това даде свой 

принос. Затова ми- 
че признанието, кое 
бе отдадено с плеби 

подкрепа на 
се и гражда 

ни по повод техния поп 
торен избор — е заслуже
но и представлява подтик

$ болата и
те в програмата 

% чки краища па страната: 
| Мойкопац, Валсво, Нови Па 
I чар Нови сал, Нова горица, 
I Кочани, Печ, Риска, Чапли- 

Бел град, след това спор 
от СР Хърватско, Бо 

Херцеговина, ученици 
в Бел

спрямо
Председателството и в бъ
деще значително ще до
принася за съгласуване ин 
тересите на 
п автономиите 
за ефикасното разрешава 
нс на откритите и спорни 
въпроси чрез договаряне 
н споразумяване. С товц ве

иа

личен
сля»
то им

съществено
републиките 

области и на нашето ус 
и континуирано ра

нредусловие 
пешносцитарпата

трудещитена,Санис Хисени тисти рзвитие.
спа и
ля военната 
а и войници

гимназия (На 2 етр.)Тазгодишното 
тържество по повод 2 
— Деня па младостта

от ЮНА.
и 87- град



за сдружения труд и вси 
чки нови системни закони.

Всичко това подразбира 
задължение на всяка орга 
иизация на сдружения 
труд, на всяка обществено- 
политическа общност, че 
своите програми за разви 
тис и потребите да съ
гласуват с реалните възмож 

За съжаление всич 
ки ме се държат така. Ра 

изразходване

Те ше изискват изразход 
е материалотбрана. Върху 

работеха
всенародна 
това не 
специализирани

отношения се 
Но тяхна

пане на големи
средства в кратък пери 

от време.
В такова положение осо 

беио трябва да се засилят 
в реализиране 
на икономическа

дупародиите 
показаха добре.(От 1-ва стр.) само 

служби,
които инак са на високо 
равнище на организира
ност и техническа оборуде 
пост, но и всички общество 

фактори; 
видове

питрябва още пове-същс така се 
за яШ101Шя> които 

ускорено 
на полити

та роля 
че да получи изява, понеже 
те дават възможност 
най-демократичен 
се съгласуват, 
необходимо

одВ отчета
говори
възпрепятствуват
то аФпРмиРа1,е 
ческата система и делегат 

решаване. Една от 
слабости е в 

се чувствува 
на де

по
начин да усилията 

политиката
га стабилизация. Ние и

се срещаме с пя 
твърде иеблагоприят 

а с Ускоре 
нарастване нд всич 

видове потребления °т 
на обществе-

па когато е
конфронтират

по съществени В'Ь_ 
нашата вътрешна 

политика- Това 
път за утвъР

цялостната 
политика, която

ио-политически 
именно в различни 
милионните маси на „наши 

се, граждани 
са всъщност ис 

основа на наша- 
сигуриост. Заради вси 
това са постигнати та 

резултати, 
обезпечават творче 

труд в мир и иезави 
трябва и 

да продължим да

по-
ското 
основните 
това, че не 
достатъчно влияние 
легатската база. с което 

по-широк простор 
на техно- 

сили. Във

нататък
кои

мнения 
проси на 
и външна 
е ефикасен 
ждаване 
югославска 
В1СЛЮчва 
отделим интереси *на всички 

републики и автоио 
от всички 

на нашето об-

иости.
те трудещи 
и младежи 
тинската

тенденции,ни циоиалното 
па средства на всяко мя 

и отговорно държание,
мото

и а кисе дава
за действуваме 
бюрократични
функционирането на деле 
гатската система и осъще наши 

на делегатски- мни
има бавност структури 

щество.
В практиката на споразу

мяване и договаряне, което 
от основните прици

та сто
къдего и да се решава за 
средства, трябва да станат 
господствуващи правила. 
Който не уважава тези 
изисквания па макар кой 
то и да е, той крайно нео 
тговорио се отнася към 
жизнените интереси на на
шата социалистическа об
щност.

Аз казах на Конгреса 
на синдикатите, че ние ня 
ма да можем да прове
дем такава политика без 
определени лишавания- До 
бавих също така, че не 
мисля на някогашното стя 
гане на колана. Въпросът 
е там, че трябва да се 
движим в границите на на
шите възможности. Разби 
ра се, трябва да се осигу 
ри съответно равнище на 
стопанския Ръст, понеже 
без това не могат успешно 
да се разрешават пробле
ми, които имаме като раз 
Биваща се страна. Обаче 
това равнище на Ръста 
не смее да бъДе такова, 
че да предизвиква сериоз
ни нарушения в общест 
веното възпроизводство и 
отделно в икономическите 
отношения в чужбина. Това 
сега е ключова точка в на 
шето развитие. Битката 
за стаиблизация изисква 
пълна и конкретна отго
ворност пред общността 
на форумите, органите, ор- 
низациите и отделните ли

нарастването
ния продукт, дохода и про 
изводителността на труда с 

външ но- 
стокооборот и 

инфлация сегаш 
положение 

га необходимост за другоя 
чс поведение в процеса на 

разполагането 
на до-

чкоисъвместните значителника
които иезадоволяващ 

търговски 
засилена

ски 
си мост. Ниеобласти вствяването

те отношения 
и непоследователност, недо 
статъци и слабости, които 
съпътствуват процеса на 
решаването рт местната об е един 
щност до федерацията. О- пи 
баче, когато говорим 
това трябва да

дълбочината

бъдеще 
укрепваме всенародната 01 
брана и обществена само 
защита. Към това ни за
дължават и настоящата

обстановка, ко 
подобре-

нала-.мото

създаването, 
и разпределението

Преди всичко потре 
трябва

съгласува е ръста на обще 
продукт, дохода и

мена нашата система — 
са постигнати добри резул 

Но в това има и мно 
бавности и протакане, 

което ни нанася значителни 
вреди. Тук обикновено не 
се касае за обективна сло 
жност на самия процес па 
споразумяване и 
не, или голяма 
на интересите, но предимно 
се касае за субективни ела 
бости. Постигането на до
говори зависи на първо мя 
сто от хората, от техните 
специалности, подготвеност 
п готовност да съблюдават 
само собствените интере- 

но и интересите на ос 
таналите, винаги отговорно 

пред очите си о- 
което е в полза за 

общност. Ние не 
да позволим зара 

ди такива недостатъци да 
се протака с разрешаване 
то на проблемите, заради 
това системата да се 
гласява
и да се търси изход в дъР 
жавно посредничество и 
арбитраж.

За тези субективни ела 
бости говорят и други при 
мери. Ще споменем само 
трудностите, които в после 
дно време неоправдателно 

задълбочават се явяват в снабдяването, 
жилищното строителство и 
подобно. А всичко това се 
отразява и върху полити 
ческото настроение на хо 
рата. Нашите трудови хо 
ра са готови на лишава
не, когато това е необхо

ждународна 
ято 
пие,

за хода- 
блението

не показва 
ио сс комплицира с да сеимаме тати. 

и гопредвид 
сложността на задачите в 

такова преобразова- 
Преминаването от

стълкновения- 
Благодарение на динамич 

развитие в целия сле 
период, включвай

пови ствения 
производителността на тру 

допринася
едно 
ние.
политическото решаване от 
името на трудещите се и 
граждани е процес, кой
то, без оглед на про

мените в системата, пос
тоянно се стълкновява с не 
достатъчно 
нание,
практика, а понякъде и със 
съзнателни отпори.

ното да което ще 
и за стабилизиране 

баланс
Особено е висо

двоеиеп 
км и последните години на* 

постигна ви 
на обще- 

разви 
про-

на
договаря наплатежния

страната.
шата страна 
соко равнище 
ствемо-икоиомичсско 

Общественият 
е почти 2000 долара

различност
на ръста 

на капиталовложенията, ко 
често не са пито ефи

равнищетоко
тие.

и то 
касни, 
насочени.

дукт
по жител. Създадохме твърде 

значителна материална ос 
нова за по-иататъшмото

развитото съз 
старите навици и пито рационално 

Това предизвик 
ва голям внос, обуславя 
висока домашна конюктУ 
ра и значително нарушава 
пазара и снабдяването.

социалистическо самоупра- 
вително развитие. Равин 
щето
ръст е между 
те в света.

Затова можем свободно си, на индустриалния 
най-високи 

Осъществява 
ме и високо равнище в 
заемането на работа. През 
първите три годцпи ма те 
кущия средносрочен план 
са заети на работа около 
940 000 нови лица. от това, 
като не се взимат предвид 
местата, които се освобож 
дават с пенсиониране и 
подобно, почти 630 000 пред 
ставлява 
Ръст на броя на заетите 
лица. Значително иараст- 
на жизненото равнище на 
населението. Реалните лич

да кажем, че ние в този
осъществи да имат 

крупни резултати и нова,
делегатската система цялата

доживява все по-пълна а- трябва
фирмация- При голямо бол 
шинство трудещи се и гра 
ждани е извършен прелом 
в схващанията за самия 
процес на политическото 
решаване. Членовете на де 
легациите и делегатите все 
по-малко се съгласяват, че 
тяхната роля да се ограни 
чава за изясняване за пре 
дложенията на решенията.
Те своите задължения все 
по-отговорно приемат и все 
повече
във възможните обществе
ни последици на конкрет
ни решения и становища.
Това съзнание и такова по 
литическо настроение тря 
бва по-нататък да се под 
тиква. При това от реша
ващо значение е ролята 
на обществено-политически 
те организации.

кратък период 
хме Всичко това изисква на

шите трудови хора, самоу 
обществениче правителните 

органи със Съюза на ко 
муиистите, като водеща си 
ла, да предприемат ефикас 
ни и комплексни мерки с 
цел възспирането на вече 
споменатите

про
като неефикасна

отрицателни 
стопанските 

Разбира се,
тенденции в 
движения. 
всички тези мерки и акции 
трябва да бъдат на линия 

та на по-нататъшното ра 
звитие на социалистическо 
то самоуправление. Онова, 
което е основно, това е 
битката за осъществява
не на вече приетите систе 
мни решения и станови
ща за решителната роля 
па трудовите хора и за во 
денето на политика за въз 
производството. След това в 
областта на планирането на 
общественото развитие, фун 
кционирането на единния 
югославски пазар, иконо 
мическите

действителния

ца за последователно про 
веждане на политиката, за
която всички сме се опре 
делили. Отговорността тря 
бва да бъде политическа и 
материална, па когато то 
ва е необходимо и наказа 
тел на. Тази отговорност е 
дотолкова по-голяма, щото 
слабостите в областта на 
стопанското развитие най* 
непосредствено се отразя
ват върху политическото 
положение в страната, а с 
това и върху международ 
ното положение, защото 
само полотически и иконо 
мически силна и стабилна 
Югославия може и по-ната- 
тък да има онази роля и 
престиж в света, който 
има днес.

Неотдавнашното земетре
сение, което сполетя Чер
на гора и още някои на 
ши краища, представял 
ва тежък удар за цялата 
наша страна- Ще бъдат 
необходими огромни уси
лия, за да се преодолеят 
последиците от тази катас
трофа. Но всичко, което 
досега се предприе и когато 
по-нататък се предприема 
ни влива вяра, че ние си . 
гурно с големи жертви и 
самоотверженост на цяло
то общество, а преди всич 
ко на черногорския народ, 
— ще успеем в това.

Аз желая да изтъкна и 
това, че това нещастие, 
колкото и да е голямо объР 

внимание не само на 
домашната, но и на голя 
ма част от чуждестранната 
общественост на ценности
те и особеностите на наше
то общество и на нашата 
система. От първите вести 
за тази катастрофа тръгна 

на пострадалите от

ни доходи нарастваха през 
първите години на плана 
с ръст от около 4 на сто, 
а само през миналата го 
дина се увеличиха за 6 на 
сто.

се

В течение е активността
върху по-нататъшното разви 
тие на обществеио-иконо- 

и обществено-по 
отношения в 

съответствие с Конституция 
та, Закона 
труд и 
системни

димо и оправдано, но не и 
тогава, когато е последица 
на немарливост и недоста
тъчно организиране.

С една дума ние решител 
трябва да премахнем 

препятствия 
функционирането 
та самоуправителна 
ма, а главен критерий на 

ефикасност тряб 
ва да бъДе колко успешно 
обезпечава 
ускорено

мическите
литическите

Във връзка с това искал 
да изтъкна, че съюз 

, които се за- 
обществено- 

система, сто-

I

за сдружения 
други значителни 

решения. Обаче
отношения с 

чужбина, кредитно-монетар 
пата политика и банкарс- 

ще даде 
трудовите 

труд да 
непосредствена от

бих 
ните съвети 
нимават с

но
всички на

по- на наша- 
систе-

паралелно ускореното 
обществено - икономическо 
развитие се появиха и ня
кои проблеми. Тяхната са 
риозност аз вече

с твото и др. Това 
възможност, че 
хора в сдружения 
поемат 
говорност 
ждаване 
развитие, така 
ствяване на текущите 
номически

литическата 
ланските движания и меж нейната

посочих както за утвъдхармонично 
развитие на об 

ществото и колко разреша 
ва проблемите на трудо 
вите хора и гражданите. 
Проблемите не се разреша 
ват с обобщено и абстрак 
тно

и не желаяи за това повтор 
но ло-общирио да говоря. 
Желая само да изтъкна не 
обходимостта 
билмост

политиката
и за осъще

наЧУ1 ико-
задачи, което 

е решаващо за успешно 
осъществяване политиката 
на стабилизацията.

Разбира се, в 
условия 
се налага

за пълна мо 
и отговорност. Ця 

общество трябва о- 
ще по-добре да се органи 
зира за осъществяваме 
задачите

■КННИИ КА ВЪЛГАР-
®*ата народност в 

ОФР ЮГОСЛАВИЖ
в СОНМ ВОТЪМ

лото

разглеждане. Необходи 
мата ефикасност 
го намалява вербализма. Ня 
кои

на тези нови 
още по-сериозно 

необходимостта 
по-последователно, 

и конкретно осъще 
ствяване на Закона за сдру 
женид труд, понеже това 
е всъщност битка за 
одоляване на все 
де присъствуващи 
кратски

най-мно- стабилизация 
стопанските движе

ния и подобряването на об 
ществеио

Ур~«л» по
та наМОЛОГМЯ

Директор
ТОДОР БЕЛЧЕВ

хора с думи се изя 
нашата полити- 

практиката работят 
по-другояче. Сега, 
мер, всички 
изясняват за 
на стабилизация, 
работят

засняват за 
ка. А в ця-и коном ичес ките 

При това не
лостноотношения, 

смеем 
вид

Главен и отговорен 
редактор 

СТОЯН СТАНКОВ
напри- 

принципно се
да губим 

и иякои 
Мисля

от пред 
нови момей 

на влошаване 
то на международните ико 
номически

политиката ти. пре 
още твър 

техно- 
и етатистични от 

на дохода, би 
установяване на ста 
и трайни

"етхж
ЛЦ»нтер — 

4Ж4С4, Рвдаици* 52-751 
Годишен абонамент юо, 

а полугодишен 50

но някои 
като че ли това 

за тях не се отнася. Такива 
Държания

условия
енергийната криза, 

високото покачване 
на нефта,

зарад поскъпването на ре 
Дица други значителни 
ровини. Вследствие

заради т.е. чуждявания 
тка за 
бил ни

трябва енергич 
да осуетяваме понеже, 

те не дават възможност да 
се провежда в живот 

за което

на це 
както и

но ните
основи в 

на общес- 
и доход, 

сдружения труд 
с дохода и ця 

-- отговорно-

наразпределението 
твения _ 
Основно е

онова,Т*ЧПВ* е метна
6500-603-9529

СДИ — Ниш
""«У» ■** ИЧ.ВД- ----- . Ст.М п

сусъвместно продуктсме се 
Желая

изминалия период 
жени значителни усилия в 
изграждането на нашата си 
стема

товадоговорили.
да изтъкна, че в значително поскъпна 

ШИЯ внос, което неблаго 
приятно действува 
стокооборота с чужбина. 
Ново е, за съжаление и 
°ва’ което ни причини ка 

тастрофалното земетресе
ние в Черна гора, з!що- 

щетите са огромни и

ма да овладее 
лостно да поеме 
стта за

са вло

-Ч1ЕГ на Съгласуване ня вси 
ки видове потребления с 
дохода. Заради това, с ед 
на дума, трябва да 
поведе организирана, 
шителна и конкретна бит 

за прилагане на Закона

йг на сигурността и об 
ществената самозащита 
както и в развитието на на
шите

т ПОМОщ
всички посоки и всички Кра 
ища на

& 8 се
ре- Югославия. В освъоръжени сили и то

ка
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Съгласувано 

и ускорено 

развитие

Президентът Йосип Броз 
Тито говори не сесията на 
двата съвета на Скупщина
та на Югославия

Пример на отговорноет, който трябва да се последва
Затова примерът на Пред 

седателството на СФРЮ тря 
бва да послужи като поука

монопола в реправителни органи и инсти 
туции, всички органи на уп 
равнението 
сители на обществени фун 
кции и пълномощия, 
което е длъжност 
гатските скупщини и 
иа всички равнища 
ществемото организиране та 

практика докрай да

продължат 
шаването, те се справят по 
различни, колкото се може 
прикрити, все пък 
довист човек 
начини.

