
М) с указ на президента 
С4»МО ат 14 ф«вру 

ари 1975 г. Издател
ство „Братство’’ е удо 
стоене с Орден брат
ство и единство със 
сребърен венец за осо
бени заслуги в обла
стта на информативната 
и графическа дейност 
и за приноса в развити 
ето на братството и 
единството между наши 
те народи и народности.

* НАРОДНОСТ в С»ОР ЮГОСЛАВИЯ ►

9 МАРТ 1979 -А- БРОЙ 899 ★ ГОДИНА XX •к ЦЕНА 2,00 дик.

00 и«8!мвтр5!пря|“
ИЗМСА В ЗАПАДНА ЕВРОПА

ОБЩИНСКИТЕ КОНФЕРЕНЦИИ НА ССРН ДАДОХА

ЕДИНОДУШНА ПОДКРЕПА НА 

КАНДИДАТУРАТА НА ПЕТЪР ВТАМБОЛИЧ
АКО СЕ Съди От показани те резултати през януари и 

февруари т.г. износът на 
ООУР „ДИМИТРОВГРАД” 
Димитровград ще бъде увели 
чен в сравнение с миналата 
година. През първите 
сеца от годината пласментът 
на стоките от „Димитровград" 
достига 130 тона, което е 34 
на сто повече от същия пе 
риод на миналата година.

носът ще се увеличи 
на сто:

Увеличението
през тази година в това ди 
митровградско предприятие 
°е оценява добре имайки на 
предвид, че реконструкцията 
на. предпреятието ще може 
Да се провежда и със собстве 
ни девизни средства.

Реконструкцията на 
„Димитровград" ще 
разходите на производството 
и ще обезпечи производство 
на нови стоки, които ще 
пласират, и на западноевро
пейския пазар.

над 20

на износав

За члеи на Председателството на СФРЮ ОТ СР Сърбия 
петгодишен мандатен период

два ме От 1945 до 1957 ГОДИНа ДРУ 
гарят Сгамболич е избиран 
за представител в Съюзнагга 
скупщина, а за републикан
ски представител ог 1946 до 
1953 година: От 1948 ДО 1957 
година е бил секретар на 
Централния комитет на Съю
за на комунистите на Сърбия. 
Член на ЦК на СКЖ е бил 
от петия до осмия конгрес на 
СКЖ. а от 1954 година е 
член на изпълнителния коми 
тет на ЦК на СЮК. От октом 
ври 1966 година е член на 
Председателството на ЦК на 
СЮК и председател на ЦК на 
СКС. На деветия конгрес на 
СЮК бива избран за член на 
Председателството на СЮК, 
а на X и XI конгрес на СЮК 
За член на Председателството 
на ЦК на СЮК.

Също така бива избран в- 
«републиканските и съюзните 
органи на Социалистическия
съюз.

За член на Председателство 
то на СФРЮ бива1 избран- на 
16 май- 1974 година, и до май 
на 1975 година е бил подпред 
седател на Председателството 
на СФРЮ.

в предстоящия

КАНДИДАЦИОННИТЕ 1941 година като един от ор 
ганизаторите на въоръженото 
въстание в Сърбия- През вой 
ната е бил секретар на Глав 
ния народоосвободителен от 
бор за Сърбия и комендант 
на Главния щаб на народоос 
вободителната войска и парти 
занските отряди в Сърбия. 
На Второто заседание на 
АВНОЮ бива избран за члет# 
на Председателството. След 
освобождението на страната 
също така заема много отго 
ворни партийни, държавни и

кон
ференции на общинските ор 
ганизации на ССРН в тече
ние на миналата седмица бя 
ха най-важните 
събития във всички общини 
в Нишки и Южноморавоки ре 
гион. Делегатите на общин
ските конференции на ССРН 
дадоха единодушна подкрепа 
на събранията на граждани
те и трудещите се за член на 
Председателството на СФРЮ 
От СР Сърбия в предстоящия 
петгодишен период да се изди 
гне кандидатурата

ООУР
намалиООУР „ДИМИТРОВГРАД" 

има в план -през тази година 
да увеличи износа на 900 то 
на. Миналата година 
сени 850 тона. Предвид 
промената на цените и асор 
тимента през тази година из

политически

сеса изне
на

Б. Н.

ЧЕСТВУВАНЕТО НА 8 МАРТ

Тържествена и делово Петър Стамболич, 
досегашен член 
Нд Председател
ството на СФРЮ 
и член на Предее 

дателството на 
ЦК на СЮК.

На заседанията 
Общинските кон
ференции колета 
тираха, че гра
жданите и трудо 
вите хора в мест
ните общности и 
в трудовите орга
низации са дали 
единодушна под
крепа на предло
жението на прези 
дента Тито за 
преизбиране на до 
сегашните члено 
ве на Председа

телството на 
СФРЮ За перио
да от следващите 
пет години.

Тазгодишното чествуване на 
Осми март 
ния ден на жената — в Сур 
дулишка

ктиви се състояха тържестве
ни срещи, на които накратко 
бяха изнесени доклади за зна 
чението на чествуване на Ос 
ми март, а в училищата бяха 
организирани писмени съста 
ви на тази тема.

Препоръката средствата, 
предназначени за подаръци 
да се дадат като приложение 
на акцията „Международната 
година на детето" главно пое 
тигна своя ефект.

Международ-

обтттина премина 
под знак на вече приетите 
традиционни активности.

Програмата яд чествуване то 
прие Секретариатът на Кон
ференцията на ОК на ССРН 
за обществено положение и 

Бяхаактивност на жената, 
организирани тържествено за 
седание, посещения на майки 
на паднали борци и болни же 
ни. Във всички трудови коле

Член на СКОЮ е 0т 1933, 
а на ЮКП от 1935 година.

Другарят Петър Стамболич 
е носител на „Партизанска 
споменица 1941". Лауреат е 
на много военни и мирновре 
менни отличия, между които: 
Орден на югославската вели
ка звезда. Орден на народен 
герой. Орден на юнака на 
социалистическия тРУД, Орден 
на народното освобождение. 
Орден за заслуги към наро 
да първа степен. Орден на 
братството и единството от 
първа степен и др.

С. М.

РЕФОРМА НА ОБРАЗОВАНИЕТО

В ПЪЛЕН РАЗГАР
На 7 март т.г. в Лесковац 

представителите От 13-те общи 
ни на региона обсъждаха пре 
дложеяието за мрежата и кон 
кретните професии в средни 
те училища на 
на Южноморавски регион.

На снимката: В образова 
център „Иван Карай 

Босилеград всс по- 
«внимание се обрт,Ща 

обучение

ПРЕЗ последните 
месеци а и занапред, до на 
чадото
1979/80 година реформата 
средното образование е в пъ 
лен размах. Сдруженият труд, 
образователните 
обществеио-политич е скит е 
ли в местните общности

организации раз
виха изключително важна об 
щесгвено-политическа дейност 
с цел да се намерят най-под 
годящите решения по внедря 
ване на втория етап на сред 
ното насочено

няколко

учебнана новата
на

КРАТКА БИОГРАФИЯ ИЛ 
ДРУГАРЯ СТАМБОЛИЧ

Сърбия и в СФРЮ.
Бил е министър ,на финан 

ситс, подпредседател и пред 
седател на правителството на 

Сърбия

територията
Ст. Ст.

заведения, 11си Роден е през 1912 година в 
село Брезова край Иваиица, 
Сърбия- Завършил е агроно
мически факултет в Белград. 
Преди войната другарят Пе 
тър Стамболич принадлежи 
иа напредничавото студентско 
движение. В Народоосвободи- 
тслиата борба участвува от

телния 
ванов" в

и Народна република 
министър на земеделието в 
правителството на Югославия, 
председател На Народната ску 
лщина на НР Сърбия, пред
седател на Съюзната скупщи 
на и председател н& Съюзния

трудовите БАБУШНИЦАнаМО вп рактическото 
добре сьоръжените 
иици и кабинети, 
те От втори глас -в 
по география-

Утре еесхяработил
Учсници-
кабишгга

образование. Ст. Ст. изпълнителен съвет.

Г
БАБУШНИЦА

Помощ от републикаташяяяш Утре в Бабушнзща ще се 
проведе съвместна сесия на 
трите съвета на Общинската 
скупщина. Делегатите ще об
съдят проекта на плана и 
програмата за работа преа 
настоящата година.

I.ни.... -п- ,1 1 мг..... Ч.....

щ ТЕЗИ ДНИ Изпълнителният съвет на Скупщи 
ната на Социалистическа Сърбия отпусна 1-906 000 
динара помощ на Бабушница за саниране на послед 
ствията ог природните бедствия през изтеклата го
дина.

ШЩ

9 Съшо така, в дневния ред 
иа сесията на Общинската 
скупщина са внесени и отче 
ти за работата на санитарна 
та, комуналната и някои дру 
ги инспекционни служби, от 
чета на комисията за жалби 
и оплаквания и др. въпроси.

Миналата година през март и април в Бабуш- 
тгишка община имаше проливни дъждове, конте на 
несоха големи щети на стопанските организации на 
селското стооанство.

Също така и поради свличане на земни плас 
тове Одха разрушени къщи в Горни Стрижевац. Сгре- 
лъЧ и някои други селища в общината.

У М, А.
И кабинета



РЕВОЛЮЦИОННИТЕ УНИВЕРСИТЕТИ
В ^ “ Зш.реб започва да ЮКП. Конференцията

и комунистическият жда
па ПК

из ИСТОРИЯТА

обСЪ
ПЪПР°Ггодила в 

излиза
сгудештски бюлетин 
11а СКОЮ за Словения, ог 

1933 годила издава вест 
радник" и т. 

ла диктатурата 
сс заД7,лбочава.

и синки основни 
от работата на ЮКП и 

съответни за кл юче 
работата на синдика 

на село, сред нацио- 
угнстените маси, мла 

деж-га, за партийния печат 
и литература, резолюция за империдли- 

Кон

превеждането на 
ша «класици- 

другарите 
Родолюб Чо

СКОЮ ти върху 
Адаш-ш произведенията

те на марксизма.
Мошя
лакови ч, 
ботят
Капиталът’' от Маркс и ДРУ " произведе-

комнтет на 
за лърватоко поиш
«с шля сиизвестно, на 6 я11)' 

опишаКак го с приема 
пия за 
тите, 
нално

19*9 година Вари 
Югославия

разпуска ш адколко ги
народната скупщина. Вт*3 му ' „,,еШте ла юкп ои иия...
0С1Юва на Зак^а кралока ^ осьдс1Ш и1а дългогоди Въ«реки. че
та “ласт “ “ъл - оОна шеи затвор...жавно Управление положението на
родван на о « “ скитс затворници тогава
- “и^нГУ=/ К̂се

такива' установена днкта п<^авал°;аХ1I«дийото*"па уп ™ 
тура на кРа®с™ Р цаха рмивдите ш затворите, л- 
И‘Ш,а1)^ТусиИяватОДдаУ— ’о комую.стьт е <Ш*»г

зиг а&10 - -Го
,-гпаната след ко облекчения било ЧРСЗ 

„ ' да разби бождение от принудителна та
нашгалните организа- бота, 1Сшъад да

ЕГно^Пнл

“рТск°Ю загуо на ^
ват голям брои *. углавни престъшшци (осъ
нове и Ръководител Ш У криминал). Заради
^ГвтЬда™ партии това, осъдените по политиче
д“И в бо“бата с диктатор ски причини са били нри 
нали у Алек нудепи да поднасят вси 1ки

суровости и 
системата в

ПпяДС.
Вуйович и Други ра 
па превеждане на

1929 до сеитсм 
и Югосла

юч и
ника „Млади 
и. Кризата 
пое повече 
От членовете яа временното 

ЮКП особе 
Милош Мар

държавен
лександъР
Гоц анулира 
от 1921 година и марксистки

борбата срещу 
етическата 
ференцидта 
тралед комитет от 
лове и а кандидати. Тази кон 

представлява край 
на организации 

на ЮКГ1

ръководство на 
но се изтъкнах 
кович,
Йосип

война и др. 
избира нов ден 

12 чле )

наударите
диктатурата проредиха 
и ОКОЮ и в неравната борба 

ръ-ководства
и организации, наскоро

из Югославия се виж 
ма активисти 

на ЮКП

ЮКП иБлаг ос Парович
коолтиполитичо* Броз, като 

членове в това Ръко 
ВЛИЯЯТ ВЪР 

предигнни 
становища на 

ръководство. От

изчезнаха целине рани 
водство,
ху промяната на 
те сектански 
партийното 
1934 година временното ръ
ководство, с решение па Ко 

I получава названи 
Централен комитет на

на- ферсиция 
на процеса 
ялото 
слсд
От диктатурата
лежсандъР-

които
вред
дат усилията

организациите 
и СКОЮ Да оцелеят или въ 
зобновят и продължат маоо 

политическа дси- 
По това време ръко 

на СКОЮ остава

възобновяване
претърпени 
на крал А-

ударите,

събитияпо-важните
време трябва да се 

Четвртата конфе 
на СКОЮ, състояла 

началото ня септември 
Загреб. На нея 

становищата 
ЦК на ЮКП 

1933 година, като ва 
и За СКОЮ.

завършава и перио- 
възобновяването и 

да ЮКП

Отвата си 
пост.ъашина

жат
минтсриа от товасто 
ЮКП.

Крупните промени, 
шопи в страната мрез 
дните няколко години и ус 

възобновяването

споменат и 
ренция

ВОДСТВОТостраната (докато ръковод 
на ЮКП, .което е оти 

от стран'ата и ръководи 
от чужбина, което с било тру 

невъзможно).

ционното 
жение 
ехо

извър-
послс

вв
ртвото
шло

се в 
1935 година в 
са разработени 
па пленума на

ят
Г1СХИТС ВЪВ
на ЮКП и СКОЮ и оживс- 

им дейност съгласува-
почти

Затова с идването ма другар- 
я Тито на ЮКП, първите 

са положени да ос 
ръководството в стра

от юнипата
не между дейностите на две 

За целта в 
ожи

жни
му усилия 
върне 
пата.

През 1933 година след 
талювяваие на временно Рък 
1соводство На ЮКП се интен 
зивира дейността и на ско 
свските организации. В яну 

1934 година започва да 
вестникът

Такате организации, 
страната сс раздвижва 
вена активност. През пери 

ноември

Дът на
консоледанията 
и СКОЮ и създава^ условия 
за по-нататъшно действуване 

политичекси орга 
низации У нас и на най-на- 
предничагвитс сили.

ус
од од ооптем/в,ри 
1934 година се провеждат пар 

конференции за Сър 
Далма-

и Словения- След това 
Четвъртата на- 

конфе ренция на

на кралрежим на всичкитийни
бия. Черня гора, 
ция
се провежда

ския 
сандъР-

На 25 април
насвоеволия 

затворите. Кому 
този вид са за- 
килии, в зависи 

мнението на управ 
на затвора. Всеки осъ 

като издържи оп

1925 година
след зверски мъчения, край пистите 

Свети дух на югеелав 
граница би

убити секретариет 
ЦК на ЮКП Джуро Джако 

Червенат помощ
Никола Хечи жал

което за

от ари 
излиза 
„Млад

държани 
мост от

в отново 
Болшевик" и същата Михайло Георгиевскисело 

ско-авсгрийската ционална
на никават ден, след 

ределено СЪОБЩЕНИЕ ОТ ПЕКИНмо- ОФИЦИАЛНОнаказашю е
„свободняк", 

политзатворниците
вич и на 
за Югославия
мович. „ _

На 27 юни 1929 година в
Самобор 
та биват
те на СКОЮ Миио 
ки и Янко

да стане Китайските воиски се 

оттеглят от Виетнам
не не е важело и т.н.

защо комунистите е 
трябвало да се борят и и3 

права
Етоборба с полиция 

убити секретари- 
Ореш 

Мишич. С тях
борят за определени 
и привилегии в затворите на
бивша

След шестоянуарската дик 
татура 1929 година броят 

същата го на осъдените комунисти от 
на Псшитбю . ден на ден се увеличава. Те 

каторгата в Срем 
Лепоглава,

Юговславия.Славко Орешки, ръ 
техниката на

загива и
ководител на 
ЦК на СКОЮ.

август 
членът
ЦК на ЮКП Брацан

Решението на китайкото 
правителство да оттегли вой 
ските от Виетнам донесе 
облекчение след 16-те трево 
жни дни, когат0 мнозина 
си поставяха въпроса за кра 
йните целд на китайската 
акция 
тане
ско-виетнамски конфликт.