Югославия- 
Онова което в 

трябва 
чертае

вниманиеИзключителнона целокупната югославска 
общественост и 
привлече отчетът. 
Председателството на

- делегатската Ску 
на Югославия, а спе 

ДРУ-

момента
и останали ноотделно да се под 

а с това и сигур 
да се обясни изключи 

интерес на

този път 
който 
СФРЮ

на всички носители на 
държавни, управителни, са • 
моуправителни- и други фун 
КЦИИ И ПЪЛНОМОЩИЯ- Толко 
ва повече, защото пред
ставлява и пример на при 
нос към изостряне на отго 
ворността на всеки орган 
пред делегатската база и 
делегатските 
пред
са и всички

на тру 
по-прозрачни 

Между такива ме 
тоди спадат преди всичко 
отбягаване от публичността 
на работа и решаване в зг, 
творен кръг, при което та 
кава практика се оправда
ва, между останалото, и 
„със значението’' и „чувстви 
телността" на въпросите, 
които се решават, пък и 
уж с потребата за защита 
па държавна или «ггопанска 
тайна. Това, обаче, най-че 
сто са само оправдания за 

самоуправле 
добре е из 

пестен фактът, че всички 
такива малобройни изклю
чения, когато действител
но се касае за защита 
държавна и стапаиска тай
на, нашите закони изрич 
мо предвиждат.

Н ай-Добро доказателство 
за прозрачността на таки 
ва и подобни отпори да 

този отчет на 
иа «Юго

прино на деле 
тела 

на об
трутелният 

дещите се и гражданите за 
отчета и експозето ^

към която Пред 
на държавата 

Републи 
и последовател

даде пред
пщина
циално експозето на 
гаря Тито.

За значението на тези два 
документа трудно е Да се 
прибави нещо ново, 
дебатите водени иай-нап- 
ред в скупщинските раоот 
ни тела, а след това и на

практиката
седателството 
и президентът 
ката строго

се придържават 
редовно
Скупщина и обще 

подробен и всестра- 
сводта рабо- 

държавническа 
и лична и колек

кава
внедрят в живота.

Ако и може да се обясни 
генерално

на
скупщини, 

работническата кла 
трудови хора 

и граждани. Той същевре 
менно е принос към практи 
ката на публичност в ра 
ботата и отритостта в реша 
ването, която се опира въР 
ху обществената основа, а 
с това и принос към укреп 
ването на колективната и 
лична отговорност на вси 
чки форуми и органи, кое 
то на дело най-непосредстве 
но насърчава провеждане 
инициативата на другаря 
Тито, раздвижена на Ос 
мид конгрес на Съюза на 
югославските синдикати за 
укрепване на колективната 
работа, решаване и отговор 

По този начин то- 
същевремоиио е и прцк 

тически принос

след фактът, че това 
правило още иавсякъдс и 
Във всяка обстановка не 
се последователно

никак вече не

дано пред делевайки
гатската 
ството 
лен

зачита,
можена двата той

с нищо 
равдава 
щото 
циалистичсско 
тел по

пленарната сесия 
съвета на Скупщината па 
Югославия, които им ДаД°* 
ха единодушна подкрепа. 
Също така, било би изли 
шно сега, непосредствено
след най-широки# публици 
тет, да изваждаме най-глав 

самите те

отчет за 
своята

да се оп- 
толсрира. За- 
в нашето со 
самоуправи- 

което се

пито
та, пито

никой узурпаиия на 
името, защото

активност
отговорност.

Толкова повече,
па редовно даване 

тка за своята работа лред
работническата класа 1 
всички трудови хорад.ра

и ка

тивна техния'1' 
сме общество,

пълно господ 
кла

акт стреми към
ство на работническа 1а

един отделен чо 
пито обществен

да бъде освободен

наса, пито 
век
не може 
от отговорността за своята 
работа, а всяко изпълнява 
„е па обществена функци 

и пълномощия трябва да 
бъдс институционално и 
действително I юдложеио

самоуправителен и об 
шествем контрол от рцбот 
ничсската класа и всички 
трудещи се и граждани.

последователното 
па тези

ните акценти от 
зи документи, от съДъРжа' 

изло
орган

народи 
е по-значителсиж-дани.

телното и програмно 
женис на президента 
то и изчерпателния 
на Председателството
Югославия, които по 
ствен начин 
изминатия път на пашатасамоупра 

перио- 
Зако-

сти, 
то пример

защото
Ти по-цс-и поука 

с такава прак
отговорни

отчет НСИ,
тикана па повече 

и иистиуции в па11113 
не може

едии- 
осветляват

ва поправо 
П рсдседатслствотооргани

общество още
да се похвали, 
въпреки 
сметка за

за колективната 
отговорност е пряка нс 
° което основ

па нашето 
самоупра-

и изри 
Кон

го Не славия, който най-непо- 
средствеио се^ занимава с 
подробно разглеждане на 

и акту- 
проблеми в така 

наречените иай-чувствптел 
области па обществе- 
живот, организиране

пост.НИКОЙ
можем,
даване

патова че 
работя* 
и лич

васоциалистическа 
витална общност в 
Да от гласуването иа 
па за сдружения 
посочват актуалните 
леми и задачи в по-нататъШ 
ното развитие па обществе 
ио-икономическите отноше
ния, общонародната отбра 
на и обществената самоз 
шита, защитата па комети
туционния порядък и
репването иа международ
ната позиция и външно 
политическата активност

КъМ ПО- 
усъвършен-нататъшното 

ствуваие и заздравяване ро 
лята на делегатската спете 
ма и на делегатските скуп 

не само в изгражда
на нашата обществена

резултатите, опита 
алиитета,труд и

проб Срещу 
осъ щсствя ва! ю 
принципи 
I юобц (ССТ вя ванс 
обществени 
ПЪЛНОМОЩИЯ^
ставят

па паобходи мост
принципи нии по-иататъшното

социалистическо
„ително обшее в° 
чиите разпоредби^
ституция * д другите си
жсмия г^;,и „епосредствс
есемчи Да задължа03'1'

УЬдъРжаш,и 11 самоу

шини
пето
политика и решения, но и в 
следенето контрола и йод

на последовател

нияи действуване, как вито са 
общонародната 
обществената 
и сигурността и 
иа конституционния

всички, 
функции • и 
се протпвопо 

най-различни отпо 
рп на техиократически, бю
рократични и догматически 
сили. В споите усилия да

ма
отбрана,па

за СДРУ самозащита
защитата

поря-
тикваието 
иото им провеждане.

Дък.по
всичкина



2 Комунист
НЕДОСТАТЪЧНО РАЗВИТИТЕРАЗВИТИЕ НА

КНИГИ

Из живота на 

революционерите крачка
към света

младост", ЗА ПО-БЪРЗ И СИГУРЕН ХОДИК° „^етори^а^овац"3 Година 
РАДОМИР николич

ДА СЕ НАПРАВИ
за нормално, пълно самоуп 
равително ангажиране в 
по-нататъшното развитие 

па нашето общество.

КАКВО ТРЯБВА ОЩЕ„Дечйе говори за възможностите на 
такова действуваме в среди 
те също така твърде нераз 
вити,
ключително имат население 
от сръбската националност, 
защото пъД въпрос е несъ 
гласуването в цялост, с ця 
лата целокупност на населе 
нието, без оглед на нацио
налност.

в спомените на живите бой 
ци. Най-ценни са, изглеж 
да, приложенията с които 
на бял ден са „изведени , 

поглед дребни и

В разгара на всестранните 
как стопанскитеразговори 

процеси да бъДат по-устоичи 
", един 

СР СЪР

въпреки че почти изБиблиотеката „Легенди” 
на „Дечйе новине” от Гор 

МилановаЦ, лауреат на 
„4 юли” — най-гол

ви и по-равиомерии 
от техните белези в 
бия, без съмнение е обръ
щане на изключително вни 
мание на развитието на сто 
папски недостатъчно 
витите райони. Как да ста 
не още по-бързо и стабил
но, как да се допринесе та 

потенциали

на пръв 
без особено значение, детаи 

живота на „друга- 
неговата младост”, 

на страниците на

ни КАПИТАЛ9ВЛОГОЛЕМИ
ЖЕНИЛ

диплом 
ямото обществено призна- 

за принос в тачене на 
революционните традиции 
на народите и народности- 
те на Югославия — се обо 
гати с нова книга: „Друга- 
рите на моята младост” от 
Ико Миркович С това сви 
детелствуване за
тмина революЦионеРи

е обогатено изслед

ли от 
рите на 
наредени 
сборника. Спасени от забве 

и като скъпоценни ка 
те допринасят за 

на голямата 
мозайка.

ние раз- И досега — трябва да се 
каже това — са правени ви 
дими усилия организирано 

излиза от изостанало 
Цифрите красноречи 

През

пие
мъчета 
създаване 
торическа 
времето протича, 
стойност

да сейе на НОВ подтикголемите
тези общини да се 
зират, освобождавайки 
допълнителните грижи 
само развитите, но и вли
вайки нови жизнени соко
ве на самите неразвити, как 
в още по-голяма степен да 
се съгласуват принципните 
становища и определени^ с 
темпа, с който те се осъще 
ствяват. За целокупното раз 
витие в предстоящите годи 
ни това е от твърде голямо

Как стга.
во говорят за това. 
последните осем години, от 
1971 до средата на 1979, ц 

на обществото 
Републиканския фонд

активи
тясната

ще се увеличава, 
заш°т° Народоосвободител 
пата война и революцията 
стават минало за сегашни 
те млади и за всички бъ 
дещи поколения далечно 
минало, което трябва да се 
осъзнава.

Благодарение тъкмо 
субективното и непосредстве 
но осветляване на тези хо 
ра и на събитията, иеразде 
лими от техните животи и 
борбата им, и самата ре
волюция, като колективен 
исторически акт снажно из 
бликва на страниците на 
сборника. Макар че в сви 
детелствуването преоблада
ва понякога емотивното над 
рационалното, истината за 
войните и революцията не

от Всичко това беше црисъс 
твуващо в разискванията 
върху тази тема през после 
дните месеци — от Социали 
етическия съю3 до Изпъл
нителния съвет и Скупщи
ната на СР Сърбия, която 
изтеклите дни прие и 
отделни заключения за меро 
приятията и активностите 
по осъшествяване на дого
ворената политика за на
сърчение развитието на не
достатъчно развитите край 
ща извън социалистически
те автономни области. Оче 
видно беше, че и тук, как 
то и в някои други области, 
някои предишни договори 
и искания не се осъществя 
ват последователно. Трябва 
и някои други предишни до 
говори да се подкрепят с по- 
осезаеми мероприятия, кои
то ще ги направят по-реал
ни. Преди всичко в сферата 
на по-силно поощряване на 
сдружения труд от развити 
те краища да влага средства 
на територията на неразви 
тите.

шестнасе- 
зна- не

чително 
ването на недостатъчно об
работените събития и лич 
ности от нашата Народоос 
вободителна борба, което 

въз основа на 
анализи, съста 

в обществено-полити- 
организации, пре

ди всичко в Съюза на бой-

ломощта 
чрез
за подтикване на стопански 
недостатъчно развитите кра 
ища в СР Сърбия от над 
500 милиарда стари динара, 
бе започнато и

се постига 
внимателни 
вени 
ческите

частичнона
изгражданетоосъществено

над 500 стопански обек 
ти в изостаналите общини, 
извън автономните области. 
Предназначението им е най- 
различно — от фабрики до 
Пътища. Общата инвестици 
опна стойност на тези обек 
ти възлиза на над 2010 мили

на
значение.ците.

Когато се има предвид, че 
понастоящем от 114 общи
ни от територията на СР 
Сърбия извън автономните 
оЬласти 46 имат третман на 
недостатъчно развити, защо 
то доходът им е под сред
ния републикански доход, а 
дори 11 от тези общини 
имат доход по човек по-ма- 
лък от една половина на 
средния в републиката — 
това нещо става още по-яс 
но. Не съществува такава 
сила в развитите, която в 
безкрайност със своите по
тенциали ще може да до- 
пълнява тази изостаналост, 
както що няма нито готов 
иост от страна на недоста
тъчно развитите това състо
яние в безкрайност да се 
задържава, нито пък за то
ва има каквато да било по 
треба нито реални причини.

Ико Миркович изнася сво 
ите спомени за шестнадесет 
мина революционери, с ко 
ито се е запознал в течение 
на воюването. Без претен
ции
си, пълни биографии, 
което в него трайно се е 
врязало и което още през 
войната е записвал, той е 
разказал просто и хубаво 
и пред нас изпъкват образи, 
които може би не са дефи 
нитивно оформени, но са — 
това .е ясно. — в своята 
революционна определеност 
са удивителни. За мнозина 
от тях узнаваме онова, 
което не сме знаели, а ня 
кои като например Юрица 
Рибар и Иван Милутинович, 
още по-ярко изпъкват пред 
нас. На шестнадесетмина 
ната

арда стари динара, а число 
то на новоприетите работ
ници около 35 хиляди. В то 
ва са вградени и ангажма_ 
ните на самите неразвити об 
щини с техни средства, след 
това участието на трудови
те организации от развити
те краища, домашни и чуж 
дестранни кредити и под.

да напише животопи- 
онова

е осенчена, нито лък е 
преобразена в хвалебствие 
без действително покри
тие. От интимните, завина
ги врезани преживелици, 
избликва автентичен живот: 
воюване, победи и пораже- 

колебания и вяра. Ни 
то патетиката от време на 
време, нито честите пори 
ви не нарушават общата 
и веродостойна картина. По 
този начин, което е и ха 
рактерно за този вид ли 
тература, се допълват при 
ложенията, които настояват 
с научна достоверност да 
реконструират 
от преди три десетилетия.

ния, Резултатите 
вижда
мание. Излиза се от недос
татъчната развитост, търс
ят се нови пътища анга
жира се всеки динар. Но 
всичко това е още недоста 
тъчно. Абсолютните цифри 
за развитието в сравнение 
с по-предишния период се 
увеличават, успоредно с 
тях, разбира се, и стандар
тът и общите условия на 
живот и труд, но относите 
лното състояние към общо 
то средно и нататък е твър 
де бавно, дори тук таме е 
и в закъснение. Затова го
вори и сведението, че дока 
то едни общини успяват да 
се измъкнат от изостана
лостта, други — макар и 
малкото на брой—и покрай 
абсолютното нарастване на 
производствените и общите 
икономически способности, 
остават в този кръг.

както се
заслужават вни-

— като казва авто 
— историята безпри-Рът,

страстно е определила мя
сто в нашето 
нно движение. Обаче писа-

Предвидени са и редица 
поощрения, обезпечени и 
допълнителни насърчителни 
средства за тази цел в тази 
и следващата година от око 
ло 40 милиарда стари ди
нара, дадени са и определе 
ни препоръки до банките, 
Фонда, обц^инските скуп- 
щини на недостатъчно ра3 
витие, както и до други ор 
гани, които могат да допри 
несат на допълнителния им
пулс в развитието.

Изходът е в 
ход на неразвитите. Това не 
е само икономически импе

събитиятареволючио- по-ускорения
телят, зареден и притиснат 
от спомените за героите, ко 
ито всички заедно 
казва 
ромно

Обикновено на 
сборници се гледа 
допълнителни 
източници. Но 
на бойците 
вито тези 
правно

такива ратив, но и дълг да изпълня 
ваме нашите основни обще- 

конституционни 
осъществя- 

на равноправието 
най-голяма възможна сте
пен, дори и там, където 
ловията 
трудни, като се държи смет 
ка, че б

както като на 
исторически 

спомените 
от НОБ, как- 

заемат

- са извършили ог 
внимание върху не 

показва как борбата и 
на живота, прав

ствени и
становища за 
ванего, всмисъла 

ят го по-достойнствен, по- 
пълноценен.

равно-
място в контекста 

съществуващите доку 
ментални материали, кои- 

реконструират много съ 
и военни

Усна
за това са наи-

Този сборник е добър ис то 
торически материал, защо бития 
то детайли, 
сани,

ез икономическо 
трудно може да има 
вото

операции 
от ^ народоосвободителната 
война и роволюцията.

и как
да било друго равно

правие. С това и
досега незапи 

запазени още само
условия

Изглежда обаче че всич
ко това по някой начин 
трябва да се види като 

една синхронизирана 
съгласувана акция, ко

ято не може да бъде изчер 
цана с приемането на сегаш 
ните мероприятия- Има дос 
та пространство и за по-ши 
рока обществена акция, ко 
ято не би могла да прене
брегне икономическите еле
менти на различно ангажи
ране в развитието на нераз 
витите, но нито и да набля 
га изключително върху тях. 
Необходимо е едно по-широ 
ко съблюдаване и принос. 
Това е от интерес и за раз 
витите и за неразвитите.

-
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което е и и
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недостатъчно раз 
витите в нейната централна 
част е от

Пло- за
тието на

6, телефон
-г, извънредно значе 

ние. цсяка трудност, а 
бено

организа-ре- осо 
полу

по-голяма тежест, а 
с това откриват и редица 
възможности за допълни 
телно действуване от стра
на на всички, на които не 
е присърце братството меж
ности™^6 НаРОДИ И народ- ности. До толкова повече,
защото при неразвитите най
-често се касае за
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ди всичко

пздк гйг"” “
~ д»™„

в нашите отношет?? вбързанитеи сЪТрудничес ш°шения и 
ВСИ страни в», ° с всички 

Хня-г ’ Не3аВИСИМохната големина и 
това не 

априори към 
страни

на тази 
- която

новата край. Съ
се промени и об 

в Обединените
ност
здравината 
] I гНОСТ
съдбовната свързаност 
взаим(>зависимост на 
чки наши народи и народно 

Това е израз
убеждение на 
хора и

ПО ПОКАНА НА ЦК НА КПСС И ПРЕЗИДИУМА НА 
ВЪРХОВНИЯ СЪВЕТна нео 

не сдмо че сил 
се разви, но стана ва 

и признат самостоя 
фактор в изгражда 

на по-добри политиче 
и икономически 

в света.

Президентът Тнта на 
посещение » СССР

но
жен
телец
нето
ски
шения
това

от тя 
устройст 
си опре- 

отдел
но Тяхнатя гРУПации,
ваме ох ™™™ка °ченя 
Укрепване н! щеТ° за 
нето тло На миРа» зачита

“ спа На °ст^алитеИТе
ДД Хар3хВаатНаенаП0Р™~е „а
”

съе^аГ„~ уГобвГГ“
& “а. ^
близостта

на Дълсти. 
бокото во. Притру

граждани, ни
че и в доброто и злото 

да бъдат и

Деляме Президентът на Републи 
ката и председател на Съю 
за на югославските кому 
нисти Йосип Броз Тито на 
16 май т.г. замина на седем

ще водят разговори за по
нататъшното издигане на 
билатералните отношения и 
актуалните международни 
въпроси.

Президентът Тито е при 
дружаван от другарите Ста 
не Доланц — член на Пред 
седателството на ЦК #а 
СЮК, Йосип Върховец — 
съюзен секретар на външ 
ните работи и Берислав Ба 
дурина — шеф на Кабине 
та на президента на Репу 
бликата.

довите отно
Всичкотря 

останат
здраво сплотени и че никой 
не може да живее сам за 
себе си. И този път 
е можал да се убеди, 
сам не би могъл нищо 
стори,

свидетелствува
картина на

забва променената 
света, за демократизацията 
на международните отноше 
ния, която наистина е ба 
вна, но и

посе-дневно приятелско 
щение в Съветския съю3 
по покана на ЦК на КПСС 
и Президиума на Върхов
ния съвет на СССР.

Президентът 
пералният секретар на ЦК 
на КПСС и председател на 
Президиума на Върховния 

Брежнев,

пра 
страни, неудържима, за 

който ни вливанапредъка, 
оптимизъм в 
възможностите за

както всички заед
но можем да преодолеем 
и най-големи изкушения. А 
това има огромно значение.

Обстоятелството, че 
помощ бе и всестранна и 
бъРза
ефикасността на нашата са 
моуправителна система, ко 
ято дава възможност ини
циативата на милиони хора 
съШевРеменно да се прео- 
бра3ява в акция- Това бе 
и голяма проба и за съвку 

механизъм на наша

отношенията,
Тито и ге-овладя

нане на натрупалите се про 
блеми. Естествено, това

тази може да 
репването на 
равноправието и 
то зачитане 
репването 
то цялостен проецс, 
трябва
животрептящи 
всички региони и 
страни, а преди 
прилагането 
ви средства в 
нето на 
проблеми.

се постигне с ук 
доверието, 

взаимно 
в света, с ук 

на детанта ка 
който 

да обхване всички 
проблеми, 

всички

съвет Леонид
степента в 

на становищата и 
сътрудничеството между на 
шата и останалите страни.

Пие ще продължим по 
пъТя, по който и досега 
вървяхме, заДълбочвайки 
съществуващите и изграж 
дайки нови отношения на 
приятелство и сътрудниче
ство. Понеже една страна 
толкова е по-силна, колкото 
има

говори много и за
В обстановката, каквато Прогресивният характер се 

изразява и посредством ре 
на необвързването алистичното поставяне, ко

ето отхвърля радикални 
и лъжереволючионни фра
зи и дава възможност за 
активности, които действи 
телно водят към разре 
шаването на проблемите 
и общия напредък в све
та. Накрая, той се манифе
стира и чрез широтата, ко 

се ято дава възможност, че 
прогресът в света да бъде 
плод на активността на ог 

срещу ромната част на човечес
твото, без което и не са 

общност възможни съществени про 
народите мени от полза за човечес 

сигурност и общ твото като цяло, а не са
мо за отделни негови ча 

страни, сти. Широтата на нашето 
интензивно движение представлява е- 

за своята Ше дин от източниците на не- 
на най- говата сила и привлекател

ност в света- Движението 
година и политиката на необвърз 

тези ването са прогресивни прг 
пристъпва- ди всичко по това, че не 

отговорност, зависимостта и свободата 
необвързана на народите и хората из 

тъкват изнад всичко. А 
независимостта и свобода
та си били и си остават най- 

интереси на всяка 
и всеки човек, пре

е днес, движението и поли 
тиката
благодарение имено на своя 

самостоятеленнезависим, 
и извънблоков характер да 

в полза на ця
всичко с 

на миролюби 
разрешава- 

съществуващите

действуват 
лата международна

ПНИд
та обществена самозащи
та, в която щабовете по 
гражданска защита и съот 
ветни служби главно до 
бре издържаха своя из

общ 
на всички, 

и опитите движени
ност, в интерес 
Затова
ето да се разедини и отдел 

негови членове да
към блоковете са 

и обекти

повече приятели всвета. Желая и по този повод 
да изтъкна изключителна
та роля и отговорност, в раз 
решаването на междунаро 
дните проблеми и в поло 
жителките промени на све 
та има движените на нео 
бвързването. Политиката на 
необвързаността изхожда 

от схващането за все по- 
тясната свързаност на све 
та, в който и проблемите

ниНа тази цел служи и 
нашето приятелско посеще 
ние на Съветския съю3, 
кто

свържат 
твърде вредни 
вно са насочени 
по-широките интереси на 
международната 
и стремежа на 
към мир,

пит.
Твърде е значителна и по 

която пристигна 
от много страни, а и от 

организа- 
както и вниманието, 
от първия момент 

проявиха представители на 
приятелските страни, акре
дитирани в Югославия- По 
мощта посочва към широ 
ките хуманистични

които все повече се

как
и много други срещи, 

които и през тази година 
предстоят и на по-голям 

брой наши другари било 
страната или в чужбина.

През последно време 
повече пъти изтъквах, че 
международната обстанов-

мощта.

международни 
ции, 
което

ни

в прогрес.
Необвързаните 

както знаете, 
се подготвят 
ста конференция 
високо равнище, насрочена 
за септември тази 
в Хавана. Ние към 
приготовления 
ме с пълна 
Днес всяка
страна има голямо задъл 
жение активно да се бо 
ри, така че чрез демокра 
тично съгласуване на ста 
новищата — Шестият самит 
да бъде

възможност движени 
и политиката на необ- 

вързването да отговорят 
на онези исторически задъл 
жения, които пред тях 
се поставят в днешната 
сложна обстановка. А то 
ва подразбира както мак 
симално ангажиране в под 
готвителната фаза и на ми 
иистерската среща на Ко 
ординационното бюро в Ко борба за независимост и 

уча свободно развите на всич- 
част от борба

чу в-

Лазар Колишевски, нов подпре
дседател на Предеедателствота 

на СФРЮ

ства,
просмукват в хората, въ
преки всички суровости 
на днешното време. Това 

което охрабрява. 
този повод от

е онова,
Ползвам 

името на населението на 
област, от 

народи
На заседание на Председателството под 

ръководство на др. Тито, проведено веднага 
след съвместната сесия на двата Съвета на 
Скупщината на СФРЮ, за нов подпредседа 
тел на Председателството в срок от една 
година беше избран Лазар Колишевски.

След широко и демократично допит- 
ване във всички републики и покрайнини, 
за членове на Председателството на СФРЮ 
бяха избрани: Цвиетин Миятович (Босна и 
Херцеговина), Видое Жаркович, (Черна го
ра), Владимир Бакарич (Хърватско), Лазар 
Колишевски (Македония), Сергей Крайгер 
(Словения), Петър Стамболич (Сърбия), 
Фадил Ходжа (Косово) и Стеван Доронски

пострадалата 
името на всички 
и народности, от името на 
нашето правителство да из 

благо-

висши 
нация

успешен и да дусловие за всеки напре
дък, а особено на социали 
етическото развитие.

даде
етокажа най-съРДечна 

дарност на всички, за раз 
бирателството и 
носта, които показаха на

солидар- Вдъхновени от това убеж 
дение, ние считаме, че на 
шата борба 
мост 
тическо

дело.
Другари и другарки,
В отчета на Председателс 

твото на СФРЮ е отчетена
богатата външно-политичес

на нашата 
изминалите

за независи- 
и свободно социалис 

развитие на наша 
та страна може да бъде 
успешна само ако е съще 
временно част от общатака активност

страна през 
две години, 
период

Ние през този 
осъществихме сре 

на най-високо равни- 
необвързани 

това със Съ-

ломбо, така и пълно 
стие на предстоящия самит.
Съвместни
усилия трябва да положим заните 
всички ние на ръководни останалите 
те постове в необвързани 
те страни, защото всички 
сме и отговорни за положе

в движението, за хме 
способност ефи тие, 

и единнно да дей период,
годарение на усилията, себе 
отрицанието на работничес
ката класа и всички наши 

се. Тези усилия,

ки страни,
конструктивни та, която водят необвъР 

страни съвместно с 
прогресивни си 

по света.

(Воиводина).ШИ
ше с много

взаимно се обуславят под 
убеждението, че универсал
ният

страни, след 
ветския съю3» Народна ре 
публика Китай» Франция, 
Съединените американски 
щати, Великобритания^ с 
отделни съседи, европейски 
и други страни.

Значението и резултатите 
от тази активност не е не 
обходимо 
Ние днес 
ски отношения и съТРУД»1* с взаим

ка днес е твъРДе сложна 
и сериозна, обременена с 

стълкнове-
ли навред

Другарки и другари. 
Всичко, което осъществи 

в досегашното разви
ла и в този отчетен 

е постигнато бла

мир, детаитът и про 
изискват и уси 

в тази насока да нието
неговата

движението и по касно 
па необвързваие ствува в изграждането на 

то са открити за най-широ по-сигурни и по-добри отно 
ко международно сътрудни- шенид в света, в укрепва 

с всички други фак нето на независимостта на 
без изключение и всички страни в създаване 

то на условия за общ про 
грес. А това ще постигнем няма 
ако и занапред последова Понеже
телно прилагаме изворни- татъшното развитие, както 
те принципи на политиката вече изтъкнах, трябва да 

ако ук изпълняваме при все по
рен шаме независимостта и сложни международни ус 

По-иататъ самостоятелността на движе ловия- Но всичко онова,
което възпрепятствува ус 
кореното развитие, е из
вън обективните обстоятел 
ства, което е до нас, тря 
бва да премахнем с енер 
гична съвместна активност.

отношение много 
от тази Скупщи 

от всички вас делега 
от Председателство- 

на СФРЮ, което сега, 
уверен съм, че с още по- 
голям 
към 
читс,

кризи, 
проблеми и и неизве 

За съжаление, пре 
много се

много 
ния,
стиости. 
калено
към оръжието, а малко се 

укрепване на про 
за разведрява»0 »

сперитетът
лията 
бъдат универсални. 

Затова
посяга

лигикатанрави за 
цеса
създава»е иа УСЛОВИя
мирен, сигурен и 
напредък- Срещаме 
опити за нови разделения 
в стета, по открит или 
прикрит път, разбира се, 
за сметка па независимо- 
стта иа други 

Обаче колкото
загриженост 
голяма и оправдана, 

пие не смеем да изгубим 
от предвид, че светът па 
пя мел по с всички тези из 
кшпения относително

^ г период доживя
О Дълбоки исторически про-

лоииална н СТОтици мили 
на десетки и 

донесе не 
и равноправно

общ 
към

да се изтъкват, 
имаме приятел-

за трудещи 
а с това и успехите, не ще 
изостанат и занапред. Но 

да бъде нито лесно, 
задачите на по-на

чествоускорен 
се и с тори

предубеждение, в онази сте 
която това сътрудни 

води към премах 
които

пропитичество
но зачитане 

ромеи брой страни с ра
злични определения »а 

всички страни на света, 
жем свободно да кажем, 
че днес има малко стра 
ни, каквато е Югославия, 
които имат развити отно
шения с всички фактори 
в света, независимо от то 
ва, че между някои от 
тях съществуват дълбоки
Разлики
в някои случаи 
вения. Такова 
на нашата страна » пей11» 
тс възможности са от из
ключително 
нашата сигурност 
пешно действуване на меж
Дународния план.

Ние успяхме това Да 
ществим благодарение пре

ог нен,
чество
ване

с
на кризите,

света и към раз
проблемите, на необвързваие, 

възпрепятствуват ра
Мо вълнуват 

решаване 
които 
звигието в него.

страни, 
и да беше 

заради
ма

нашата 
това и шпото успешно действува 

не па движението иа необ- 
вързването подразбира 
клоняване опасността от за- 

в себе си, а осо

нието.
Искам отделно да изтък 

от на прогресивния характер, 
иа движението и политиката 
на необвързването. Те се 
изразяват не само в цели-

които съдържат най- В това 
на очакваме

човечеството, но и в демо- на, 
кратичната практика, която тите, 
дава възможност да се съ то 
гласуват различни ннтере 
си и разновидни схващания 
и по този път да се изграж 

в света, да акционното единството.

тваря»е
беио 
него.

и разделение вътре в 
Необходимо е необ- те,

страни, съвмест- благородните стремежи 
останалите страни,

ООН и инак да насо 
преди

и надпревари,
и стълкно 
положение вързаните 

тно с
аитико-

коя- чрез
чат активностите си

към изграждане иа 
но-правдиви 

икономиче

на много
хора »значение за г 

и за Ус
всичко 
по-стабилни и 
политически и

отношения

опи
десетки
СстГТсветовиата
пост, се привежда

опит ше пристъпи 
изпълнение на зада 
които са пред нас.

страни

ски
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ЩАФЕТАПРЕСКОНФЕРЕНЦИЯ В ССИПОТ РЕДОВНАТА

Творчество, вградено в 

създаваното на страната 

иа свободни, горди и 

щастливи хора
ще имат 

по-широко
до др. Тито.в телеграмата

В присъствието на пионе 
ри, младежи и девойки, тру 
децти се и граждани в общи 
пата на 15 май от Димитров 
град по р. Нишава край 
спортния центъР „парк 
тръгна 33-та по ред каяка- 
шка щафета на младостта.

Щафетната палка от Цан 
ко Костов, председател иа 
Съюза иа младежта в 
Димитровград, прие млади 
я'г работник в ОСТ „Димит 
ровград" Станко Величков, 
който щафетната палка пре 
даде иа Владимир Васович 
и гой със своя каяк, прид
ружен от седем девойки и 
младежи с каяди,

отбора „Гусар" в Ниш, за 
гребаха по мирните води на 
р. Нишава.

Щафетата същия ден при 
стигна в Ниш, а на утре- 
ден при Варварин се съе
дини с щафетата от ЗапаД- 
номоравски регион. И две

— се казва
/ те щафети заедно продължи 

ха към Белград, където на 
24 май вечерта на Стадио- 

ЮНА, заедно с оста 
палите щафети, ще бъде 

Тито по

„Катастрофалното земегре 
сеиие в Черногорско Помо
рие

Ше бъде разгледана сложната международна 
обстановка. — Заседанието на Координационното бю
ро открито за участието на всички необвързани стра- 
ни — предстои среща на членове «а висшите ръко
водства на Югославия и България — заяви послани 
кът1 калезич.

на иа
отекна не саТъЖНО

в Югославия,
Чуждестранните а- 

и радио- 
от самото на-

връчеиа на др. 
случай 87-ия му рожден ден.

но и вмо
света, 
геиции, печатът

По гювод тържественото 
изпращане на кадкашката 
щафета до др. Тито от Ди 
митровграД беше изпратена 
и приветствена телеграма, 
която прочете Зорица Кръс 
тева, зам. — председател на 
Общинската конференция 
на Съюза на младежта. В те 
леграмата между другото се 
изказва безмерна любов 
към Другаря Тито и благо
дарност и признателност 
към него за непресъхваща 
та му творческа дейност, 
която вгради в създаване
то на родина на свободни, 
горди и щастливи хора".

А. Димитров

телевизията 
чало изчерпателно осведом 

обществеността, та-
въПроси от интеВъв връзка с предстоя- 

посещение на прези 
на гепуоликата йо- 

лито в Съвет-

чителни 
рее за текущата активност 
на необвързаните страни.

Тъй като това е послед 
но такова заседание пред 
шестата конференция на не 
обвързаните страни, отдел 
но внимание ще се посве 
ти на подготовката за пред 
стоящата конференция- За
седанието, 
заседания на Координацио
нното бюро, ше бъде от 
крито за участието на вси 
чки необвързани страни. 
Координационното бюро 
Ню Йорк тъкмо прие ре 
шение в бъдеще всички 

на необвързаните 
Да бъдат открити

яваха
ка че светът бързо узиа за 
размерите иа катастрофата 
и за състоянитео в постра 

област. Съболезиова 
всич

щото 
дента 
сил Броз 
ския съю3> за която се ин 
тересуваха чуждестранш и 
домашни журналисти 
редовната прес — конферен 
ция, състояла се на 11 май 
т.г. официалният предста 
вител на Съюзния секре 
тариат на външните работи 
заяви:

„президентът на Републи 
ката и председател на СЮК 
Йосип Ьроз Тито, както е 
оповестено, през средата на 
май ще направи приятел 
ско посещение в Съветския 
съю3 по покана на ЦК на 
КиСС и Президиума на ВъР 

съвет в СССР. Пре 
ще се задържи 
почивка в СССР.

далата
телии телеграми от 

краища пристигаха до
Републиката,

Съюзния

на
ки
президента иа 
председателя 
изпълнителен съвет и до 
други югославски официал 
^ Много стра

веднага изпратиха 
навестиха значителна

па
както и всички членове

иаличности.ни
ни още
или
и разнообразна помощ. 

Всичко това — заяви пред 
на ССИП — го

в

ставителят 
в ори за изразите на соли 

и приятелство към 
готов-

срещи 
страни
и за участие на наблюдате 
ли и гости".

След това журналистите 
се интересуваха за комен
тар на речта на председа 
телст на Държавния съвет 
на НР България Тодор Жи 
вков, която нетдавна про 
изнесе пред Народното съ 
брание на България и за 
българо-югославските отно
шения- На този въпрос 
представителят на Съюз
ния секретариат на външ 
ните работи отговори:

„Когато се касае за отно 
шенията между Югосла
вия и България — нашите 
становища 
Президентът Тито ги изне
се в своите речи в Скопие 
на 10 октомври 1978 годи

дарност
Югославия, както и

да се помогне на по 
та по-ле

пост
страдалия край, 
сно да поднесе тежкото 
природно бедствие.