Китайското оттегляне мо 
же да продължи колкото и 
„контраудара" 
чко зависи от военните дей

ствия на виетнамската армия- 
Счита се, че китайското съоб 
щение представлява най-ху 
бавата вест, която пред по 
следните две седъици дойде 
от Пекин.

Същевременно чуждестра
нните агенции осведомяват 
че във Виетнам се върши 
обща военна мобилизация. 
Дали това решение е прие 
то преди или след китайско 
то събощение, остава да 
се види.

На 5 март т. г. китайското 
съобщи, че 

своите войски

През
правителство 
ще оттегли 
от Виетнам. От този ден — 

се казва в съобщени 
китайски вой

дина 
ро на 
Брацанович.

В април 
убит 
член

издържава-г 
ска
Марибор, Пожаревац и на 
други места. В тези 
ри комунистите биват

на най-брутален на- 
Слабо са хра

Митровица,
1930 година бива 

Машанович, както 
ето, всички 
ски ще 
та на Виетнам.

затво-
подМарко 

на ЦК на ЮКП (в 
полицията в Чер 

В юни месец съща 
година в Сараево загива 

на ЦК на ЮКП за 
и Херцеговина Ма-

напуснат териториялагани 
тиск и терор, 
нени

и дали всичко ще ос 
в границите на китай

схватка с 
на гора). съобщението ки- 

войски са постиг 
нали своите цели, след 17 
февруари когато минаха в 
„контранападение", 
виетнамските „военни прово 
кации и нарушаване на ки
тайската територия”. Не се 
казва прецизно за какви це 
ли се касае.

В съобщението на китай 
ското правителство се повта 

части ря становището, че Китай
не иск а пито педя виетнам 
ска земя и че единственото, 
което желае Китай е „миро 

под любива и стабилна граница".
В съобщението НР Китай 

с единадесетод предупреждава Виетнам да
невна стачка гладуване да не прави „предизвикателства
живеят в съвместно поме- на китайската граница след 
щение да имат по-чести оттелглянето на китайските 
посещения, да получават пи сили’'. Китайското правител 
сма и колети, да четат кни ство тържествено заявява

— казва се в съобщението — 
че китайската ст.рана си за- 

зволено да имат съвместно държа правото на втор удар, 
помещение, те го подържат ако виетнамците възобновят 
безпрекорно чисто и го пре тази свод активност, 
творяват в същинска учеб 
на стая. В помещението 
всеки ден в определени ча 
сове чрез марксичеоки кръ
жоци, тайно, се проучават
теорията на марксизма. Всич 
ки осъдени в Сремска Ми
тровица (с изключение на три 
ма) с голям интерес стушат 
и изучават теорията на мар 
ксизма и постигат завидни 

товав об 
повече

Според
тайскмте

(прикомова им давали 
храна), живеят в не 

помещения, ра
та

малко 
хигиенични 
ботят при най-трудни условия 
тежка физическа работа, ня 
мат право да четат книги, 
следят печата и ти.

Обаче всичко това не мо
же да сломи борческия дух 

И в усло 
затворническия 

те се борят за свои 
те права и успява^ 
чно да ги осъществят в та
кива условия. Така напри 
мер комунистите-затворници 
в Сремска Митровица 
ръководството на Моша Пия

членът 
Босна 
рияя Барун.

На 14 август 1930 година 
с полицията загиват секре 
тарите на СКОЮ Йосип Ко 
лумбо и Перо Попович А- 
га, а през октомври следва 
щата година секретарят на 
ЦК на СКОЮ Йосип Дебе 
ляк и секретарят на Обла

понеже всизаради

КРАТКИ НОВИНИ
н а комунистите. 
вияТа на 
живот Караманлис ще посети 

Югославия
■ По покана на Президента 

на СФРЮ Йосип Броз Тито 
и председателя на Съюзния 
изпълнителен съвет Веселин 
Джуранович,

По време на посещението 
делегацията бе приета и от 
председателя на ЦК на ККП 
и министър-председателя Куа
Го-фън.

тешим НА ВЪЛГАР- 
СКАГА НАРОДНОСТ В 

ОФР ЮГОСЛАВИЯ
де успяват

председателят 
на правителството на Репуб
лика Гърция Констатин Кара 
манлис през март т.г. ще на 
прави официално приятелско 
посещение в Югославия.

■ММ МТЪМ
Ув-М* в разговора е подчертано, 

че югославско-китайското съ
трудничество на икономичес
ки план е още във фазата 
на развитието си

ги и под.
И след като им бива по-

Дцмита»
и изп. длъжността 
главен и отговорен 

редактор 
ТОДОР ВЕЛЧЕВ

Тюмугчмни шити 
БОГДАН НИКОЛОВ 

Тшфапи Я0*тпщ — 
48-494, Радаициа 92-791

Годишен абонамент 100, 
а полугодишен 50

Тмцуща сметна
62500-603-9525
еди - ниш

а» п -11. я

и че още 
не са използван}* многоброй- 

: възможности за издига 
не на тези отношения.

ИКОНИЧ СЕ ЗАВЪРНА ОТ 
ПЕКИН

ните
Китайското правителство 

е дало предложение за пре 
говори и по Миролюбив на
чин

Подпредседателят на Съюз
ния изпълнителен съвет Бра 
иислав Иконич на 5 март се 
завърна от Пекин в Белград. 
Иконич оглавяваше 
ската делегация на 
то годишно заседание на Юг0 
славско-китайския омесен
митет за стопанско и научно- 
техническо сътрудничество.

ТОДО КУРТОВИЧ В МЕКСИ
кода се решат съшеству 

ващите разлики и да се на
мери В няколкодневно посеще

ние на Мексико се намира 
Годо Куртович, председател 

Съюзната конференция на 
сОРНЮ, по покана на Нацио 
нално

решение за гранични 
те и териториални 

На края 
се констатира,
./надява всички миролюбиви 
народи

югослав-
редовновъпроси, 

на съобщението 
че Китай се ко

резултати. Освен 
щото помещение 
осъдени 
щават 
голям 
Така

революционната партияда предприемат мер 
ки и наложат на виетнамски 
те власти

на страната.
По време 

Тодо Куртович
комунисти се посве 

на работата от по- 
обществен

веднага да пре 
своята агресия сре 

и да изтегл 
ят своите сили на собстве 
на територия.

на посещението 
се срещна 

мексикански^ президент Пор 
тильо, комуто пренесе 
поздрави от президента Ти-

На заседанието 
та е подписан протокол 
стокообмена в тази година 
ЧИяТа° ^Йносг ое изчислява 
на 420'^мйлнбн‘а долара.

«ат*- на комитекратят 
•щу Кампучия"

сМ 8 заинтерес, 
например, една група 

комунисти всекидневно рабо- топли
то.
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ПРОБЛЕМИТЕ НА ИЗОСТАНАЛИТЕ ОБЩИНИ

За по-ефикасно
инвестиране

южноморавски_ реги
он, в чиято ошцност са обе 
динени 13 общини, представ 
лява стопански 
налата област яз СР

давда в^ Враня. В 
на заседанието 
и подпредседателят
пълнителния съвет

работата 
участие 

на Из- 
на Скуп-

ши«ата на СР Сърбия Кр“с 
ве !;РиГЧ С група ™=но

разискванията участву- ~ 
ва и Кръста Аврамович —- 
то подчерта, че 
на изостаналите краища тряб 
ва да сс ускори с по-ефикас 
ни капиталовложения, 
ледните трябва да гарантират 
по-скоро връщане 
ните средства и 
но откриване на нови работ 
ни места. При това текущи 
ят доход « сдружения труд 
не трябва да бъде угрозен. 
Прекомерното 
ди към обременяване 
хода и дсстабилизация 
ланството. Широките консул- 
тации и самоуправителното 
договаряне в сдружения труд 
не трябва да позволят некон 
тролирано да се разширява 
фронтът на капиталовложени-

лзе
наи-изоста- 

сърбия. 
репуб 

еДна от 
се числи

Според критериите на 
лика Сърбия нито 
общините му не 
към стопански развитите 
йони. С този твърде 
проблем години наред 
нимат всички общини 
делно и регионалната

в
ра кои 

развитиетотруден 
се за 
поот- 
общ

ност като пяло. Не изостава 
и грижата на по-широката об 
щност — републиката, 
с общата си политика за 
витието на изостаналите об 
щини и региони, чрез фон
да за насърчение на стопан
ски изостаналите краища и 
с капиталовложенията на сдру 
жения труд о^ други, по-ра 
звити краища до голяма сте 
лен смекчава изостреността 
на този проблем.