Днес след повече от три 
седмици от трусата, можем 
да кажем, че чуждестра
нната помощ, с даденото 
от нашите народи и народ 
ности, много допринесе да 
се пребродят трудностите 
около най-необходимия вре 
менен подслон на постра
далото население.

ХОВНИя 
зедентът 
на кратка 

При тази нова среща на 
президента Тито с генерал
ния секретар на ЦК на 

КПСС и председателя на 
на СССР Леонидсъвет

Брежнев ще бъде извърше 
Президиума на Върховния 
на всестранна размяна на 
мнения за по-нататъшното 
издигане на двустранните 
отношения и за актУални
те международни въпроси.

Посещението става в мо- 
мнта на положително разви 
тие на сътрудничеството 
между двете страни във 
всички области върху ос 
новата на съвместно утвъР 
дена принципиелна основа- 
Очакваме плодотворен диа
лог по всички въпроси от общ 
интерес, който без съмне
ние ще има по-широко зна 
чение, както впрочем и 
всички предишни срещи 
между президента Тито и 
Брежнев, за разглеждане 
на международните пробле 
би и сложната международ 
на обстановка и за по-нататъ- 
шното развитие на приятел 
ските отношения и укрец 
ване на взаимното разбира
телство и взаимно полезно
то сътрудничество".

Сега вече се намираме в 
в който се предпри 
обемисти мероприя*

етапа, 
емат
тия за решаване на пробле 
мите за пълно и трайно 
саниране на последствията 
от земетресението, и с удо 
волствие да констатираме, 
че срещаме 
ството и желанието на мно 
го страни да ни помогнат 
в това отношение".

са известни.

на и неотдавна в речта си 
по повод 60-годишнината на 
СЮК и СКОЮ. Президентът 
Тито тогава, между друго 
то заяви, че СФРЮ ни
кога и нито към който и 
да е съсед не е имала и 
няма териториални претен
ции, че не съществува про 
блем, който не може да ре 
ши при двустранна добра 
воля и върху известните 
принципи за уважаване и не 
намеса във вътрешните ра
боти.

Ние сме убедени — 
посланикът Калезич, 
единственият път за правил 
но решение е върху такава 
принципиелна и 
тивна основа, 
ки от това, 
те известни инициативи, ми 
налата година предложихме 
среща на членове от 
шето ръководство на двете 
страни с цел да се обменят 
мнения за 
перспективите на 
ско-българските 
до която наскоро 
де".

Разбирател-

(Танюг) От тържеството, по случай Деня на сигурността

ПО ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА ДРУГАРЯ 
СЮК РЕШИ: ТИТО ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА ЦК НА

Д-р Душа а Драгосавац, 

председателствате не
секретар не 

на СЮКзадви 
— че

ПОДГОТОВКА ЗА ШЕСТА
ТА КОНФЕРЕНЦИЯ „ * РеГНО е СекРетаР на Председателството на *-ЮК с мандат от две години и

зация на "с^н^ ПредседателСтвотГИНИНСКа 
на Стане Доланц 
секретар

на ЦК 
то всеки път от 

органи- 
отдаде признание 

длъжността

В договор с другаря Ти- 
Председателството зак 

лючи да се удовлетвори ис 
кането на другаря Доланц.

Председателството 
де признание на др. Доланц 
за дългогодишна успешна 
работа на поста секретар на 
Председателството на ЦК 
на СЮК.

конструк
Изхождай- 

покрай наши
то,На въпроса какво може 

да каже 
заседание на Координацио
нното бюро в Коломбо, да
ли са договорени датите за 
провеждане на заседанието, 
кои

за министерското
за успешна работа на

отда-
вис-

На 15 май в Белград под 
председателство на Бранко 
Микулич, беше проведено 
заседание на Председател
ството на ЦК на СЮК Пред 
седателството прие Реше
ние за измененията и до
пълненията на Правилника 
за организиране и начина 
на работа на Председател
ството на ЦК на СЮК. 
Духа на стремежа

две години. Секретарят ще 
се избира от състава на чле 
новете на Председателство
то и то всеки г 
от друга република,

покрайнинска организа
ция на Съюза на 
тите.

въпроси ще бъдат раз 
глеждани и дали в 
среща

състоянието и 
югослав- 

отношения, 
ще дой-

тази
ще вземат- участие 

и други необвързани 
ни, които не са членки на 
Координационното 
Мирко Калезич даде 

отговор:
инистерското заседа

ние в Коломбо, трябва да 
се преведе от 4 до 9 юни 
тази —
довно

следващ път 
относ По предложение на пред

седателя на СЮК другаря 
Тито, Председателството за 
секретар 
ството избра другаря ДУ" 
щан Драгосавац.

В продължение на засе
данието на

стра-
но

бюро, комунисИЗРАЗИ НА 
НОСТ СОЛИДАР-след- Председател-нани

„М Другарят Стане 
секретар иа 
ството поиска да 
вободен

Доланц, 
Председател- 

бъде ос-
_ от тази длъжност
с оглед на това, че на съ
шия пост се намира 
осем години и че в 
ното разпределение 

на членовете 
Председателството ше 
лучи друго задължение.

Посланикът Мирко Кале 
зич, давайки Вотговор на 
въпроса какво може

за международната со 
лидарност и за

за по-на-да кагодина. Това 
годишно

Председател
ството обсъди и црие отче 
та за

татъшно укрепване на ко- 
и отго-

е ре 
заседание 

Координационното бю
ро на министерско 
ше, което, 
то, ще разгледа всички зна

же
лективната работа 
ворност, с Решение 
дено

помоща, о- 
казана на пострадалото от 
катастрофалното 
ние

на вече 
интер- 
на ра-

е утвър 
секретаря на Предсе,

‘ ще избира се^ ботата

разговорите. които
членът на Председателство
то на ЦК на СЮК др. Алек 
сандър Гърличков води на 
Куба.

равни- 
както е свика- земетресе 

население в Черна го 
задви:

дателството 
наТа1?КНна нара.

по-в срок от
СТРАНИЦА 4
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ПРЕЗИДЕНТЪТ ТИТО ПРИЕ 
НА СИГУРНОСТТА ПРЕДСТАВИТЕЛИ

НА ОРГАНИТЕ И СЛУЖБАТА ОТ ИНТЕРВЮТО НА ФРАНьО ХЕРЛЕВИЧ ПО ПО
ВОД ДЕНЯ НА СИГУРНОСТТА

Неприятелите на единството да 

осуетяваме в зачатъка
развитие
ствената самозащита. Раз
бира се, за това трябва да 
съществуват и крупни мо
тиви. Ние ги имаме, защо- 
то сме страна, в кодто ра 
ботническата класа за пръ® 
път в историята стана дей 
ствителният господар на 
средствата и резултате на 
своя труд.

Ние имаме динамично об 
ществено-икономическо, по 
литическо 
витие.

— Службата на сигурно 
стта поникна и се развива 
ше заедно с революцията, 
тя бе съставна част на вси 
чки процеси, 
нни промени в обществото 
и днес е съставна част на 
системата на социалистиче
ското самоуправително об
щество и обществената са
мозащита 
милионен 
та на сигурността на наша
та федеративна общност.

ОНЕЗИ, КОИТО наруша
ват Конституцията и закони 
те и всички, които настоя
ват да отслабят

революцио-
„ „Чюзни*т секретар Фра 
Ньо Херлевич след това ос 
ведоми президента Тито за 
работата и резултатите, ко 
ито са постигнати през из 
теклия период, изтъквай
ки, че сигурността

ни задачи, с оглед на сло 
жната и напрегната обста
новка в света. Във връзка 

Тито
нашето

единство и засегнат успеш 
ното развитие трябва да 
осуетяваме в зачатъка. — 
Бдителността не смее да от 
слабва: пред службата на

с това, президентът 
говори и за някои актуал 
ни въпроси от междуиаро-

като единствен 
фактор на фронв наша

та страна е твърде добра и 
сигурността днес се нами- че службите 
рат особено отговорни зада 
чи с оглед на сложната и 
напрегната обстановка в 
света
тъТг Тито в разговора с де 
легация, на службата на 
сигурността,
вяше съюзният секретар за 
вътрешни работи Франьо 
Херлевич

— Президентът на Реггуб 
ликата Йосип Броз Тито 
прие днес във вила „Загор 
йе" в Загреб представители 
на органите и службата на 
сигурността начало 

представители на органите 
и службата на сигурност
та начело със съюзния сек 
ретар за вътрешните рабо
ти Франьо Херлевич.

В делегацията бяха репуб 
ликанските и цокрайнин- 
ски секретари на вътреш- 

работи и функционе- 
: ин-

и културно раз 
Постоянно укрепва 

ме социалистическата де 
и равноправието

дните отношения-
на сигурност

та добре са подготвени за Изтъквайки накрая, че в 
работата си и в бъдеще ще 
имат негова подкрепа, пре1- 
зидентът Тито пожела на 
всички работници в органи 
те и службата на сигурност 
та много успехи в работата 
им.

1 мокрация 
на народите и народности
те, които съчиняват наша
та социалистическа самоуп 
равителна общност. Наша 
та страна е голяма строи 
телна площадка, върху ко 
ято строим за себе и за- 

себе. Благодарение 
принципиелна

изпълняване на 
които се намират пред тях.

задачите,
изтъкна президен

Понеже най-напред се
която възгла- заблагодари на честитките и 

информациите за работата, 
президентът Тито говори за ради

на нашата 
външна политика, пълна не 

и собствения
значителната роля, 
имат органите и службите 
на сигурността, отдавайки 
им същевременно 
ние за успешно осуетяване 
на неприятелска активност.

която На приема присъствуваха 
члена на Председателството 

призна- на СФРЮ д-р Владимир Ба 
карич, подпредседателят на 
Съюзиия изпълнителен съ
вет Драголюб Ставрев и

зависимост 
път в социализъм, другарят 
Тито и Югославия се рад
ват на голям престиж 
уважение на всички конти 
ненти.

и
с

Президентът Тито каза,
че с такава работа трябва шефа на кабинета на прези 
да се Цродължи и в зачатъ В такава обстановка, от

делно в атмосферата съз
дадена от активността на 
СЮК и другите организира 
ни сили, обществената са 
мозащита все по-ефикасно 
функционира. Заради това 
Югославия се нарежда меж

дента на Републиката Бери
ка да се осуетяват 
които нарушават Конститу 
цията и законите и всички, 
които настояват да отслаб-

онези. слав Бадурина.

Президентът Тито след то 
ва задържа гостите си на 
обед, на който също така

Това заяви, членът на 
Съюзния изпълнителен съ 
вет и съюзен секретар на 
вътрешните работи Франьо ДУ 
Херлевич в интервю пред та, които имат твърде 
Танюг по повод - 35-годишни гоприятното състояние «а 
ната на Службата на сигур сигурността и това във вре 

Франьо Херлевич мето когато в много страни 
все по-често се проявяват 

на нестабилност,

ят нашето единство и засе 
гнат успешното развитие на 
нашата социалистическа са 
моуправителна общност.

ните
ри на друга служби и 
ституции по сигурността.

В делегацията бяха 
представители на милиция- 

всички социалистиче

бяха председателствуващия 
в Председателството на ЦК 
на СЮК Бранко Микулич, 
телството на СР

малкото страни в све- 
бла-и

премаом 
на Председа 

телството на СР Хърватско 
Яков Блажевич и председа
телят на Съюза на комуни 
стите на Хърватско Милка 
Плаяинц.

По-нататък в изложение
то си президентът на Репуб председателят 
ликата говори за това, че 
бдителността не трябва да 

от отслабва и че днес 
службата на
се намират особено отговор

та от 
ски републики и 
ни покрайнини.

автоном ността.
между другото каза:

— Нашето социалистичес- явления 
ко самоуправително обще- тероризъм криминал

на чна несигурност на граж 
данина — заяви между дру

и лиФраньо Херлевич
президента Тито 

името на всички ра
ци в службата на сигур но- 

13 май, изтъквайки, че

чести-
пред 

сигурността
ство дава възможност 
всеки наш гражданин акти 
вно да участвува в обще- гото Херлевич.

ти на ботни-

стта
тази дата с развитието на 
самоуправлението все по
вече става празник на всич 
ки носители на обществена Тържествено чествуван Денят на сигурността -13 мвй

В Босилеградска, Димитро бота решгште^ХтТ на "което ГАи ВР СУРД^ЛИППСА общи
дулишка общини'"както^нав пениси награди ЙОР за 35-годишн„ната от създа - ДеЮП », —сгга бе
ред в нашата страна, търже За 35 години всеотдайна слу
ствено беше чествуван Ден- жба
ят на Службата на сигур- 

— 13 май- Навред бя 
ха у/строени скромни търже 

които бяха изнесе 
за 35-годишнината 

по сигурност- 
го ле ми заслуги

та самозащита.

че се на-Като подсети, 
върпшат 35 години от осно 
ваването на службата на 
сигурността и че през цяло 
то време Титовите мисли 
представляваха идея 
телка в защитата на придо 
бивките на революннята и 
развитието на сигурността 
и обществената самозащи
та, Франьо Херлевич каза:

златници с лика на 
Тито получиха ра- 

СВР ТРАЙКОдругаря 
ботниците на 
ИЛИЧ, зам. — командир на 

МИЛОМИР ПЕН

носттаводи
ства, на 
ни данни 
на Службата 
та, нейните 
зя укрепването и развитие
то на нашата самоуправщ 

необ

милицията,
ДИЧ, милиционер по регу
лиране на движението и ми 
лнционерът Стоян Джамич. 
Похвални грамоти за усъР- 
дна работа получиха: СНЬ- 
жАНА ПОПОВИЧ и ВЛАС- 
ТИМИР ДВЕТКОВИЧ, мили

Тито, вина-
за жи- телна социалистическа 

„а рабо- вързама общност на братски 
в служ наподи и народности.

Това в БОСИЛЕГРАД на търже 
устроено 

Службата 
СТОЙНЕ

„Вие, другарю 
ги полагахте грижа 
вота и условията 
та на работниците 
бата на сигурността, 
за тях винаги бе силен под 
тик за нови усилия в изпъл

ционер.
На гробовете на паднали 

или починали работници на 
службата по сигурността бя
ха положени венци и посе 
тени семействата им.

В ДИМИТРОВГРАД по 
случай Деня на сигурността 
— 13 май в Секретариата 

вътрешните, работи се 
проведе тържествено заседа 

колектив,

ствено събрание, 
в колектива на 
на сигурността,
ИВАНОВ, началник па въгре
шния отдел изнесе доклад 
за 35-годиш.юто развитие

‘службата по сигурност
та успешно изпълнява всич 
ки възложени задачи —

Иванов. В опазването 
от Народо 

борба рабо 
СВР са в пъР-

поставените зада 
Затова, от името на, 

ботници от служ
няване на
чи.
всички ра
бата на сигурноста, и по 
този повод най-съРДечио 
благодарим".

ви
наОТ. 1ТШШОБ

ваието па Службата по си ние на трудовия 
гурността говори ПРЕДРАГ на което присъствуваха и 
ГРОЗДАНОВИЧ, началник представители на общест- 

на службата. Празника на вено-политическите органи- 
работинците от СВР в Бабу- зации, а за значението на 
шпица честити , председател службата говорили Георги 
ит на Общинската скупщи- Алексов и Ратко Марков, 
мо СТАНИМИР ИЛИЧ. На пенсионирания работ-

всеотдайна ник в СВР Владимир Йо- 
усърдна работа бяха връче кич беше връчено парично 
У парични награди и приз възнаграждение. Също та- 

АВДИЯ КРАСНИ- ка на получилите Т, II и Ш 
20-годишна работа награда на наградння темат 

ДАНИЛО ЯКИЦА. Във връзка с безопасността 
м по движението бяха връ

чени наградите.

ДАН ВАСЕВ. За 15-годншиа 
работа и по повод заминава 

пенсия съш° бе 
и СТЕФАН

тъкпа
на придобивките
освободителната

вите"редици в борбата срс- 
нарушителите иа реда и 

и всички похитители
социалистическото из

иа нашата страна

пето му п 
ше награден 
СТОЙКОВ. За дейна работа 
в областта на сигурността 
по движението признания 
получиха ПЕТЪР НАСЕВ и 
МИОДРАГ СТОЙКОВИЧ. 

След това учениците ■: _
ловно училище „Георги Ди 
митров” и Образователния 

Ив. Караиванов ,

ШУ
мира 
срещу 
граждане
_ подчерта между другото
Иванов.

Празника иа работниците 
Службата по сигурността 

честити председателят иа 
Общинската скупщина в 
Босилеград СИМЕОН ЗАХА
РИЕВ.

За успешна досегашна ра

За 30 години
от ос

ни
напие на 
ЧИ, а за 
— паПризнание получи и препо 
давателят но общотехииче- 

образоваине в оси. учи
лище във В. Боииици ДРА-

цептъРизнесоха подбрана култур
но-забавна програма.

В БАБУШНИЦА иа 12 маи 
се състоя тържествено за 
седание ма трудовия колек-

от

С.М. — В. Б. — МЧА.ско
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В СУРДУЛИШКА ОБЩИНАИЗ ДЕЙНОСТТА НА СККОМИТЕТ НА СКЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИЯ 
В БОСИЛЕГРАД КОМУНИСТИТЕ ДА 

ДЕЙСТВУВАТ В БАЗАТА
Избрани изпълнителни 

секретари
Н.,П=™ увстГ^°аГГГ— Ж
брани^за* изпъл^теин^^исретари^т^Обсъяад*™^^?™® 
ждането на заключенията на ОК - постоянна задача.

тйотническото мнозинство в СК, критиката и 
★ Занапред повече ™"”а™*0 „/трудовите и други задължения самокритиката и ангажирането на ру

и задачи
на

ящите събрания ще трябва 
въРху този въпрос да разис 
кват повече, за да не се съз 

привидна безконфликт

свидетелствува за извее 
непоследователност в 

и опресняването
на СК, особено 

и селско

ве,В работата иа Съюза иа 
комунистите в Сурдулишка 
община успешно се прилага 
едно начинание: периодич
но да се обсъжда дейността 

СК иа сънместио засеДа 
на секретарите на пър- 

на СК 
Политичес-

тна
приемането 
на редовете 
с млади работници 
стопански производители.

Изтъква се, че основната 
за това е в основ 

организации на сдруже 
ния труд (Власинските водо 
електрически централи, „5 
септембар", „Народна ради- 

конфекция 
„Ниш", Цехът на „Кощана" 
и др., които не са приемали 
нови членове, или пък са 

малко. То

заседание
то правилник за вътрешна 
та организация и начина 
на работа иа ОК, този въ 
прос е разрешен. Правил
никът се отличава с голямо 
конкретизиране ролята и 

на работа на ОК и 
задачите на неговите 
нове. Правилникът също 
така конкретно определя и 
отговорността на 
те в изпълнението на поста 
вените им задачи.

С приетия наОрганизационното укреп 
СК в Босилеградс

дава
ност, а всъшност по Даден 
въпрос има различни, дори 
и противоположни мнения.

Съю3ът на / комунистите 
ще се залага за осъществя 
ването на приетите станови 
ша, но не със силата на по 
литическия авторитет, но 
със силата на обоснованите 
аргументи. Демократическа 
та борба на мнения е най- 
плодотворната почва, вър
ху която се раждат и узря 
ват най-правилните реше
ния- А това ще се постиг 
не с активна, градивна и 
творческа роля на СК и тру 
дещите се в решаването на

ване иа
ка община въ3 основа на 
постановленията на 
ното решение бе главна те 

работата на заседани 
ето «а Общинския комитет 
на СКС ,което се проведе 
иа 9 май в Босилеград. На 

изтъкнато, 
този начин ще се 

обезпечи едно от основните 
условия за по-голяма ефи
касност в работата на СК. 
В тази насока са осъщес
твени и конкретни резулта 
ти — някои уставни реше 
ния вече са проведени.

Устав на
иие
вичните организации 
и членовете на 
кия актив при Общинския 
комитет ма СКС.

На последното 
се разисква по актуалните 
въпроси в дейността на Съ 
юза на комунистите, : 
и по въпроса за осъществя 
ваие на работническо 
зинство в партийните орга

причина 
иитема в

метода
чле

заседанието бе 
че по

заседание Моднаност",
членове-

както

приемали твъРДе
въпрос, както неведнаж 

е подчертавано, не е органи 
зациоиен, а идейно-политиче 
ски класов, тъй като обезпе 
чава авангардна роля на ра 
ботническата класа.

В тази насока бе прието

мио-
ПРОВЕЖДАНЕ НА ЗАКЛЮ 
ЧЕНИЯТА — ВИНАГИ НА 
ДНЕВЕН РЕД
Членовете на ОК крити

чески обсъдиха провежда
нето на заключенията за 
укрепване на всенародна
та отбрана и обществена 
та самозащита. Константи- 
рано бе, че заключения
та са проведени до голяма 
степен, а комунистите са 
проявили пълно единство 
и готовност самоотверже
но да защищават придобив 
ките от революцията и ре 
зултатите в строежа на со 
циалистическото самоупра 
вление. Посочени са и ня
кои дребни пропуски, кои
то най-скоро трябва да се 
премахнат.

Отпреди известно време 
Общинският комитет уста
нови полезна и постоянна 
практика. Именно,, на вся
ко следващо заседание чле 
новете на комитета обсъж 
дат провеждането в дело 
на едно или повече заклю
чения от последното засе
дание. При това, за първи 
път досега открито се посо 
чват постигнатите резулта
ти, но и слабости и носите 
лите за отговорността за 
неизпълняването на поста 
вените задачи.

зи
низации.

Встъпително изложение 
изнесе секретарят тга ОК.

СКС МИЛОРАД ТАСИЧ, 
който между другото изтъ 
киа, че първичните органи
зации ма СК в много сре
ди са раздвижили редица 
самоуправителни,. производ 
ствени, технологически, 
дрови, доходни, комунално- 
битови и други Въпроси. В 
тази насока те полагат уси 
лия Да се намерят най-целе- 
съобразните решения, 
бира се, с помощта на ос 
таналите обществено-полити- 

ски сили.

ДВА ИЗПЪЛНИТЕЛНИ СЕ 
КРЕТАРА

На предпоследното 
дание на Общинския коми
тет бе прието решение, с 
което бе оцределено коми 
тетът да има Два изпълни 
телни секретара: за иконо
мически въпроси и разви
тие й за обществени отно 
шения. и политическа сис
тема. Бяха уточнени и пред 
ложенията на кандидатите 
за избиране на изпълнител 
ни секретари. В проведено 
то обсъждане болшинство 
то първични организации 
подкрепиха предложенията 
на общинския комитет.

Въз основа на това, члено 
вете на Общинския комитет 
единодушно избраха Васил 
Такев, директор на ООСТ 
„Слога" за изпълнителен се 
кретар по икономически Въ, 
проси и развитие и Влади
мир Стоименов, учител 
основно училище „Г. Дими 
тров”, за изпълнителен сек 
ретар по обществени отно
шения и политическа систе 
ма.

Според идейно-политичес 
ките определения, станови
ща и заключения иа ОК, 
изпълнителните секретари 
имат за задача оперативно 
да организират провеждане 
то на утвърдената полити
ка, приетите решения и за- 
дачи в областта, за която 
са задължени. Освен това 
тяхна задача е постоянно и 
внимателно да следят поло 
жението в доверените им 
дейности и да дават инициа 
тиви за разрешаване на най 
-актуалните проблеми.

иа дадени въпроси. '
И този път бе посочено, 

че акциите на комунистите 
трябва да се провеждат в 
местните общности, 
низациите на 
труд, организциите на Соци 
алистическия сЪю3 и мла
дежта, в делегациите. С ед 
на дума, там, където се 
живее и където се решават 
жизненотрептятците въпро 
си на всекидневието.

Наскоро комунистите в 
общината ще преработват 
актуална марксическа лите 
ратура, па затуй в тази на 
сока още сега следва да се 
засили и издигне идейно-по 
литическо образование сред 
комунистите. — - <

Накрая следва да се из
тъкне, че срещата — дого 
вор със секретарите на 
първичните организации на 
СК и членовете на Полити 
ческия актив при ОК на 
СКС, действително е подхо 
Дяш облик на договаряне 
по предстоящите задачи за 

решаване.

засе
заключение в основните ор 
гамизации иа сдружения 
труд да се пристъпи към въ 
проса по-радикално и по-за- 
дълбочено, като във всяка 

обезпечава работ-

орга- 
сдруженияка

среда се 
ническо мнозинство. Съ
щевременно организациите 
иа СК и комунистите тряб
ва да се борят за по-нататъ 
шно задълбочаване на соци

раз

алистическите самоуправи
телни отношения, укрепва

ме
РАБОТНИЧЕСКОТО МНО 

ЗИНСТВО — ПОСТОЯННА 
ЗАДАЧА

не на сдружения труд и по 
следователно осъществява
не на конгресните решения 
за сдружаване на труда 
средствата на базата на до 
ходните отношения.

и
С общо 904 членове на СК 

— непосредствени произво
дители от 1780 членове, кол 
кото наброява общинската 
партийна организация в 
Сурдулишка община — се 
осъществява на практика 
принципа за работническо 
то мнозинство. Обстоятелс
твото, че през 1977 година 
са приети 336, а миналата го 
дина само 192 нови члено

ПОВЕЧЕ КРИТИКА И СА 
МОКРИТИКА

Критиката и самокритика 
та в СК се считат за едно от 
ефикасните средства в съз
даването на здрава атмосфе 
ра и приемането на градив 
ни решения. Първичните ор 
ганизации на СК на предсто

в

Ст. Н.

ЗАСЕДАНИЕ НА ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА СУБНОР В ЮЖНОМОРАВСКИ РЕУВЕЛИЧАВА СЕ БРОЯТ 
НА ПЪРВИЧНИТЕ ОРГА 

НИЗАЦИИ

ОЗШЕНУВАНЕ НА ЮЛСК1 ТЕ ПРАЗНИЦИВ организационното ук
репване на СК в общината 
една от най-важните зада
чи е формирането на пър
вични организации в трудо 
вите колективи, в които не 
са съществували, а нужди 
те на сдружения труд изис 
кват по-съдържателно

На дневен ред на за- 
на Председа- 
на Междуоб- 

щинския отбор на СУБ- 
на Южноморавски ре 
състояло се неотдав 

на в Йелашница — Сурду 
община, се наме 

въпросите за работа
та и активността на деле 
гатите на СУБНОР в 
она,
ските празници, 
ване на предложение за при 
съждане на амблема 
СУБНОР на Югославия-

на делегатската система, но 
и на практика осъществя 
ват приетите становища и 
заключенията.

Присъствуващите на за 
седанието се договораха 
делегатите на СУБНОР, де 
легирани в МОК и общин 
ските конференции на ССРН 
по-често 
срещи 
това

ци в НОВ, подходи по бое
вите пътища на партизан 
ските части, посещения и 
полагане на цветя на гро 
бовете и бюстовете на на
родни герои и паднали бой 
ци, да се организират при 
еми за техните родители 
или пък посещения, като 
им се връчват подходящи 
подаръци.

На заседанието е утвърде 
но предложението на об 
щинските организации за 
присъждане на амблема на 
СУБНОР на Югославия.

Следващото заседание на
Междуобщинския
на СУБНОР е договорено да 
се състои през втората по 
ловина на май и Лесковац, 
на което ще се извърши а- 

на досегашната ра 
осъществяване на и- 
на другаРя Тито за

Ръководство, 
осъществяване на задачите 

стопанското развитие 
на региона.

седанието
телството

НОРДей-
ствуване на СК в разреша 
ването на актуалните проб 
леми. Затова 
то бе прието предложение 
то за формиране на първи 
чни организации на СК 
основните

гион.

УТОЧНЕНИ ДЛЪЖНОСТИ 
ТЕ, НАЧИНА НА РАБОТА И 
ОТГОВОРНОСТТА

лишка
рихана заседание-

Да организират 
договори, след 

делегатите да достав
ят къси писани информа 
ции на делегациите за ра 
ботата и

На заседанието бе изтък 
нато, че в осъществяването 
политиката на СК в общи
ната, Общинският комитет, 
като демократичен 
ческо-изпълнителен орган 
на Общинската конферен
ция на СК, има много важ
на и отговорна роля. Зато 
ва организацията на работа 
та му е въпрос, заслужа
ващ голямо внимание. Под 
чертано бе, че и досегашна 
та работа на комитета се 
провеждаше по план и пра
вилник за работа, но се чув 
ствуваше нужда за 
мент, който по-пълно 
точно ще определи задачи
те и

реги
ознаменуване на юл 

утвържда

в
организации на 

сдружения труд и трудови 
те общности, които според 
Уставното решение имат ус 
ловия за това. По този 
чин числото на първичните 
организации на СК в общи 
«ата ще се увеличи на 56. 
Оовен това, в 
единици, където няма въз
можности за създаване на 
първични организации ще 
бъдат оформени 
СК. За

на становищата на 
делегатски те 
Представители

полити
съответните 
ла, където 
на СУБНОР

на-
Участниците на НОВ-а, 

делегати на борческите ор 
ганизации носят добра част 
от активностите по укрепва 

и афирмацията 
легатската

по въпроси, за 
тази обществено-по- 

организация е 
заинтересована и може да 
даде поголям

които 
литическатрудовите

не на де 
система, особе 

в местните общности, се 
заседанието.

принос. отбор
но

ОЗНАМЕНУВАНЕ НА 
СКИТЕ ПРАЗНИЦИ

активи на 
разисквания върху 

въпроси от общ интерес 
сложните

ЮЛ-изтъкна на 
Приблизително 2000 
нове на СУБНОР 

региона в делегациите -на 
местните

чле-в ворганизации на 
сдружения труд и някои 
местни общности ще се 
оформят тематични конфе
ренции.

Тези

доку- 
и по-

В тазгодишното нализ 
бота, 
деята 
колективно

ознамену 
ване на юлските празници 
трябва да се включат пове 
че и специлизираоните мла 

организации, се из 
на заседанието. Тря 

да се организират сре 
щи с изтъкнати първобор 

ци и останалите

и общностите на 
интересите в организациитезадълженията на 

новете, секретаря, 
ник—секретаря и

чле 
замест- 

изпълни 
телните секретари и работа 
та на комитетските 
ния.

на сдружения труд, общин
ските дежкирешения трябва да 

потвърди Общинската 
ференция на СК.

скупщини, органите 
и телата на общинските кон 
ференции на ССРН. Те рабо 
тят

тъкна
бва

покон
заседа

К. Г. -не само по развитие
участни С. Микич
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КОМЕНТАР НИШ

Актуални въпроси от организирането и действуването на Съюза на комунистите 
в сдружения ТРУД

ДА СЕ ЗАСИЛИ ДЕЙСТВУВАНЕТО НА СК 

В СДРУЖЕНИЯ ТРУДкомунистите 

центъра на събитията
в

Организациите на Съюза 
на комунистите в 
ния труд в Нишки регион 
са все по-дейни като идей
но-политически сили, чрез 
който идва до израз плура 
лизма на 
те интереси на трудещите 
се и гражданите в основни 
те организации на сдруже
ния труд и във всеобщата 
система на самоуправител- 
но договаряне. От 134 000 
заети в региона 27 на сто 
или всеки четвърти зает е 
член на Съюза на комуни 
стите. Тази голяма и мощ 
на обществена сила реша 
ващо влияе върху развити 
ето и внедряването на само 
управителните отношения, 
в борбата за повишение на 
производителността на тру
да, доходните отношения и 
внедряването на делегатска
та система. В 901 организа
ция на сдружения труд в 
Нишки регион днес действу 
ват 447 Първични организа 
ции на СК, 57 в трудовите 
общности в стопанството, 
докато 397 първични орга
низации действуват в основ 
ни организации и трудови 
общности в извънстопански 
те дейности.

цента на работниците в СК, 
ако се има предвид, че 
през 1977 година от ново 
приетите членове на Съюза 
на комунистите — 33 процен 
та бяха работници от не 

производ- 
Критериите за прие

решаването на въпроси, 
сдруже- 11ромяната в организационна 

та структура в трудовите 
и сложните организации на 
сдружения труд бавно въР 
ви в отношение прилагането 

самоуправителни на новите статутарни ре 
шения на общинските ор 
ганизации на СК. Тези въ
проси се разрешават бъс 
създаването на акционни 
конференции без постоянни 
делегати и без секретариати 
и секретари, с председател 
ства, които координират 
акцията на първичните ор 
ганизации измежду две за
седания. Тези промени са 
добре приети и подкрепени 
от страна на комунистите 
в сдружения труд.

|[_ 4.
съю3ът 

община ставана комунистите в Димитровградска 
“р?ГеТВНа СьщесхПв^ЙСпроебН„е1аКТОР в разре-

потвърждение „а това станХГ™ и
"к°0™Т„° нС?ВГСТНО на Общинскиякомитет и на Първичната организация на Омаза
трудОМВУНИТиил(" организацията п1 "сдружени“ 
иконпмич,.^11,? ’ на което се обсъди актуалното 
=Г„Че“О П°”еСКО положение на тази ор ганизация за производството на мебели. 

Характерно в

посредственото 
ство.
мане в СК в сдружения труд 
очевидно са много по-остри,
отколкото в организациите 
в изв'ънстопанските дейнос
ти.

И покрай вече утвърде 
ната практика организации 
те на синдикатите и Соци 
алистическата младеж да 
давцт предложения за но 
ви членове на СК все още 
има случаи самоуправително 
то изявени работници да 
не са предложени за прие 
мане в СК ,а те от скром 
ност не подават молба за

случая е, че Общинският 
комитет, което е и метод „а работата му,Т„2". 
чва и оказва директна помощ на партийната 
орпшзация в трудовата органнзция. В ар™ината 
работната група на Комитета 
но със Секретариата 
СК.

тази насока 
е рботила съвмест- 

първичната организация нана

В конкретния случай се касае с„ 
от жизнен интерес за трудещите се. А те 
изпълняване 
зпечена

за въпроси 
са: не-

на производствените планове, необе- 
работа за работниците 

на това намаляване на личните 
ито и без това са ниски.

Заключението

ПРИЕМАНЕТО В СЪЮЗА 
НА КОМУНИСТИТЕ приемане, докато първич 

ните организации пък още 
не са се принагодили и ос 
пособили да оценят каче 
ството им и да ги приемат 
в редовете си. Това нещо 
може да се илюстрира със 
следните данни: от 684 пъР 
вични организации на СК в 
региона, които през изтек 
лцта година не са приема 
ли нови членове, 404 са от 
областта на сдружения труд, 
от които 199 от материал 

производство. Съще- 
изтеклата

и като после- 
доходи, ко-Дица Обезпечаването на работ 

ническо мнозинство в пъР 
вичните организации на 
СК в сдружения труд пред 
ставлява един от основните 
елементи в политиката на 
приемане на нови членове 
на СК. В органиазциите на 
СК в Нишки регион от об
що 55 000 членове към 17 000 
са работници от непосред
ствено производство, лрето 
възлиза на 31 процента. 
Най-висок процент на рабо
тници в своите първични 
организации на СК имат об 
щините Пирот 
Свърлиг — 37,4% и т.н., а 
за отбелязване е че и в ня 
кои не много развити об 
щини
волителен, като например 
Димитровград с 35,2%, До 
левац с 35,4%, Куршумлия 
с 35,7% и така нататък. 
Ниш, който има най-чис 
лена работническа класа, 
този процент възлиза на 
31,2%, което е недостатъчно.