В периода на реализацията 
на средносрочната развой
на програма От 1976 до 1980 
година инвестиционните влага 
ния не са изпълнени както е 
било запланувано. Затова 
през настоящата и следваща 
та година трябва да се засили

Пое

не вложекоято 
. раз същевремен

инвестиране во 
на до 

в сто

В ОКОЛНОСТТА на Сараев0 започнаха работите по 
изграждането на газопровода Сараево —Зворник в дължи
на ох 117 километра. Газопроводът е част от общия про
ект за защита на човешката среда, а края на работите, ко 

холандското преприятие „ХАК" се лредвиж
Започна изгражда
нето на газопровода 

Сараево-Зворнин

ята. и то извежда
да през тази година. Магистралният газопровод Сараево— 
Зворнис, чрез който ще се пренася природния газ от Сър 
бия до Зворник, относно Сараево, е част на бъдещата га
зопроводна система в Босна и Херцеговина., Главният про 

на газопровода е изработило предпирягието „Петрол- 
инвест" от Сараево в сътрудничество с френското предпри 
ятие „СОФРЕГАС”...

На заседанието бе дадена 
подкрепа на определението 
да се насърчават и поощря
ват капиталовложенията, ко
ито сдруженият труд от раз 
витите среди пласира в сто
пански изостаналите общини 
и региони. Този процес тряб 
ва да върви планомерно, с

тяхната динамика.
Но в това отношение е ктима

повече трудности, които бав 
но се преодоляват. Касае се. 
например и за недостига на
строителен материал, преди 
воичко на цимент, което досе 
га зле се е отразило на пла 
новете в строителство. Цимен 
тът и досега е придизвиквал 
известни закъснения в изпъл 
нението на планираните ин 
веспщии. Затова в разпреде- 
нието му по регионите този 
край търси да получи необ
ходимите количества този 
стооителен материал.

Тези въпроси бдха разгле
дани на разширеното заседа 
ние на Председателството на 
Скупщината на Южноморав
ски регион, състояло се неот

ясно икономическо 
ние. Това подразбира и ши
рока акция да се преизпитат 
някои инвестиционни начина
ния и ако не оправдават оча 
кванията да се потърсят нови 
по-сполучливи решения.

Едно От заключенията 
Председателството бе успоре 
дно с изпълнението на зада
чите от текущия средносро- 
чен план да върви подготов
ката за изготвяне на следва 
щата развойна програма 1980 
— 1985 година.

оправда
ОТ ЗАСЕДАНИЕТО НА ЦК НА СК НА СЪРБИЯ

Постоянно укрепвано на делегатската
системана

квалифицирано участие и по- 
голямо влияние в делегатска 
та система. В това налравле 

идейно -политическото 
образование и подтикване
към градивно обсъждане
и критика и създаване на 
демократична атмосфера във 
всички области на обществе 
ния
значение за 
ефикасност на

На заседанието си от 5 
март т.г. Централният коми 
тет на Съюза на комунисти 
те на Сърбия обсъжда въп
роса за осъществяване на де 
легатската система и идейно- 
политичеоките задачи на Оь 
ЮЗа на комунистите в неЯ- 

Подготовката за заседание 
то на ЦК на СКС бе извър
шена във всички организа 
ции на СКС, при което е на
правен критически анализ 
на досегашните постижения 
и слабости.

дългосрочни интереси и по
треби на трудовите хора и 
гражданите.

В целия комплекс на зада 
чите пред организираните 
субективни сили с първосте 
пенно значение е въпросът 
за активизирането на самата 
делегация, която не може 
повече да се наблюдава като 
институция, отделена ОТ 
редовното самоуправително 
решаване и от конкретните 
течения на политическия жи 
вот в организациите на сдру 
жения труд, 
пости и другаде, 
с това се посочва на задачи 
те на Съюза на комунистите 
и другите обществено-поли
тически организации.

— Така какт0 делегация 
та не може Да бъде пасив 
на към събитията в своя 
та среда, също и Съюзът на 
комунистите и другите обще 
ствено-политически организа 
ции в основните клетки на 
обществения труд и живот 
па гражданите нс могат да 
сс поставят в позицията 
„критика ог страна1', 
от сдна страна оценяват ра 
ботата на делегациите, а от 

страна недостатъчно 
в самоупрааител- 
за Да сс изграж

идейно-политическите
становища и основата за по- 
ушешиа и плодотворна рабо 

всяка делегация. То

ние

Ст. Ст.
живот имат отделно 

демократичната 
делегатската 
- изтъкнато

НА 11 МАРТ В БОСИЛЕГРАД
НоЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКАТА 

НОНФЕРЕЙЦИЯ НА СНС
система, 
бе на заседанието на ЦК — 
в развитието на тези преду 

от съществено зна-местните общ 
Успоредно

СЛОВИд
чение е да се изхожда не от 
някакво общо 
съзнанието и 
ско''
щите се и гражданите, 
целокупната идейна работа 
и оспособяване да бъдат във 
функция на жизнените инте 
реси и на трудовите хора и 
гражданите.

Затова
многобройните и твърде от
говорни задачи пред Съюза 
на комунистите в осъществя 
ването «а делегатската систе 
ма търсят пълно ангажира 
не и отговорност и конкрет 

на всеки член, 
на Съ

на комунистите във вся 
ка среда и на всички равни

Критическото съзнание и 
необходимостта от по-уско- 
рсно и по-последователно 
осъществяваме на конгресни
те становища за по-нататъш 
ното развитие на делегатска 
та система, получи пълна 
изява и на заоедаиисто на 
ЦК. Членовете на ЦК сс спр 

главно върху въпросите 
свързани с ролята, задачите 
и начина на действуване на 
Съюза на комунистите в ос 
ловните организации на сдру 

местните об

издигане на 
„просветител- 

отношение към трудеконференция и същинската 
щите са били на широко
съжданс в първичните 

в общината.

В неделя на И март в Бо 
силеград ще се състои засе 
дание на Общинската 
ференция на Съюза на ко- 

Делегатите _ 
обсъдят въпроса за действу 
ването на делегатската систе 
ма в общината и ролята и за 
дачите на комунистите в та 
зи изключително важна об 
ласт на нашата политическа 
система.

Материалите за заседанието 
е изготвила комисията за по 
литическата система към Об

нооб-
оргакон-

иизации
След като даде цялостна 

оценка за състоянието, проб 
лемите и задачите иа комуни 
стите в дейотвувансто на де 
легатската система, Конфе
ренцията ше приеме изводи 
за предстоящата дейност 1га 

организации и ръ- 
СК в община

щемунистите.
яха

бе подчертано, че

жсиия труд, на
останалите само учленовете 

ководствата наобласт.
щности и 
правителии 
общности, в самоуправитслии 

делегациите и 
делегатските скупщиии 
всички равнища.

При тона бс посочено
бавното осъществяване

които
организации и

та в тази на акция 
организация и орган 
юза

те органи,Ст. Ст. друга 
дойствуват 

*иата база,
на

иа ша.дат Заседанието прие заключе 
за идейно политическиоще

на конгресните становища в 
практиката и ролята на Съю 

комунистите, като въ 
двигателна сила на 

система.

БОСИЛЕГГРАД ния
те задачи на Съюза на кому 
кистите на Сърбия в осъше 

по-нататъшнотоОК НА ССРН ПРИЕ ПРОГРАМА 

ЗА-РАБОТА
та иа
ва бс изтъкнато във встъпи 
телкото изложение, което 
изнесе членът на П редее да 
тслството нд ЦК на СКС Сла 
лжо Зечепич.

В успешното изпълняване 
Ка всички тези задачи Цел 
тралният комитет специално 
подчерта действулансто иа 
Съюза иа комунистите и 
на другите организирани со 
циалистичеоки сили върху 
постоянното издигане и оспо 
собялане на целокупната са 
моулравителна основа за

за на 
трешНа 
делегатската

ствяването и 
развитие на делегатската си 
стема.