на първичната организация 
обсъждане на информацията изгот- 

вена от Секретариата на партийната организация 
и работната група на Комитета, че най-голяма 
вина е до специалистите. Те не могат

беше, след

да кажат 
напротив. Но въпреки 

взаимните им отношения не са на желаното
че доходите са им ниски, 
това,
равнище, не обезпечават работата, така че работ
ниците понякога нямат работа, не организират 
производството и тл. Комунистите, на състояло 
се заседание, открито посочиха тези слабости. И 
още повече, решиха, че за неотговорното отноше 
ние да се потърси отговорност от отговорните ли
ца.

Акционните форми на дей 
ствуване на комунистите в 
трудовите органиазции с по- 
голям брой основни орга 
низации на сдружения труд 
и сложни организации на 
сдружения труд имат кон 
ференция на Съюза на ко" 
мунистите, които до прие 
мането на новите уставни 
решения наброяваха 60 в 
стопанските организации и 
18 в нестопанските дейно

ното
временно през 
година процентът на работ 
гащите всред изключените 
членове от СК е 38,%, а 
всред самоотлъчилите се 
41% и всред отчислените — 
32,7%.

Това нещо е яРко Д°ка 
зателство, че в политиката 
на приемане в СК занапред 
ще трябва да се прилагат 

изцяло приетите критерии, 
като преди всичко се води 
сметка за укрепването на 
класово-социалната 
тура на СК като авангард 
на работническата класа. 
Тази дългосрочна задача 
ще се осъществява с прием 
ствено и последователно из

40,4%Общинският съвет е формирал работна 
група, коцто оказва помощ и на партийната ор
ганизация в земеделската кооперация,, Сточар”, 
където положението също не е на желаното ра- 

С години тук са натрупвани слабости, на този цроцент е задовнигтте.
които не е обръщано нужното внимание и една 
от последиците е загубата от над 6 милиона ди- 

през миналата година. А тази организация Внара
трябва да бъде носител по развитие на селското 
стопанство, което има и предимство в средносро- 

развойна програма на общината- В такива 
организацията

ности.
Един от основните проб

леми, които се срещат в ра 
ботата на първичните орга 
низации след новите устав
ни решения е системата на 
договаряне в основните ор 
ганизации на СК в ония сло 
жни организации на сдру
жения труд, чиито седали- 

се намират извън терн

струкчната
обстоятелства на работа 
ще осъществи основните си цели.

Най-съществено обаче е това, че и в двата 
случая Съюзът на комунистите е в центъра на 
събитията. С комунистите в „Циле се проведе 
заседание, а подобно заседание предстои и с ко
мунистите в „Сточар”. Но не само Общинският 
комитет на СК, който е оказал помощ в разре
шаването на кадрови въпроси и чиито работни 
групи пряко са се ангажирали в разрешаването 
на проблемите, но и първичните организации в 
посочените организации и комунистите в тя*, 
грижата за трудещите се, изпълняват основната 
си задача.

трудно

Една от основните причи 
ни за това състояние , без 
съмнение е и осъществява 

на политиката на при 
на нови членове в

Пьлняване на решенията 
Единадесетия конгрес на 
СЮК и Осмия конгрес на 
СКС. А за такава активност 
са създадени нужните . пред 
поставки и условия и пъР 
вичните организации преди 
всичко трябва да се борят 
за претворяването на същи
те в живо дело.

нето 
емане
СК. През изтеклата година 
в Нишки регион 
на СК са приети общо 3 891 
нови членове, от които ра 

от непосредствено 
то производство са 945 или 

процента, което показ 
ва н по-нататъшна тенден
ция на намаляване на про

ща
торията на региона или ре 
публиката. При такива об 
стоятелетва, често има и 
случаи на недостатъчно влн 
яние на работниците от 
сдружения 
ганизации на

редовете

ботницн
труд в тези ор 

сдружения 
изграждането

24
А. Д. труд върху 

на общата политика и раз М. А.

НА ВЛАСИНСКО ЕЗЕРО НА 20 МАЙ

СРЕШИ НА БРАТСТВОТО И ЕДИНСТВОТО
** “ Републиканската конференция на ССРН на Оьрбия - Очаква се участие на около 40 хил

ФАЛИХ НУШИ, подпредседател наНа митинга ще говори 
яди души.

По повд рождения 
на другаря Тито и Дене на 
младостта, в чест на 60-го- 
дишнината от формиранетоскою

революционните
синдикати край Власинско 
езеро на 20 т.м. ще се про 
ведат Осмите традиционни 
„Срещи на братството и 
единството" на запасните 
военни командири от 
па Оьрбия, САП Косово и 
СР Македония- На срещите 
ще участвуват, освен запа
сните военни командири, 
борци на НОВ, младежи, 
пионери, 
граждани, спортни и елеци

Ще бъде организиран ла- 
огън, край който бойПрограмата на тази изкл 

ючителио значителна сре
ща е разнообразна. След 
приветствените слова на до 
макима на срещите, пред 
ставителя на Съюза на за‘ 

военни командири

иоправни народи и народно 
сти — Югославия.ализирани организации. 

Очаква се на митинга, кои
то ще започне в И часа, да 
присъствуват около 40 хил 
яди души.

герен
ците ще възкрасят спомени 
от войната. Освен това ще 
бъдат положени венци 
гробовете на народните ге- 

Ратко Павловия — Чн 
Мирко Сотировнч. Ос 

се и бо

ден

езеро за та
зи величествена среща 
е случайно избрана и не са 
мо поради неговата природ 
на красота, но преди всич
ко, поради 
значение, което му прииад 

като област, в която 
време на Народоосвободи 

телната война е установена 
боева връзка между Сърбия, 

Косово и бъл 
Беше

Власииското на
ИС

ЮКЛ (СЮК),на рои 
чко и
вей това предвижда 
гата програма на спортни 
състезания на резервните 
военни командири.

От тази величествена ма
нифестация на братството и 
единството ще бъДе изпра
тено приветствено писмо до 

на Републиката

паслите 
от Сурдулица, спомени от 
Народоосвободителиата во 
йиа ще евоцират Фадил 
Ходжа, член на Председа
телството на СФРЮ. В кул
турно-забавната 
програмата

камерният ансамбъл на 
от Бел-

(ССЮ) и тази голяма маЦелта на 
пифестация е развитие на
революнио,шито традиции 
и тяхното пренасяне па мла 

и укрепва-
един-

историческото

лежипоколениедото
не па братството и

сближаването па 
манифестирано

по част на 
ше участву-Юж-

ството, 
младите и 
на привързаността

ватМакедония икъм са 
миролю-

Колегиум музикум
КХД „Шота" от При-

президента
Й0СИП БР°Сърб-.0б Микич

гарските партизани.
едно от огнищата намоуправителната,

бива и необвързана социа 
листическа обш”ост на рав

град и 
щина.това

борбата от този край-трудови хора и
СТРАНИЦА 7
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ПРЕУСТРОЙСТВО НЛ „ТИГЪР- ДИМИТРОВГРАД

ЕДНАИЛЙ ПОВЕЧЕ ОСНОВНИ 

ОРГАНИЗАЦИИ?
ГОРСКОТО СТОПАНСТВО В БОПЕРСПЕКТИВИ НА 

СИЛЕГРАДСКА ОБЩИНА

ПЛАНЪТ. ЗА ЗАШВАНЕТ1 В 

1979-ВЕЧЕ ОСЪЩЕСТВЕН!
институт „ОрганимаОт заплануваните ЗЗООдка ерозивни и неизнолзва

плошн тази пролет са залесени 2650 дка. Засадени 
са 700 000 борови и 20 000 смърчови фиданки. Израз 
ходвани над два милиона динара.

СКИяТ
тика", както и делова група 
цри ООСТ „Димитровград".

основни организации на 
труд и една оо 

предло
сдружения 
създаване 

основни организации на 
сдружеиия труд в онези 
части на сдружения труд, 
където за това са изпълие 
пи условията. А едно ог 
основните условия е съ°1 
ветния Дял на .основния 
труд Да се следи сз.здаванс 

1 — на до

Законът за 
труд сдружения 

ша служба. Това 
жение е разгледано от пъР 

организация

гювелява
Не по-малко значение и- 

ма и приемането и съгласу 
ването на няколко самоупра 

иорматвни актове, 
проекти са в про- 

изготвяне. Преди 
трябва да се при 

правилник за сдружа 
организа 

ция на сдружения труд, 
както и други правилници, 
регулирайки съвместните и 
отделните отношения в бъ 

основни организа

на
навичната 

СК и всичкинад 90 на сто от фиданки 
те ще се. приемат. С боро- 

фиданки тази пролет са 
залесени 600 дка в Горно 
ТлъМино, 1299 дка в Г. Люба- 
та, и Мусул (от тях 100 дка 
със смърч), 550 дкавНазъРИ 
ца и Доганица и 300 дка в Ли 
сина. Общо в залесителни 
те акции са посадени 700 000 
борови 
ни в 1
и изразходвани са над два 
милиона динара.

Средствата за залесител
ните акции обезпечава Ре
публиканският фонд за 
възобновяване на горите, 
при което Горската секция 
участва с десет на сто.

В есенния залесителен се 
зон Горската секция в Бо
силеград ще залеси още 
250 дка площ в Караманица 
и 400 дка в Г. Лисина.

комунисти, 
подкрепили тазиЗа горската секция в Бо

силеград тазгодишният про 
летен залесителен сезон е 
твъРДе успешен. Към края 
на април привършиха обе 

акции по залеся
ване, с които 2650 дка тръ 
наци, слабокачествеии 
сища и ерозивни ниви и 
рудиии в общината са пре 
върнати в перспективни бо 
рови гори. По този начин 
планът за 1979 година е 
осъществен с 80 на сто!

— Увеличаването на Дър
весинния гртенциал чрез 
повдигане на нови гори е 
постоянна грижа на Горска 
та секцид — изтъкна ТО
ДОР СТОЙКОВ, техник и 
отговорник за залесителни
те акции. За тази цел ран
ната пролет е най-подходя
ща и ние вложихме всич
ки усилия до. край да я из 
ползваме. Всички акции са, 
качествено проведени и ако 
в май «яма по-големи суши

вителни 
чиито 
цес на 
всичко

които са 
инициатива.

По отношение на бъдещо 
то устройство иа ,/Гигър- 
Димитровград" в „Тигър 
са на становище „Димитров 
град" и занапред да остане 
една основна 
на сдружения 
колко

До съгласуването иа ста 
новищата и заемане иа о- 
коичателло решение ще 
се работи и занапред. Без 
спорно разискванията на 
трудещите се трябва да по 
сочат тяхното желание и 
най-правилното решение, 
което следва да се приеме 
до края на юни-

Същевременно се работи 
и върху систематизацията 
на трудовите задачи и тях 
ното стойностно определ 
яне. В тази отговорна за
дача е ангажиран и белград

ви

еме
ваие в сложната

мпетите то и разпределението
хода.

Димитровградската трудо 
„ТигъР-Ди 

понастоящем

па-
организация 

труд с пя 
трудови единици.

ва организация 
митровград" 
е една основна организация 
иа сдружения труд с някол 

Спо

фиданки-произведе- 
бистърския разсадник дещите 

ции На сдружения труд.ко трудови единици.
за сдружеиия 

трудова еди
Следва да се изтъкне, че 

самоуправителното преуст 
ройство в „Тигър" и по- 
специално в „Тигър-Димит- 
ровград" се провежда с не 
обходимата задълбоченост, 
без прибързаност. Очаква 
се, че именно това ще даде 
възможност да се приемат 
такива решения, които ще 
съответствуват на интереси 
те на всички трудещи се и 
организациите като цяло.

Ст. Н.

ред Закона 
труд всяка 

на „ТигъР-Димитров
изпълнява условия 

в основна
ница 
град"
та да прерасне 
организация на сдружения 
труд. А цялага организация 

условия 
сложна организа 

на сдружения труд.

„Тигър” имана
да стане
ция

Обществено - политически 
те активисти са заели ста 

в „ТигъР-Димитров 
да формират четири

новище 
град” гК. Г. ло.

ДИМИТРОВГРАД

КОМЕНТАРДвадесет години на 

„Услуга“
ОСТАРЕЛИ' ПОКАЗА!ЕЛИ99

ГОВОРЕЙКИ неотдавна на сесия на Общин
ската скупщина в Бабушница за огромното зна
чение за насрещното планиране, председателят на 
Скупщината инж. Станимир Илич между другото 
подчерта, че е крайно време да се преустанови 
практиката с приемането на обществения план за 
текущата година през април, както и обсъждане 
то на заключителните баланси по това време за 
изтеклата делова година.

Комунално-услужната ор
ганизация „Услуга" в Дими 
тровград на 12 май честву 
ва 20 години • от формиране 
то на трудова организа
ция и десет години от фор 
мирането на тъкачния цех. 
По този повод, в голямата 
зала на Центъра за култу 
ра в Димитровград, се съ 
стоя тържествено събрание 
на трудещите се, на което 
присъствуваха и представи
тели на Общинската скуп 
щина и на обществено-по

„Услуга" е формирана на 
18 февруари 1959 година и 
тогава работят само 9 рабо 
тници, чиято основна зада 
ча била поддържане на чи 
стотата и грижа за околна 

среда в града, поддър 
водопроводната

литическите организации в 
общината.

На събранието бе изнесен 
доклад във връзка с исто 
рията на организацията, а 
след това бяха връчени 
награди на пенсионирани 
работници в тази организа 
ция, а на 18 работници бя 
ха връчени признания за 
дългогодишна работа и из
ключителни резултати в 
развитие на самоуправлени 
ето.

Делегатите, както подчерта Илич, с голямо 
закъснение обсъждат тези много важни материа
ли. Ако се касае за заключителните баланси — 
то до края на март вече е изтекло и първото 
тримесечие от текущата година и съвсем естес 
твено, данните от заключителните баланси са „ос 
тарели”. Що се касае до приемането на насрещ
ните планове — положението е още по-неприят 
но. Те се приемат по време, когато вече много от 
набелязаните задачи в плановете трябва да се из 
пълняват, или да бъдат изпълнени.

Този Въпрос се нуждае от щателно обсъжда

та
жане на 
мрежа и т.н. През 1961 го 
дина към „Услуга" се при 
ключва хелбопекарницата, 
така че числото На работни 
ците се покачва на 20. 
През 1967 година се форми 
рат строителен и автотран 
спортен цех.

ПРОИЗВОДИТЕЛИТЕ В ГОРНО ПОНИШАВИЕ Значителна не.година за ор 
ганизацията е 1969 година. ртпАшМ°Же би най-Добре ще бъде ако по обще 

ния план за всяка идуща година делегатите 
“ “УПЩИНаТ“ се изкажат до края на декември 
П=УЩаТа’ И™ ПъК през пРвата половина на
вен слечя1- ™КУЩаТа годнна най-късно. В проти вен случаи плановете „закъсняват".
ката ™^;»оаКЛюЧИТеЛНИТе баланси сЪщо практи 
се намео^ Да Се преустанови. Именно, трябва да 
лова голи„»На„ЧИV“ данните всяка изтекла де. п° * година Да бъдат известни на делегатите
в ПО тясноДсИ?пИЧаНеТО На каленДаРСката година.

”обще

ва? п^оНа“ГИ ДаН™ МОГаТ 
април, а понякога 
и през май.

Ново повишение иа изкупвателните в която
НИя
чва работа само 
качен

се създава тъкач 
цех. Този цех запо

с един тъ 
стан и от година вцени

година все по-успешно се 
развива- През 1972Преди няколко дни Съю- 

съвет
Техническият директор на 

ООСТ „Нишавска долина" 
Пирот Борис Далевич 
уведоми, че след миналого 
дишното повишение на 
купвателните цени с 20 про 
цента и настоящето повише 
ние от 12 
нът се е наредил всред най- 
доходните 
култури в тази част на Ни 
шки регион.

год.
този цех са произведени 26

в
зният изпълнителен 
одобри нови изкупвателни 
цени, които средно надми
нават сегашните с около 12 
процента.

в
хиляди метра килими, а про 
изводството в 1978 
вече

вени
година 

достигна внушителна 
хиляди метра 

килими.

из
сдруже-цифра от 75 да се изгот 

това се прави сега —Тютюнът от тазгодишната 
реколта ще се изкупва по 
следните цени: I класа — 
100,00, II — 87,00, Ща кла- 
са — 73,00, Шб- класа — 
62,50,

различни видовепроцента, тютю- _ през
тези показатели се обсъждат

Успешно се развиват 
останалите цехове,

селскостопански и
же иИя.Га?Р.'Че положението е добро, някак мо 
трудова онГаНн^?Не тихо'"влком, но ако някоя 
сполетяна от другГнево^ш “вСтГ “ ЗЯГуба ИЛИ е 
^и“ Ддао1-|”Вз=адаок^еГ

а заед
но с това расте и броят на 
работниците1Уа класа — 46,80, 

1Уб класа — 30,00 динара, 
V класа — 24,00 и VI класа 
— 20,50 динара един 
рам. Тези цени

И затуй с право се оча 
още по-голям

в организация- 
са заетиква та и днес в нея 

над 230 работника, 
осъществяват 
резултати.

инте
рес към тази индустриална 

Димитровград
ска, Пиротска и Бабушниш 
ка общини.

които 
значителни

мерки, 
още по голели закултура вкилог 

се отнасят 
който

предимно се отглежда в Го 
рно Понишавие.