Централният 
запознат. че 
ството е формирало работНа 

изготвя меро-

налага Съюзът на 
най-голямаТова

комунистите в 
степен да бъде идейно и ак 

оопособен да действу 
богатото множество на 

интереси, къде-

комитет бе
система, идейното «акци_ 

заздравяване наСоциалистическия
съюз на трудещите се, са
най-®ажтите въпроси, 
ще бъдат на дневен 
предстоящата 
общинската

Председател-
Делегатите на Общинската 

конференция на ССРН 
Босилеград, на заседанието 
състояло се на 2 март т.г. 
приеха програма за работа 
Иа Конференцията и Оредее 
дателството до края 1Гя г 
стоящата година.

нно 
задните на

ционно 
ва в
различните 
то има и противоречия и 

ГГри това СК

в група, която 
прнятията за реализация на 
задачите, произтичащи от 
инициативата на другаря Ти 

работа и

които 
ред в 

дейност ”а 
организация на

конфликти, 
трябва да се бори за демо 
.кратично 
поотделлгите

то за колективна 
ръководене и прилагане на 
едногодишея

на-
съгласупаше иа 

и непосредстве 
интереси с общите и

мандат.ССРН. (Ст. Ст.)обществе
но-политическите отношения, 
Укрепването на делегатската

Развитието ка В. Б. Ките

СТРАНИЦА 3

БРАТСТВО ★ 9 МАРТ 1979



КОНФЕРЕНЦИЯ НА ССРН В ДИМИТРОВГРАДЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКАТАИЗПЪЛНИТЕЛНИЯ СЪВЕТ НА ОС —ЗАСЕДАНИЕ НА 
ДИМИТРОВГРАД Досегашният опит-основа за 

по-нататъшно развитие на 

делегатсната система
Обсъдени и приети 

нянолно отнета
гражданите, което потвържда 
ьа За високо съзнание 
гражданството, както и за 
правилен подход па служба 
та към задълженията.

НА СЪСТОЯЛОТО се на 3 
март т.г. под председателство 
то на Иван Денчев заседание 
на -Изпълнителния съвет 
Общинската скупщина в Ди 
митровград па дневен ред бя 
ха няколко отчета: За работа 
та на Обществения правоза
щитни на самоуправление
то за Пиротска. Бабушнишка 
и Димитровградска общини, 
за Общинския обществен пра 
возащитннк в Пирот, за Об 
щия СУП (Секретариат на въ 
трешните работи) и за СУП в 
Димитровград.

сред
предстоящите задачи на общинска 

и осъществяването на делегатскатаСъщността па досегашните постижения и
тя организация на Социалистическия съюз

_бяха обсадени от Общинската конференция на Социалистическия съюз
неотдавнашното заседание на конференцията.

на
система
на

Членовете ма Изпълнител
ния съвет дадоха подкрепа на 
тазгодишния план па местна
та общност в Димитровград, 
която и занапред остава на 
прегната: следва да се доно 
строи районния водопровод, 
канализационната мрежа, ас
фалтирането .на улици и пр. 
Също така бс дадено съгла 
сие и за покачване на цепи 
те па пътническия транспорт 
в града и околиите места, ка 
то бе посочено, че това пока
чване напълно е реално, с ог 
лед увеличение цената па го 
ривата, резервните части и пр.

обемни материа- паиските производители, а в 
това отношение голяма 
ля има земеделската коопера 
ция „Сточар", която трябва 
да води грижа за свикване 
на делегациите, обезпечаваие 
на помещения и оказване на 
помощ в обс7,ждането на ма 
тсриалите.

оглеми
ли, 'Недостиг на помещения 
и кадри; на свс до мссъот 

връзка между делегат

система в 
включен голям

В делегатската 
общината е 
брой трудещи се и гражда
ни, както в местните общио

ро

петна
ската база, делегациитестп, организациите и I сдру

жения труд, така и в общшг- лсгатскитс скушцими.

Освен това, на заседанието 
Обществениябе разгледан 

договор за изменение на це 
ните за превоз на пътници и 
багаж,
на работа и активност на мс 
стната общност в Димитров 
град за текущата година. Сле 
два да се изтъкне, че бяха 
разгледани и други текущи 
Въпроси.

СЛАБОСТИТЕ ЩЕ СЕ ОТ 
СТРАНЯВАТ ЧРЕЗ ЗАСИЛЕНА 
ДЕЙНОСТкакто и програмата

Досегашната слабост и а об 
щсствсно-политичсските 
ганизации, които са делегира 
ли делегати в Обществено-по 
литичсския съ^ст па Общин 
ската скупщина, но които не 
са и съществено били делега 
тската основа на делегатите 
в този съвет, съшп трябва да 
б'/,дс преодоляна.

Деловата атмосфера, задъл- 
бочеността при разисквания
та, всеобхватността и чувство 
то на особена реалност псич 
ко да се доведе в границите 
на жизнената пранодобиост— 
показа, че и това заседание 
На Изпълнителния съвет с 
сравнително добре подготве
но. а членовете на Съвета 
запознати с проблемите, до 
които разискват.

ор-

От представените предвари 
телно отчети, както и от ра 

- зискванияТа пролича, конста
тацията, че Общественият пра 
возащитннк нд самоуправле
нието напълно успешно е из
пълнил своята функция и е 
станал действен фактор при 
пълното провеждане на дело 
на самоуправлението. Труде 
щите се, които считат, чс те 
хните права са нарушени с 
основание могах да разчитат 
на подкрепа и ролята и авто 
ритетът на тази сравнително 
нова функция на самоуправи 
телната система, която е напъл 
но доказала своето право па 
съществувание и своята жизне 
неспособност да решава слож 
ни въпроси на нарушаване на 
самоуправлението. Да изтък
нем, че на заседанието ка Из 
пълнителния съвет се на бля 
гка Общественият правозащи 
тник на самоуправлението за 
напред Още повече да действу 
ва превантивно, като при то 
ва съдействието с работниче 
ските самоулравителни 
троли бъде по-действено.

Делегатите трябва да при- 
С7,ствуват на заседанията на 
обществено-политическите ор 
ганизации, а 
на становищата на делегати 
те в този съвет трябва да се 
провежда в рамките на Социа
листическия съюз. По този на 
чин се открива 
възможност за отделни засе
дания на съветите на Скуп
щината, която трябва да ста 
не практика и път за афир 
миране ролята на съветите.

Тези материали ще бъдат 
предоставени на 
ния и в Общинската скупщм 
на пред делегатите.

Повече допитване с базата съгласуванеторазмеква-
С посочените проблеми се 

срещат не само делегациите 
в местните общности, но и 
онези в сдружения труд, въ
преки обстоятелство, че имат 
всички условия за успешна ра 
бота. Затова е и необходимо, 
в предстоящия период, да се 
засили дейността 
към по-!нататъшното и цяло 
стно осъществяване на деле 
гатската система в общината.

ските самоуправитслни 
и организации. Факт е обаче, 
че хората, включени в деле 

| гатската система, все още се 
среща-г с многобройни проб

тела

Ст. И. по-голяма

ДЕЛЕГАТИТЕ НА ОК ССРН П БОСИЛЕГРАД 
ХА ВЪРХУ

РАЗИСКВА

и насочи

Информирането Също е необходимо и про 
веждане на съвместни заседа 
ния ка съветите на ОС със 
скупщините на самоуправите 
лните общности на интересиЗА ПО-НАТАТЪШНОТО РАЗ 

ВИТИЕ НЕОБХОДИМИ И 
НОВИ ВИДОВЕ НА РАБОТА

На 2 март т.г. в Босилеград 
се проведе заседание на ОК 
на ССРН, посветено на този 
твърде важен въпрос. В рабо 
тата взеха участие Богдан 
Ранкович, председател на ко 
мисията за информиране при 
РК ССРН, Фети Якуии, член 
на РК ССРН, Стоян Станков, 
редактор 

Асен Лазаров, редактор в ра 
дио Ниш, Димитър Йотов — 
редактор на ТВ журнала, Го- 
не Григоров, секретар на ОК 
СК и Иван Митрев председа- 
тела на СУБНОР.

ва и от областта на информи 
райето. Впрочем, за това 
детелствуват и тазгодишните 
юбилеи.

те.сви

За по-успешна връзка, как 
То и за пренасяне становиИзходна основа за по-ната- 

тъшното развитие на делегат 
ската систеъа е безспорно и 
измамиране на нови 
и видове на работа. В това 
направление

кон-
— Резултатите, 

тигнаха средствата за масова
информация нд 
език у нас са наистина добри. 
Трябва обаче и занапред кад 
дрово_ да ги укрепваме — зпя 
ви Стоян Станков, 
ма „Братство”.

щата, мненията и предложе 
нията от Общтянската 
шина и скупщините на 
щностите на интересите 
Междуобщинската

които пос-
скупПоложително бяха оценени

и работите на Обществения 
правозащитник за Димитров 
градска община, както и за 
трите общини на Горн0 По- 
нишавие. При обсъждане 
отчетите тук I 
доброто сътрудничество меж 
ДУ имуществено-правната слу 
жба към ОС, съда и Общин
ската скупщина като Цяло.
Естествено, в някои области, 
резултатите не са на особе 
но високо равнище (при само информирането 
волно присвояване на земли
ща обществена собственост, 
или при утвърждаването на 
незаконно забогатели 
но в крайна сметка при 
по-голямо обществено ангажи 
ране и тези въпроси могат да 
се разрешават 
и навременно.

начинибългарски об
доКонференцията 

прие и определени изводи, от 
които

„Братство”,на регионал
на скупщина и Републиката е 
формирана секция Ндпроизхождат и преки 

задачи на Общинската 
кизация на

редактор деле
гати. Тя трябва да бъде оба
че много
гатите да информират 
та делегация за активността 
в скупщините, където са де 
легирани.

11.1 орга
Соцналистимсебе подчертано

по-активна ,а делекия съюз.— Доволен съм от постиже 
нията, но искам да посоча и 
някои пропуски — казя Лю
бен Христов, делегат от Гру 
инци. Радио Ниш не се чува1 
добре, а тв-релето често се 
поврежда.

Асен Лазаров изнесе, 
една От трудностите в работа 
Та на средствата за информа 
ция с недостатъчното позна
ване и упражняване на 
ратурния български език.

— Информирането 
жна роля в осъществяването 
програмата на ССРН. За 
гка на това ССРН пък трябва 
да се бори за подобрение 
материалното 
положение —
Ранкович. в
им е нужно ангажиране на 
по-широката общност.

своя
Кат0 важен фактор 

гатската система е и инфор 
мираността. С оглед, че 
щината има делегати 
ставляващи повече делегации 
по изборните
ходнмо е да се създадат „с;: 
ференции на делегациите. (>ь 
що така да се води грижа 
и за други видове свързване 
и информиране, 
мер обществени 
и т.н.

в деле
Във встъпителния 

Борис Костадинов, 
тел на ОК ССРН

доклад 
предоеда- 

изтъкна, че 
има важна и 

отговорна роля в комплексно 
то развитие на нашето обще 
ство. Затова изграждането си 
сте мата на информирането е 
Дълг на всички организирани 
социалистически сили. Сред
ствата за информация трябва 
обективно и отговорно да от 
раздаат нашата действител
ност. Посочвайки успехите, 
и субективните

в об
пред- В досегашната дейност не 

са в достатъчна степен афир 
мирани комисиите на Общин 
ската скупщина, което съшо 
трябва да се

единици необ-
че кон

лица). преодолее.едно
Отделна задача с по-нататъ 

шното развитие на делегат
ската система в рамките 
Социалистическия

литс като напрп 
консултацииположително има ва на

съюз. Де
на деле е.гатите «а ОК на ССРН тряб 

гациите ще се делегират и да к»нсУлтират и по опре
представители на общество- делени въпроси да имат ста 
но политическите организа- Н0ВИ11(ата на местните 
чии, а в тяхната работа тряб ,Гюации на ССРН. 
ва да вземат участие 
вители на 
тела от

В конференциитеноРаботата на СУП за трите 
общини, както

смспропуски — 
печатът, радиото и телевизия 
та трябва постоянно 
крепват и насърчават обще
ствената 
СЮК и

и димитров
градския СУП през изтеклата 
(1978) година бе 
успешна 
папските

нада под и кадровото му 
каза оргаоценена като 

и навременна. Сто- 
нарушения, общес 

твеният ред и спокойствие 
безопасността

Богдан 
разрешаванетоакция, която водят 

другаря Тито. предста п -
самоуправителнитс исооаНо внимание ще се

сдружения труд, мес °бърне върху работата на 
Делегатите тните и общностите на ните местните организации под

,1™°легат1 те засегнаха и ии- ресите. ружниците и сектгаит,. еп
ТСЛаТа ™ Общинската и“И“ждГе3 на ”КТ° 

се направи^зЯ дТге №,°Г° да ^<упщ1й1а Са задължени да от областтаЗа Да се получат обезпечат услови^ д

5—
""я между заетите.

то, пограничните работи * про ванет™^ "БратстЛ°’'' пРеДа 
тивпожарната зашита м « ваиет° На раДИ0 Ниш и теле 
ственат/ самозащита са гл^в “ШИЯ ЖУР™Л на Вългар 
но областите, в които Секре н!Г П“К играят изключител 
тариатът на вътрешните рабо ^га^ка^Ф°РМИРаНе™ на 
тч напълнп успешно е разпе- ‘ а 
шавал през изтеклата года^а Югославия-

На заседанието бе посочено 
пълното единодействие с оста 
налите органи, организации и

зада-
_ на. всенаро

д*'а™ отбрана и обществена 
самозащита, коят0 
компоненти на 
лната

народност в

е важнаВ разискванията делегатите 
подчертаха, че българската на 
родност напълно г 
ва конституционните

самоупоавите 
система в нашатаотноше страОсобено внимание 

Да се обърне върху работата 
на делегациите „п селскосто-

осъществя- 
си пра

на.трябва
Георгиев А. Д.СТРАНИЦА 4
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БЛБУШНИЦА: из ТТРЙ„„„
КИЯ СЪЮЗ ДЕЙНОСТТА на ллп

СОЦИАЛИСТИЧЕС

СЕКЦИИТЕ-ОПОРА
ПА
ДЕЙНОСТТА
ЗАНАПРЕД
ЗОРАНА!СТАНКО ”ич КИННИКОЛАИг ТА УЧАСТВУВАХА И 

СТАВИТЕЛИ НА

™° м“Е^а™беС ~НаУ 
пометта на неоцдавна почина 
лия революционер, Държав. 
ник и мислител и един от 
наи-близките сътрудници • “ га 
др, Тито Едвард Кардел Об
щинската конференция на Со 
циалистическия съЮз в Бабу 
шница мина -към работа 
вече предложения дневен 
като къ“м него бе 
ганизация на 
конференция за 
на кандидат за :
Председателството 
от Социалистическа

Видно Място —
нататък Станкович — „

Съюзе но «еиствуваиет0 на съюза на комунистите и на
по амиНачИТе- с0Ниалисгически ПО сили. Затуй в нашата всеки 

Ред дневна активност 
внесена ор най-важните 

кагндидационна 
предлагане

хаза по-

Проблемите на трудещите в центъра на вниманието

къснатото укрепване, разшир
яване и развитие на военаро 
дната отбрана също ще бъ
дат във фокуса на действу- 
ване на ССРН. Оказва се за 
необходимо да се изнамират 
нови форми на идейно-поли 
тическо издигане. Социалис
тическият съюз е място, къ 
дето гражданите и трудещи 
те се трябва да получат 
на информация 
най-актуални въпроси у нас и 
по света.

Огромно внимание 
ред Социалистическият съ
юз щс посвети и на по-ната 
тъшното пообществяване и 
развитие на всенародната от 
брана и обществената 
защита.

Социалистическият съюз ка 
то най-широка трибуна и за 
напред ще трябва да допри
нася към предаването 
тлите традиции от Народоос 
вободителна борба 
те, като в тази насока 
роля могат да изиграят члено 
вете на Съюза на бойците.

Те ще станат всекидневна 
грижа на трудещите се и гра 
жданите, които като създа
тел на дохода и самоуправи 
тели, с любов и гордост 
готови да защищават и при
добивките от революцията и 
делата, създадени в сдруже
ния труд.