Затуй и предложението 
на практиката по обсъждане 
баланси и приемането на 
трябва сериозно 
необходи мите

за тютюн „прилеп", за преустановяване- 
на заключителните

насрещните
и щателно да се обсъди и вземат 

Изврди- М. А.

А. Д. плановеР. Потич
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КОМЕНТАР ЗАПИС ОТ БОЖИЦА

Има пи пазар 

високоначеетвенитв 

агнета?

ВСЕСТРАННО ЗА ПОДОБРЕНИЕ НА 

ЖИЗНЕНИТЕ УСЛОВНИ
за

По посоката на север от 
Босилеград на разстояние 
от 20 километра се нами 
ра село Божица. Центърът 
на селото е на пътя в на
правление Босилеград — Вла 
сина — Сурдулица. Някога 
то се намираше край ста 
рата черква. Поради турски 
те нахални и свирепи нах 
луваиия дошло и разселя 
ване и образуване на маха 
ли. Преди 180 години се
лото имало 60 къщи, а пре 
ди 60 наД 330 къщи. Днес 
на 72 квадратни километра 
едвам ли съществуват 240 
домакинства с около 1800 
жители.

Божичани са известни ка 
то строители — печалба 
ри. Мнозина напуснаха се
лото. От много комини в 
някогашните домове вече 
не се вижда дим 
Любен Михайлов, председа 
тел на Социалистическия 
съюз в местната общност.

В повечето махали със 
тоянието е подобно. Даже 
в Туведжиина махала пи
то елактрическият ток, ни- 
то асфалтираното 
не успяха да задържат 
телите — извънредни строи 

живущи сега в квар 
„М. Тито” в Ниш. По 

покрай домове 
и необработени

стени местната канцела-остават некосе-ливадите 
ни. Често тази трева бива 
покрита със сняг и на про 
летта я запалват.

Днес в Божида са разре 
много комунално-би

рия, пощата и пр.
основа на развой 

ните програми, финансови 
те средства, нужни за те 
зи обекти ще бъдат обезпе 

предимно чрез ме 
самооблагане. То е 

на 5 години, а

Въз

В Босилеградска община
шено с изкупването на над четири хш1,,д1Гагне 

главно в безпътните и отдалечени от Боси ле 
град села. На частните

шени
гови проблеми. В повечето 
от махалите има електриче 
ски ток, в селото няколко 
магазина. В съществуваща 
та амбулантория три пъ 
ти седмично идва лекар по 
обща практика и зъболе 

Благодарение на Наро 
университет от Сур 

един път седми 
прожектира филм. 

В добре обзаведаната библи 
отека всекидневно се сре- 

от най-

чавани
стнота,

животновъди това е ос 
новния източник на средствата. Обаче 
пение а вече и с недоверие очакват някоя 
скостопанските

въведено 
обектите ще бъдат постро 
ени или реконструирани 
следователно по 
необходимост на население 
то. Тази година в план е 
да бъде 
нискотоковата

те с нетър 
от сел

организации да се обади и изку 
отглеждани при доста трудни 

защо те са изправени пред редица 
проблеми и дилеми: дали въобще ще 
коя пара за своя труд, 
зи и различни

по
пряката

пи агнетата им, 
условия. Ето кар. 

дния
дулица, 
чно се

реконструирана 
мрежа в 

махала, да бъде 
улично освет-

вземат ня- 
дали да чакат матрапа- 

прекупвачи и други частни спе
куланти или пък ще бъдат принудени да

условия или да ги да-

Дживина 
поставено 
ление в центъра на селото, 
да бъдат довършени водо 
проводите в Маричинц, Ми 
кина и др. махали.

За отбелязване е, че 
свойте
но-политическите

ги от
глеждат, за което нямат 
дат безценно?!

Това са трудностите, с които производител
ите се срещат с години наред. Трудностите им — 
по-големи или по-малки все е;
Тази година ООСТ „Напредък 

със селскостопанска

щат читатели 
малките до пенсионери. При 
основното училище същес 
твува и ученическа кухня- 
съвременно обзаведена.

в
дно — съществуват. 
*” която се занима- програми обществе 

организа
ции в местната общност 
голямо внимание обърщат 

идейно-марксическото 
издигане на 
Те знаят, 
ние не може да се върви 
напред с интензивен темп. 
Ръководствата на местните 
организации и 
те се подготвят 
да поемат ролята си за по
добрение на условията за 
живот в селото.

дей казвава ност и изкупване, 
все още не стига да превземе тази висококачестве
на животновъдна продукция. По този въпрос 

до Васил Захариев, директор на 
организация. Поискахме да ни осведоми със 

сегашното състояние в изкупването.
— На територията на общината досега из

купихме към осем хиляди агнета. Все още не 
успяхме да превземем и останалите. По обективни 
причини състоянието е такова, но убедени сме, 
че в най*скоро време ще бъдат изкупени и оста- 

агнета от селскостопанските пронзводи-

Обаче това не значи, че 
всички проблеми в селото 
са разрешени. Пред божи 
чани са изправени редица 
проблеми за решавне. Да 
посочим само някои от тях: 
електрификация на още не 
електрифицираните махали, 
изработка на нискотоковата 
мрежа, реконструкция на 
водопроводи,

насе отнесохме 
тази

населението, 
че без образова

шосе делегации
напълножи

поправка на 
пътища, изгратели, 

тал
тоя начин 
те остават 
площи. До късна есен тук

махленски 
ждане на сграда за нужди 

общност
налите
тели — заяви Захариев.

Според Захариев обективните причини са 
не трябва да обвиняваме отговорните 

Именно, в комунал- 
все още не е раз-

те на местната 
в която ще бъдат В. Б.поме-налице и 

в тази трудова организация* 
в Босилеград

решен ""въпроса на изкуственото изстудявал и 
замързване на заклання дооитък. По ™я начин 
тук -месото Въобще не може да се съхранява. В 
най-скоро време, според договора между
Напредък” и Електроразпределителната о ргани- 

зГция от Лесковац трябва да бъде построен тра- 
фопост без който камарите за изстудяване не 
могат” да отпочнат с работа. Втора причина е, че 
агнешкото месо засега на пазара много не 
™сш Макар, че тази трудова организация 
сото закарва в различни места в страната (Бел
град, Загреб, Задар, Дубровник, Сплит, Риека
ДРУГИ,Живо^?оШтеГ%?1пгщРашеГ,:„лоГрам ^
даГраекторГПЛООСТЮ,,Напр0едък"а те е °в Състояние 
понастоящем и занапред да заплаща такава^цят 
В случая, тя ще възлиза най-много до 45 дщ Р 
по килограм.

КОМЕНТАР

ИМ* ЛИ НАГРАДИ ЗА РАБОТНИЦИТЕ?
обттти-В Босилеградска 

на, за съжаление, възнагра 
ждаването на заслужили ра 
ботннци не съществува. В 

един трудов колектив 
един примерен ра-

ще решава работникът ка
то творец на всички трудо 
ви блага и носител на всич 

развойни планове. И в 
Закона за сдружения труд шгго 
на преден план са правата на нито 
на работника, изключител- ботник не е присъдена пъР 
но той Да разполага с ре вомайска награда. Празни 
зултатите на труда и да КъХ на труда мина без тьР 
решава как ще се възполз жествени събрания» на кои 
ва от тях. то се изтъкват _

Резултатите на труда са победи и успехи в социали 
на личния и общес етическото изграждане, оа- 

работнн що? Нима няма добри ра- 
условие ботннци» на които да се от 

необходимото призна-

РАБОТНИКЪТ самоуп-
равител и самоотвержени
ят социалистически труд 
са основните субекти на 

отношения в
ки

ме- обществеиите
самоуправително 

общество. СК и останалите 
обществено-политически ор
ганизации водят непрекъсна 
та борба за задълбочаване 

на работническата
отно

нашето

трудовите
властта
класа, за обществени

- които за целокуп 
обществено развитие

мерило
твен авторитет на 
ка н съществено 
за жизненото му равнище. даде 
Работниците с високи тру- ние? 
дови резултати винаги са работннцн има, но няма 
гордост на трудовите коле- инициативи да им се при- 
ктиви, в които работят, на СъДяТ заслужените награ- 

в която живеят и ДИ. Като че ли е забраве- 
нашето общество като на ролята на възнагражда- 

нило. Своята благодарност ването: още повече да се 
към тези високо съзнател- Насърчат добрите и едно- 
нн, честни и трудолюбиви временно подтикнат и оста 

нашето общество из налите. А това е от ннте- 
на рес на сдружеше труд и 

целокупното обществено- 
икономическо развитие.

шения, в 
ното

средата,
па

хора
разява чрез присъждане 
награди, похвали и много 
други общсствеш1 призна
ния. Подтикването и насъР
чаваието на примерните За пр,1чига1те на този про
трудещи се ясно подчерта* Пуск нужни са по-дълооки 
«а и Законът за сдружения разисквания и анализи, яс*
1РУД. но е, че обществено-полнти

А има ли по-удобен мо- ческите организации »° 
от Първи май - Пра щината^ самоука—

най*цр1,зваШ1
мент

~ ”;Е»; г“=.г™. ~~
=йа?г*??

И тази годинаI • Възнаграждаваието на при*
най"Д°брите Р изтъкнати мерните ще бъде пример, 
тРеДобщестМ110-пол11тическг1 който и другите ше иослед 

щдпнмд|ИП дейци в комуните получиха 
11111И1 първомайски награди И 

признания-

ват.
К. Г.

ПъТ при Моинци СТРАНИЦА 9По асфалтирания
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юасвета * изкуствоЦУ/1ТУЮЗ *
СРЕДНОТО НАСОЧЕНО ОБРАЗОВАНИЕ

ВЪВ ВТОРА ФАЗА НАПРЕД ЗАПИСВАНЕТО

ТРИ СРОКА ЗА ЗАПИСВАНЕОБЩЕСТВЕНА ХРОНИКА

КАИЕНМШКОТО УЧИЛИЩЕ
към която специфесията 

алността се числи
б) обш успех
в) ще се визмат под вни 

мание и отделни успехи на 
кандидатите в свободните

обществена хроника не 
и дали училището Ще 

сградата на най*
от Нишки регион ве- 

в кое средно у- 
тоест спе-

ТЕМАТА на тази
на учениците 

занапред. Касае се за ** “ ■зьт?
разрешаването иа тази дил

записване на учени- 
насочено обра- 

година, 
об-

е числото 
остане и
^^орХТсеГхоГреволхиран., 
сградата на учиш.щсто построена през^

Ж ГраГотТакриванс на училището, поради 
малкото число ученици.

Да се опитам 
що за сегашния
новката^която^сер ^ по много неща

на сградите снимаш! на Черногорското 
и често пъти обнародвани в нашия

че са
чилище 
циалност 
им помогнем в 
запознавайки ги с Плана за

ПХОра фаза „а средното
направи Самоуправителната

насочено образование и

от това, че 
1912 го-

да си
дейности, които са от зна 
чеиие за бъдещата профе- 

юш специалност (награ 
дипломи,

от първите три места 
определени
от съюзно-
покрайнинско, 
общинско значение).

ЦИ ВЪВ
зование в региона за 
който тези дни

сия заето едноди,частично да кажем не- 
и обста-поне нана сградата на интересите поизглед щиост

възпитание в Нишки регион. съревнования 
републиканско, 

регионалноедна професия 
да се подрамките на 

за кодто искат
Спрямо този документ пра 

иа записване във втора 
фаза на средното насочено 
образование имат всички 
кандидати, които изпълия* 

общн условия, предви- 
в Закона и отделни

ПОМНЯ 
приморие
Прозорците без стекло вис„т на разпзлеш.те сте- 

училището две големи дупки 
два огромни камъка за да

во
Изборът на 

спрямо
ната фаза на средното на 
сочено образование ще се 

основа на ранг: 
на всички кандй 
обадили се за съо 
специалност в един

кандидати 
успеха в предход

готвят.
При съчиняването иа 

ранг-листа училището ще 
разпределя учениците какго 
те са посочили в заявленията

На входа нани.
в които са сложени 
не влизат кучета и други животни.

Да влезем вътре. В малкия коридор мнна- 
кшнцнте от едната и другата стая, наШ>лно 

и въобще не се 
Човек остава на

ват
върши въз 
листа 
дати, 
ветна 
конкурсен срок.

дени
условия, предвидени в на- 
пътствието иа Републанска 
та общност по насочено об 

в този План и-

ват
пропаднали. Стените са черни 
знае дали някога са варосани.
— пълно смаян когато види обстановката 
учебната стая в която още се работи! Няколко 
чина един от тях без предните дъски, а стените 
чернн като в пушилница за месо. Напдраво не се 
различава черната дъска от стените. Географиче- 
ската карта почерняла, едвам ли може да се 
разчете какво пише на нея* Същото положение е 
и в другата стая, където сега не се работи.

Трудно е с думи да се опише обстановка в 
която се учат и работят, може би, последните 
ученици на Висок.

Предподавателите може би ще се засегнат 
от констатацията, но едвам ли може да се каже, 
че в такава обстановка може нормално да се ра
боти. Тук не само, че може дасе да»а образова
ние и възпитание на младите хора, но въздей
ствието е обратно.

Може да отидете на който и да е овчарник 
във Висок и там може да намерите много по- 
добър ред и чистота. Някои хора в селото дори 
казват, че преди сто години училището в Каме
ница при даскал Ташко било много по-добре

си.
на избора наВ течение 

учениците 
мисия 
кандидатите 
им и с гях 
зумява за 
циалиост 
ни,
ловията 
в едиа от 
циалности.

разование, 
самоуправителният общ акт 
на образовагелно-възпитател
ните организации, които за 
писват ученици за отделни 
професии и специалности.

През учебната 1979/80 
година кандидатът трябва 
да изпълнява общо условие:

а) да е завършил първа 
фаза — Обща основа на 
средното насочено образо 
вание без оглед на пред 
метите (програмите) от из 
борното и факултативно о- 
б учение, които в рамките 
на тази фази е изучавал.

на коконкурсната 
може да повиква

При
съвкупния 
иа отделен кандидат се взе 

внимание збира

утвъРДяването на 
брой на точки

и родителите 
да се спора 

това в коя спе 
ще бъдат записа 

ако не изпълняват ус 
да бъдат записани 

посочените спб

мат под 
на всички оценки по пред 
метите въз основа на които 
се върши избор и общия 
успех, който 
постигнал 
средното насочено образо
вание.

кандидата е 
в I и II клас на

Ученици, повтарящи тре 
( в края на учеб 

1979/80 година) ще 
непосредстве- 

съответна специал- 
Доколко в училище 

ученика е пов 
класа не съществу 

специалност

ти клас 
ната

Отделно се взимат под 
внимание и получават точ
ки за дипломи, награди, за 
ети първи три места на съ
ревнования и броя на точ 
ките
ния
точките които кандидатът 
има.

се записват 
но в
пост. 
то в коетоИзпълняването на отделни 

условия — определени био 
офизиологически (здравос
ловни или медицински) ха 
Рактеристики, кандидатът 
доказва с удостоверение, из 
дадено от определена меди 
цинска служба.

торил
ва съответна 
ученикът може да бъде за 
писан в специалност, 
то по програмите си е най- 
близка
за която се подготвя-

за отделни постиже 
се додава на броя накояуредено.

Хората в Каменица с право негодуват от 
гова, че пред очите на учителите и други отго
ворни хора сградата се разваля. И не само това. 
Поставя се въпросът: как е възможно въобще при 
такава обстановка да се позволи децата да 
седят тамо. Да оставим на страна, че учениците 
са лишени при нормални условия да се образоват 
и възпитават.

до специалността

Всички средни училища 
в Нишки регион до края 
на този месец ще обяват 
конкурси за записване в тре 
ти клас, тоест във втора 
фаза на средното насоче 
но образование. Конкур 
сите ще бъдат проведени 
в три срока и това: от 20 
до 22 юни, от 28 до 30 
юни и от 27 до 28 август.

Кандидатите имат право 
при конкурирането в опре 
делено 
ределена 
сочат 1-3

Ако трябва да се извъР 
ши избор между кандида 
ти със същ брой на то 
чки предимство имат кан 
дидати с по-голяма средна 
оценка на общия успех в 
двата предходни класа, 
взимайки под внимание 
всички предмети на редов 
ното обучение.

Ако за записване в оп
ределена специалност се 
обадят повече кандидати, 
отколкото е предвидено в 

образователно-
!

конкурса, 
възпи гателната 
ция ще въРщи избор и за 
писва кандидати, които в 
първата фаза на средно

Край е на учебната година. Късно е да би-
организа-ем някаква тревога или да влияем върху съзна

нието на хората положението да се оправи. Но 
все пак има място санитарния референт от Ди
митровград да види при какви условия работят 
13-годишни деца. А СИЗ за образование може 
що да надникне, ако това не е направил до сега 
да види при какви условия се учат децата във 
Висок. За това са и служебно задължени.

то насочено образование 
са постигнали по-добър ус
пех:

съ-

училище и за оп 
професия Да по а) из учебните предмети, 

които са от значение за про
Б. Николов Д. Рангеловспециалности в

?,

'$■

НА ПЕДАГОГИЧЕСКИ ТЕМИ та или особена подготовка 
— развитието на отделни 
свойства и активности от 
общата подготовка. Оттук 
често изниква нова дилема: 
на коя подготовка да се да 
де предимство.

Чрез дългогодишно изслед 
ване, относно тестиране на 
деца за записване в първи* 
клас забелязахме, че голям 
брой Деца не са достатъчно 
психологически

способяване към средата, 
която ги обкръжва. Това са 
значи двете категории, кои 
то взаимно се обуславят и 
допълват и затова не е въз 
молено да се отделят.