на свседна от 
задачи ще бъде 

организацион- 
засилване на

на млади 
- голяма

санепрекъснато 
но укрепване и 
социалистическите 
Фронта

състава на 
на СФРЮ 

0 „ — републи
ка Сърбия. Председателят на 
Общинската конференция 
ССРН в Бабушница Новица 
Станкович запозна делегати
те с хода на предкандидаци- 
онните Събрания в община
та. Той изнесе, - 
лените от 21 февруари до 2 
март 54 събрания в местните 
общности и организации на 
сдружения труд, в които са 
взели участие над 4 500 граж 
дани и трудещи се — едино 
Душно е подкрепено 
жението др. Петър Стамболич 

бъде избран за член на 
Председателството на СФРЮ.

сили
в процеса на самоуп 

равителното договаряне и ре 
шаване при демократическа 
изява на интересите 
дещите се и

във

С революционния си опит 
те ще закърмЯват 
х°Ра и ще подготвят за утре 
шни строители на

Беше изтъкнато, 
те от всенародната

пъл 
по всички че задачи 

отбрана 
и обществена самозащита, ще 
трябва ежедневно да се про
веряват на практика 
при това се настоява тази об 
ласт

младитена на тру- 
гражданите. Со 

циалиетическият съюз трябва 
Да бъде още по-отворен за 
открит диалог по всички жиз 
нени въпроси, както от наше 
то по-нататъшно 
така и за съгласуване на 
отделните и частните интере 
си с дългосрочните интереси 
на работническата класа и 
целите на по-нататъшното ра 
звитие на нашето

родината.
ОЩЕ ПОВЕЧЕ ВНИМАНИЕ 
НА ИДЕЙНО-ПОЛИТИЧЕС 
КОТО ИЗДИГАНЕ И НА ВСЕ 
НАРОДНАТА ОТБРАНА

катозанап-
че на прове в нашата обществено- 

политическа сиотема стане до 
стояяие на всички трудещи 
се и граждани.

развитие.
по-

Идейно-политическото 
дигане на членовете на Соци 
алистичеокия съюз и непре-

II I-

само-
М. Андонов

обществопредло-
— изтъкна, между 
Н. Станкович.

другото

ИЗ ДЕЙНОСТТА НА СК ВСУРДУЛИШКА ОБЩИНА
И Общинската кандидаци- 

онна конференция в Бауш- 
ница единодушно подкрепи 
предложението.

В СЪРЦЕВИНАТА НА ДЕЛЕ 
ГАТСКАТА СИСТЕМА Укрепване на връзките между 

делегациите и оамеуправителкатв
За по-успешно действуване на 
делегатската систсма,както е 
внесено в плана на работа на 
ССРН и както бе подчертано 
в разискванията, занапред ще 
е необходимо още по-голямо 
ангажиране на Социлаистиче 
ския съюз.

ВСЕКИДНЕВНО УКРЕПВАНЕ
В уводната си реч във връз 

ка с приемането на плана за 
работа на органите и за об 
лиците на действуване на Об 
щинската конференция в Ба 
бушнишка община през наето 
ящата година, председателят 
на конференцията Новица 
Станкович между другото под 
черта:

— С постоянна и програм 
на акция трябва да се подоб 
Рява целокупната работа па 
Социалистическия съюз ка
то основа на най-широко до 
говаряне и споразумяване на 
трудещите се и гражданите 
и организираните социалисти
чески сили. В 
ския съюз -
кович — трябва да развиваме фактор на активна координа 
практиката на демократична 
изява и съгласуване на раз-

Чрез разни форми па дей- 
предимно чрезствуване 

секциите и подружницитс — 
ССРН трябва да вникне в съР 
цевината На нашата общес
твено-политическа система ка

ДЕЙНОСТТА НА СЪЮЗА
иа комунистите занапред тряб 
ва да бъде насочена към ук

ьазимнм-

хора и гражданите, 
статъчно ангажира'ни.

не са до отделни членове на делегаци
ите и делегатите за критичес 
ко отношение за работата на 
делегациж, не^се.. проявява 
навременно отре&гирване по 
съществени въпроси на кому
нално-битовия живот в местни 
те общности.

Ето защо на заседанието е 
прието зоключение активност 
та на Съюза на комунистите 
ДП бъде насочена към двус
транното укрепване на взаим 
ните връзки между делегаци 
ите в сдружения труд, мгст 
ните общности, самоуправи- 
теляите общности на интере 
сите и самоуправителната ба

репване на Делегациите, въпреки доб 
ритс начални постижения, все 
още не са станали в пълния 
смисъл ид думата, място, къ 
дсто да се стичат и съгласу 
ват интересите, къдсто се обе 
диняват

те .връзки и взаимодействие
то между делегациите, 

самоуправитслното гатите и
база. Функционирането 
легатската система - 
ва на самоуправителната 
стсма като цяло — е в

то оказва пряка помощ в ра
ботата на делегациите и дсле 
гатите в 
решаване.

де ле
самоуп раи и тел и ата

на де 
осно

Ще е необходимо Социали 
сгическият съюз и неговите 
органи и тела, секции и 
мисии, да се превърнат

си самоуправителния и 
политически живот. С други 
думи, във всички области на 
действуваме не е започнало 
същественото им решаване.

пряка
ко зависимост от ефикасното дей 

вт,в ствуване на всички субекти в 
нея: преди всичко от дейност 

и демократично сътруд та на СК, Съюза на синдика 
титс, Съюза иа социалистичес 

личните интереси; да разви- ботата му се включат най ши «ата младеж, членовете на 
ваме творческата акция в рок кръг трудещи се и граж СУБНОР и други. Именно по- 
разрешаването на най-широ- дани. Така ще крепне и ще ради тоша следва в бъдеще 
ките интереси на трудещия се засилва акционната сила тези фактори да сс активират 
се и гражданина и на общсс На ССРН, който все повече още още повече — с прието 
твото като цяло. По так*ьв на ще надделява форумния на- иа последното заседание на 
чин ако организираме рабо чин На действуване, а ще се Общинския комитет на СКС 
таТа на Социалистическия съ включва в'т,в всички пори на в Сурдулишка община.

каза Станкович — от живота, 
ден иа ден все повече ще ра 
сте и ще укрепва доверието 
в него, а той ще обединява 
и свързва най-широките ма 
си в осъществяването на по 
литическата система на соци 
алистическо
в развитието иа нови общес
твено-икономически 
иия, ст,гласно Конституцията,
Закона за сдружения труд и 
Заключенията па 
тия конгрес на СЮК и Осмия 
конгрес на СКС.

Социалистичс 
изтъкна Стан

ция
ничество като при това в ра В уводно изложение, а и 

разискванията са потвърдили, 
че особено самоуправителните 
■общности на интересите 
До голяма степен отчуждени 
Ог действителни интереси на 
сдружения труд и трудещите 
се. още не са станали мдето 
за споразумяване и свободна 
размяна на труда между ор 
ганизациите от материалното 
производство и обществените 
дейности.

за.'са

На следващото заседание 
на Общинската конферен 
ция на СК също ще се ра 
зисква по този въпрос, от 
носно по функционирането 
на делегатската система: по 
ложитглния опит. а обстой
но ше анализира* практиче 
ските проблеми. Безспорно, 
един от тези проблеми ще 
бъде времето на провеждане 
на събрания в делегациите 
и скупщината, за което спед 
па да се чуе и думата на де 
легациите и делегатите, как
то и >1 а самоуправителната 
база.

юз
Уводно изложение но прак 

тичеокото действуване на де 
легатската система в сегашния 
период и идейно-политичес 
китс задачи на Съюза па ко 
муяиститс в общината изнесе 
Милорад Тасич, секретар 
ОК :иа СКС. Между другото 
той е изт7>кнал, че все още 
по остуществяването на долс 
гатоката система в сдружения 
труд, местните общности и 
сам оуп равитс лтги те общд ю сти 
на интересите трудещите се

В тази своя дейност Соци
съю3 ше бъалистическият 

де толкова по-ефикасен, кол- 
по-успешно обедини в 

своите рамки и Съюза ка 
Съюза иа мла- 

бойцитс и

Разбира се, има и Други
проблеми, обременяващи дей 
иостта на делегациите и делс 
гатите: тук преди всичко тряб 
па Да се изтъкне слабата вза 
имша връзка между делегаци 
ите и базата. Голям брой де 
легации не са програмирали 
своята работа, липовл необхо 
димата заинтересованост при

кого
насамоуправление. синдикатите, 

дежта, Съюза иа 
всички други организации и 

Естествено, в ос
отноше-

сдружения- 
Единадесе новите 

легнали
ботническата класа.