Следователно, изследвани 
ята ни показаха, а и прак
тиката всекидневно потвър 
ждава, че 'на психическата 
подготовка

ДЕТЕТО ТРЪГВА НА ЖИЛИЩЕ
Всяха година с 

в първи клас на основното 
училище известно число де 
ца оказва съпротива ш бяга 
от училището, или пък до 
ста трудно се приспособява 
към новата среда. Сякаш от 
година на година този про
блем става все 
лен, а това създава голямо 
главоболие не. 
дителите, но и 'иа учители
те, па дори и на самите де 
ца, които често се озовават 
в дилемата какво да прав-

тръгване цизирано коя възраст деца 
и при какви условия могат 
да се запишат в училище. 
Следователно, 
на децата следва да се про 
вежда от комисии, и то да 
стане принцип 
училища. Това не е случай 
но. Практиката показва, че 
хронологическата! н възраст 
на децата не винаги е га
ранция на тяхната подготве 
ност за училище.

Какво всъщност се 
разбира под понятието „под 
готвено дете за училище”?

Преди всичко трябва да 
се изтъкне, че -съществува 
обща и специална подготов 
ка. Общата 5Юдготовка об
хваща физическото, духов
ното и психическото разви 
тие на Децата, а специална

приемането

на децата за 
тръгване на училище не се 
обръща необходимото *ни 
мание, както от страна ня 
семейството, така и 
ските градини. Не сътцест 
вува в тази насока и необ
ходимото сътрудничество ме 
жду възпитателните • факто 
ри семейството, детската 
градина и училището, 
кар че до голяма 
нея зависи

във всички
подготвени 

обуче- 
счита-

по-изразите-
за предстоящото 

тъй като 
ме, че психологическата и 
трудовата
най-важните (а това потвър 
ди и изследването), конкрет 
но изследвахме емоциална- 
та подготовка на децата 
училище. Известно е, че со 
циализацията на децата тя 
сно е свързана с техния 
емоционален живот. От из 
градените чувства (страх 
любов, омраза и под.) зави 
си и темпа

ние.само на ро- от дет-
подготовка са

под-
ят.

Преди да дадем отговор 
на въпросите защо е така, 
ще изтъкнем, че в чл. 37 
на Закона за основното об 
разование и възпитание, вля 
зъл в сила на 1 
1974 година,

ма-
степен от 

приспособяване- 
малчуганите към нова 

та среда и тяхното общо ря 
звитие и напредък в учили 
щните активности по-късно.

Д-Р Слободан ВАСИЛЕВ

то на
септември 

точно е пре-
на тяхното при

А-
I
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ОТ 18 ДО 21 МАЙ В УЗДИН

Фестивал на основните 

училища на народа и
народностите

КОМЕНТАР

ВЗАИМООТНОШЕНИЯ
МНОГО ПЪТИ се изтъква, че обе 

ктивните трудности, пред които е из
правено основното образование и въз 
питание в Босилеградска община, зна
чително намаляват резултатите в тази 
важна обществена дейност. Материал 
пата база все още не задоволява: лип
сват нужни помещения, спортни тере
ни, учебни помагала. Вследствие 
та миграция иа населението — 
янно намалява числото на учениците в 
селата и в близко бъдеще ще бъде 
причина за закриване на учителски ра 
ботни места. В ход е и преустроява
нето иа обучението по новата програ 
ма, което също създава определени 
трудности.

Резултатите в учебното дело, мно
го повече зависят от субективни^ фак 
тор в основното училище: работата 
на преподавателите. Субективният фак 
тор, обосновайки се на личните спо
собности, залагания и съзнанието на 
преподавателите и техните здрави вза 
имоотпошения, трябва успешно да над 
делее всички препятствия-

През последните няколко години 
работата в основните училища (с из
ключение на босилеградското) е обре
менена с лоши взаимоотношения на 
заетите. Несъгласията, разприте групо 
вщимата от ден иа ден все повече са

изострят. През тази учебна година до
стигнаха връх: четири съдебни дела 
за обиди. За още по-голямо съжаление 
в някои от тях бяха включени и учени 
ци. Всекидневните кавги продължава
ха пред очите на учениците и селяни
те. Рядко някой да се запита какво 
ще остане от авторитета на просветни
те работници. Накрая се случи и най- 
лошото: след една препирня преподава 
телят по история физически напада 
секретаря на училището. Счупеното в 
хаоса стъкло и виковете за помощ пре 
къснаха часа. Учениците имаха какво 
да видят и чуят!

Не до такава степен, но подобни 
са и взаимоотношенията в останали 
те осмолетки. Последствията от това 
ге очувствуваг и в долнолюбатското 
училище, а моментално има' конфлик 
ти между учителите в подведомстве
ното оделение в Дукат — Център. Ве
че няколко години продължават лич 
ните разправии между двамата 

учители, а това нарушава отношения, 
та' и в селото. Населението негодува 
срещу тези явления- Родителите 
кат да знаят защо траят размириците 
между учителите. А самоуправителни
те органи никак не успяват да разре- 

проблема: и лошата обстановка

*«."кгьжг*“
новните училища на народа и
Социалистическа

на рязка
посто-на ос-

народностите в 
автоном-република Сърбия, с 

ните области Косово и Войводина.

В течение на три дни уче 
цици от около 15 основни 
училища (миналата година 
на фестивала в Нови Пазар 
са участвали 14 основни 
чилища с около 630 учени 
ка) ще имат възможност 
да бъдат заедно, да се за- 
познят, сближат и 
този начин

На фестивала в Уздин ще 
участвува и основно 
лище „Моша Пияде” от Ди 
митровград,

учи-

където през 
1970 година е и роден фести 
вала

V-
на основните учили

ща. В 1970 година, по вре 
ме на югославските игри 
под название „Хиляди ра 
дости", основното училище 
в Димитровград чествува- 
ше деня па училището 
100 година от рождението 
на Владимир Илич Ленин. 
В озна-менувапето на юби 
лея взеха участие и 8 ос 
новни училища, от различ 
ни краища на република 
Сърбия. И тогава бе реше 
но фестивалът да прерас
не в трайна манифестация 
на запознаване и сближава 
не под название фестивал 
на основните училища на 
народа и народностите в СР 
Сърбия относно „Братско хо 
ро”, проведено преди 17 го-

по
поддържат ед 

от най-светлите тради 
ции иа Народоосвободител- 
пата борба -— братството и 
ед1шството иа нашите наро 
ди и народности. По вре 
ме на фестивала е предвн 
дено да се състои дефиле 
па участниците, разговор 
с бойци, другарски вечери, 
посещение на село И двор, 
родно село на великия у^ен 
Михайло Пупин, а ще се 
изпълни и културно-художе 
ствена програма, в която 
ще се представят всички уча 
стници във фестивала.

на
II ис-

шат 
продължава.

Омразите продължават и в основ
ното училище в Горна Любата. Някои 
от работниците са принудени да осъ 
ществяват своите права чрез съда, а 
групировките и прегрупировките са 
постоянно явление. Достатъчно е да 
се спомене колко сили са изразходва
ни при избора на директора миналата

в центъра иа вниманието на препода 
вателите. И макар, че обучението ре 
довио се провежда въпрос е колко ка 
чествено може да се работи в такава 
обстановка. За съжаление всичко това 
продължава и през тази учебна година. 
Дори тази година споровете са най-изо 
стреми и често се разрешават в съди
лището. В бистърското училище се е 
стигнало дори и до физически раз
плати.

година.
отношенията в 

достатъченЗа илюстрация на 
горнолисинското училище

един факт: на скоро проведени 
ето

дини.
А. Д.

Въпреки че самоуправителните 
ношения в училищните колективи са 
един от основните фактори за успеш
ното провеждане на учебното дело, в 
досегашните анализи на тях е обръща 
но малко внимание. Самоуправител ни 
те органи малко са направили за по 
добряването на взаимоотношенията. До 
известна степен заглъхнало е и съзна- 
•шето на комунистите-партийните 
вм едвам ли съществуват. Въпроси за 

достатъчно.

от е само
те избори директорът на училищ 
е избран само с един глас повече.. Ди 
ректорът, обаче трябва да ръководи с 
целия колектив.

С горе изтъкнатото не се отрича 
постигнатото в учебното дело, или пък 

Налице е необходимо- 
да се раздвижи акция взаимоот- 

училища да

БАБУШНИЦА

В ЧЕСТ НА ДЕНЯ НА МЛАДОСТТА — 25 МАЙ

800 младежи и 

девойки в Съюза на 

младежта

здига тревога.
стта
ношенията в основните 
се подобрят, понеже те са най-голяма 
га причина, която намалява общия- Ус 

в работата. Учебната година 
при края, но обсъждането на този про 
блем в основното образование и въз 
питание през призмата на самоупра- 

отношения е необходимо.

акти

обаче имаразрешаване,
Има и сили, които с успех могат 
ги разрешат, но трябва най-сетне да 

Това налагат фактите.

еда зех

се действува.
Междусобиците в бистърския

например вредят на работата
ко

вителните
При това самоуправителните органи 
и комунистите в тези трудови органи
зации имат твърде сериозна задача.

к. Г. — В. Б.

лектив
в това училище вече над десет годи- 

Прсз това време имало е периоди 
временно притихване, но от мина

лата учебна година започнаха да

ни.
на се

и спортни състезания-
М. А-

миКакто ни уведоми предсс 
на Общинскатадателят 

конференция иа Съюза иа
Бабушиишка 

Мити ч,

се навършатНа 27 май 1979 година ще 
шест месеци на т*ьга и болка от преранната смъРт 

мил съпруг, баща. брат, чичо
младежта в 
община 
по повод

Слобдан
Деня иа младо

стта и 87-ия рожден ден иа 
другаря Тито, 
на Сьюза на младежта шс 
бъдат приети нови 800 мла 
дежи

МЛАДЕЖКА АКЦИЯ „ВЛАСИНА 79” на нашияНА С/ЛОЗИАТА

в редовете Бригада 
на ветеранитеи девойки.

Освен това в Бабушница, 
СтрелъИ, Звонци и Велико 
Болници ще се състоят го 

търж сства-прсгл еди 
на млади

ерозивните торе-лесяват
им край Власи па- 

„ВЛАСИНА 79" ще 
пе па 9 юни и в ися » три 

ще участвуват 18 бри 
от младо

На съю3,,ата младежка
7Тшеаучаствува и”брш^да
„а участници в Народоосво
бодителмата аоЦиа иа Ю 
иоморавски регион, е реше 

ма последното заседание 
на МОК иа СУБНОР. Бряга 
дата ветерани ш° наброява 
50 бригадири, а в неимия 

ше участвуват по 
от Лескова», 8 от 

общини 
и Боси

за! 104

МАРИИ (МИНКО) МИЛАНОВ 
пенсионер от Димитровград

20 май 1979 година в 11 часа 
помен, когато на не- 

занесем цветя и

леми
смени
гади, съставени

и девойки от
ма постиженията

Демя на мла всички 
ма пашата страна, 

на Власииа

те мо повод 
достта и рождения ден и а В неделя на

шс се състои полугодишен 
говия гроб в Димитровград ще

ЩС 10умоляпатЬсе роднините му, неговите другари 
^ на тъжния помен, за

жи
МО краища 

Счита се, чедр. Тито.
В село СтрелтьЧ шс бъДе 

ма До

бъдат засадени около 
и половина

■ще милиона 
смърча, бял идва 

фиданки ототкрит и паметник 
бримка Богдамович, славна 

край/

състав 
10 души 
Враня, останалите

по трима

коГщ^варп~мблагодпрам.
бор на тшощ околочерен

11 500 декара. Акцията ще 
организира през след 

две години.

ОПЕЧАЛЕНИ:
Съпруга Димитричка, спи Зо

ран, брат Александър, братовче
ди и др.

партизанка от този 
чисто име носи

ше дадатосновното бригадира.двама селеград
Те шс работят във втора 

като 24
СтреЛъЧ*.училище в село 

Във свички районни ше &ъ 
и подбра

вашите
с. м.през юли, 

заедно с младите ше
смяна
дни

заДат изпълнени 
ни културно-забавни програ СТРАНИЦА 11
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ш

мито
тогава__ Защо ти е нуженКъсно през нощта дойде при 

непознат човек. Отдавна бях 
някой звъни. око 

Непозна*

циментът?
__Трябва да го дам на Перо,

па отдел кадри в
мен
заспал. Чувам

отворих вратата.
стаята и ми подаде

ръководител „
предприятие „Пламък .

— Той строи къща?
— Не!
__ Сигурно за вила му тряб-

чих и 
тият
едно писмо:

„Куме, изпращам 
да му помогнеш 
работа. Да знаеш, онова ко

му дадеш все едно го да-

влезиа в

ти моя прия- 
в една пател 

жна 
ето ще 
ваш на мен.

Сърдечно те поздравява твоя

ва?Сви сакаю да су 

функционерйе
— Не! Трябва да го даде на 

Иван от предприятие „Дъб”... Там 
му е конкурирал сина му за ра
ботник.

л
кум Съгласих се,

ми, много добър човек. Ка-
касаше се заВито”.

кума
саеше се за Вито. Затова на непоз
натия казах да дойде на следва
щия ден. Дадох му пет чувала ци-

не беше дълга и 
пъти. Пог-

Бележката
Собштише ми оди Босилеград дека йе 

при ньи сега на явну дискусии правилии- 
кат за платете на вункционерйете. Па реко 
и я да дадем нещо къмто туя дискусии.

затова я прочетох три 
леднах подписа още веднъж и

че това не е никъкъв 
Вито се под-

констатирах, 
фалшификат — кум 
писал. Зная, че той рядко слага 

си на различни докумен-

мент.
Непознатият натовари чували

те и при излизане ми каза:

Я това не съм верувал, ама щом 
йе тека. Чудим се

подпис — Ако имаш нужда за декар 
обади се при

твоя кум Вито — там имам
ти. мени лекарства, 

чрез
свой човек. Влезна в колата и из-

— А какво трябва да ти дам 
приятелю?платете.

I съга га прайе — сигурно
су узимали плате! ? — Пет чувала цимент

строеж. Много ми е важна
от ва-само кико чезна към улицата.

Не питах го ни как се казва. 
Дори и ликът му не запомних. 
Единствено зная, че това в което 
ме тикна кум Вито ми мирише на 
мит о...

нацртът на правилникът и 
По-на-

шия
работата — каза непознатият. 

— Строиш къща?

Гледам
,1 чини ми се арната еу се помучили. _

знам имаше млого вункционерйе що
Комай

1(пред
су узимали 
половината тия на общинуту беоше вункци- 

не беше ясно кико

плате на оделен списак. — Не!
— Вила?
— Не!

!онерйе, а мене све
толкова малечка община да има толкова 
много вункционерйе и одека им толкова па- 
ре за плачанье на вункционерйе?

Съга гледам 
шест души останули. 
ка арно су се потрудили. Знам и това де' - 
ка че има зор док га усвойе. Сега се бунтую 
свите що не су улезли у новият правилник 
кико вункционерйе... Кажу: „Кико да съм 
началник, кита платуту че узимам зайедно 
с работниците, па ютре нема да може и на 
метачат да заповедам!”

ми Б. ВОЛОКИН

I!II г
у правилникат само пе' 

Затова и кажем де- НАЙ-ХУБАВИТЕ ГОДИНИОТ НАШИЯ ЖИВОТ

НАИ-ХУБАВИТЕ ГОДИНИ ОТ 

НАШИЯ ЖИВОТАма изгледа оди друго ги йе стра: да 
не се вате работниците за ЗУР-ат, та и ньи* 
ньите плате да зависе оди рабутуту. А не 
кико лани: они си узну паре, а работници
те че почекаю малко.

Четим по'надоле у правилникат и око
ло платете сеарната намучили: турили си 
по девет до дванаестет ил^адарке. Ама све ми 
се чини дека цършката им нейе толкова го- 
лема. Че има дърпанйе на краищата къмто 
себе си.

Всеки човек да живее и — 9 години.
Пушене на гладен стомах, 

нощем и на съвещания — 
2 години,

Живот в града — 5 годи
ни.

Неподвижен 
години.

Неспазване 
4 години.

Четене на книги в легло 
то и по време на хранене
— 3 години,

Пиене на вотка — 7 годи

дини от дреболия се съби
рат още двадесет години: 
възпитание на децата — 
9 месеца, многосерийни фил 
ми — 3 месеца и тн.

От тези сметки правим 
сигурен извод, че демограф 

голяма
Но те ни дават по 

вод да се надяваме, че има 
ме голямо щастие, т.е. 
появили сме се на света, 
преди учените да са раз 
брали тънкостите на демо
графията. В противен слу
чай
житолност на живота 
години, на какво бихме се 
наслаждавали при преброя
ването си на този свят.

Данило РУДИЙ 
Ратадир ТРВАНОВСКИ

ако му провърви, малко по 
вече, отколкото му е писа 
но. Разбира се, едни живеят 
повече,

Използувайки 
която се нарича „демограф 
ска

други по-малко
науката,

5труд
статистика”, вие лес

но ще можете да минете 
през опасните завои и да
удължитетази

ската статистика е 
сила.на режим

Да кажем и това дека нигде не ви- 
до да су казали кикву работу требе да за" 
върше за тея плате. Или су изгледа забова- 
рили да за сви важи: колко работи — тол
кова че узне.

своя живот. С 
цел се препоръчва да 

си изпишете 
популярните 
етически данни затова, кое 

съкращава живота, 
следното:

ФАКТОРИ, които СЪКРА
ЩАВАТ ЖИВОТА:

10% над нормалното тегло 
— 1,5 година.

Изпушване на една 
цигари

от иаучно- 
издания стати

ни.то ни 
Излиза Щастлив 

— 25 години,
Редовно гледане на теле

визия — 4 години,
Редовно плащане на али- 

менти — 18 години,
Четене на детективски ро 

маии преди лягане — 2 го

семеен живот при средната продъл- 
— 74

кутия 
за едно денонощие

АКТУАЛНА ПРИЧИНА
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