на дейността му за- 
са интересите на ра

Сг. Н.
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ПРОГРАМИРАНЕ НА ЦЕННОСТТА

ш ГОПШИШ2&2&(У

ДЕЙНОСТТА НА СЪЮЗА НАИЗ

кроадия "а работниците. До 
ста важен 
зи радостта, 
методите на работа на орга 
низациите 
СъЮ^а

активи на откривате 
на тене па

ли и рационализатори
па общината). 

на постоянен инте- 
и на обстойно разглеж 

юли и

плана за 
настоящата

А кту а л и зи рай к и 
дсйносг през

06ЩИИС1СИЯТ СИНДИ
съвет след

на Съюза «а синдикати 
Югославия и Сърбия, 

план за ра-

вт>прос е органи 
съдържанието ириторията

Обектго-д има, 
кален конгреси и органите на 

на синдикатите в сирее
да не през април,те

те на 
допълни слоя 
бота.

Трудовите хора месец паПрез изтеклия
в център*1 на внимание 

Синдиката бе провож 
иа обществените до 

самоуа 1ра витални 
по разиределс 

доход и сре 
за лични доходи 

изтеклата година, до

т.г.търсят правни то иа г-дапето 
говори и 
споразумения 
лис на чистия

съвета

1;*^. •/,дствата 
през
говор за 
активностите за

УЛ: Щ'4Разширява се и укрепва активността 
на обществения правозащитник 

иа самоуправлението

паорганизиране
приложение 

иа мерките и акциите въ» 
връзка с провеждането на 
обществено договорената по 
литика за разпределение на 

(заключител 
баланси). Също така

Е

тгт? ' ■ . г.ЧИСТИЯ ДОХОД
ните
е прието решение за начина 
на разглеждане на предложе 
лията на работниците, ор 
ганизациите и органите, от
правени до Общинския син 
дикален съвет.

През март Синдикатите 
ще разгледат ролята и за
дачите по претворяване па 
дело идеята на другаря Ти 
то за колективно ръководе 
не в Съюза 
те. Съшо така ще бъде ра 
згледан отчета за работата 
на Съвета на Типовия фонд 
за стипендиране на млади 
работници и работнически 
деца в период от 1974 до 
1978 година.

> ■%

— БЕ ЗАКЛЮЧЕНО НА ЗАСЕДАНИЕТО НА ИЗПЪЛНИ 
ТЕЛНИЯ СЪВЕТ НА ОБЩИНСКАТА СКУПЩИНА В ДИ
МИТРОВГРАД

Г'*
Й?

од страна иа СиндикатаВече две години работи об 
ществения 
на самоуправлението на об 
щините Пирот, Бабуншица 
и Димитровград и според 
показаните резултати тази 
важна функция н асамоу 
правлението се .разширява и 
укрепва. Възоснова на докла 
да даден пред Изпълнител 

съвет на ОС Димитров

Работниците имат подкрепаши са поискали устно обясне 
ние и съвет във връзка осъ 
ществяване На своите само 
управителни права.

В своята работа обществе 
ният правозащитник 
самоуправлението е осъще
ствил връзка с обществено 
политическите организации 
в общините, афирмирал ра 
ботата на самоуправителните 
и работническия контрол и 
косвено с колективите на пре 
дприятията. При това той 
е много допренесъл за усагла 
сдване на нормативните ак 
Ти със Закона на сдружениЯ- 
труд, регулиране на отноше 
нията между трудовите хо 
ра, подготовка на норматив 
ните акта и др.

правозащитник
септември ще бъдат периоди 
чните отчети за актуалното 
стопанско положение и акти 
виостта на организациите яа 
Синдикатите по осъществява 
не политиката на стабили 
зация. Синдикатите ще раз
гледат и актуалнитс в7,проси 
в планирането на кадровите 
потребности в организациите 
на сдружения труд и тяхно 
то осъществяване в насоче 
ното образование и заетос
тта.

През април ще бъде раз — Синдикатите - организирано 
гледана ролята на Синдика- ще се занимават с почивки
тите и на останалите органи те и рекреацията на работ-
зации и органи в общината ните и дейността на Само
по осъществяване на масово управителната общност на
тг> творчество (т.е. ст^здава интересите за почивка и ре

схемата на социалистическо 
то самоуправление и укреп 
ванего на първичните органи 
зации.на

Съвместно с останалите об 
орга 

на синди- 
предвижда утвърж 

даване на програма но озна 
менуване на 60-годиншината 
от създаването на ЮКП, 
СКОК)

на синдикати ществено-лолитически 
низации Съюзът 
катитения

град, може да се каже че за
щитата на самоуправителните 
права на трудовите хора и 
обществената собственост е

Трудовитевсе по-сигурна, 
хора все повече търсят заттти 
та на своите права от стра 
на обществения правозащит 
ник на самоуправлението.

и Синдикатите.

Ще бъдат анализирани и 
резултатите по въвеждане на 
социални карти за всички за 
ети работници и тяхната 
функция в осъществяването 
на класовата политика, жиз 
нените и трудовите условия 
на работниците. В областта 
на социалната политика ще 
се анализира приложение 
то на обществения договор 
по заетостта и задачите на 
Съюза на синдикатите в та 
зи област.

Защитата 
околната и трудовата среди 
на човека ще бъде включена 
в акциите по залесяване и 
трудовите акции за уреждане 
иа фабричните дворове — 
традиционна акция на Съю 
за на синдикатите.

Така например в община 
Пирот са дадени 222 заявле 
ния от страна на трудови 
хора, и трудови организа
ции за мнение , съвет или 
интервенция. В Бабушница 
— 55 заявления.

Може да се каже. че всяко 
заявление било да се касае

Б. Н.

ПРОБЛЕМИТЕ И ВЪЗМОЖНОСТИТЕ НА „ДРЕБНОТО СТОПАНСТВО"

ЗА ПО-РЕАЛНО ПЛАНИРАНЕ
Осъществяването на програ 

мага по обществено-икояоми 
ческо развитие на Димитров 
градска община през 1979 
година и програмата по раз 
витае на „дребното стопан
ство" бяха
ване на Изпълнителния 
вет на ОС. Приемайки в ос 
но-вни 
бяха

За нарушаване на правата 
на работника или регулиране 
на отношенията в трудовите 
организации, общественият 
правозащитник на самоупра 
влението се ангажирал за раз 
решаване на повдигнатите 
въпроси. При това повдигна 
тите въпроси са разглеждани 
с отговорните хора в общи
ната и синдиката. Болшин
ството от самоуправителните 
органи на трудовите органи 
зации е приел предложение 
то на обществения право 
защитник на самоуправление 
то. В Димитровград 
мер

В „дребното стопанство'' 
спадат още сервизни и услу 
жни организации на сдруже 
ния тРУД, занаятчийски.коо 
перации, договорни организа 
ции на сдружения труд, за- 

обекг на разиск наятчийски и гоегилничар- 
съ* ско-производствени

работилници, в които се пол 
зва личния 
лична
домашното ръкоделие.

ки, че тази продукция се 
злладаоев ропеи- 

пазар и е лмерика, че 
„на парче ня 

осооена полза, усилия 
та и насгояванияТц да се ре 
ши статусът на тези раоогни 
чки

пласира на 
ския 
раоотещл ге 
мат на жизнената.

услужни все още не са дали же 
ланите резултати.черти тези програми, 

направени и известни 
допълнения и уточнения. И- 
меяно, при осъществяването 
то на програмата за икономи 
ческото развитие следва 
по-обстойно да. се регулират 
въпросите за икономии 
тостта,
нената среда на човека, 
лищното

труд и средства 
собственост, както и Его защо на Изпълнителния 

съвет бе изтъкнато, че планл 
рането в тази област 
реално, поне до оня период, 
когато 
вителни

е неВ Димитровградска община 
крупното промишлено произ 
водство изтласка на 
план

Съюзът на синдикатите в 
общината дейносе създадат самоупра 

и други предлостав 
ки за преминаване към 
организирано 
и участие на работничките в 
разпределението на дохода.

До коя 
броя

ще участву 
в подготовката на озна 

менуването на 
празници ,а особено на Пър 

— Международния 
на труда и Деня

заден
занаятчийството, кое

то е в постоянен упадък. Тук 
трябва да се изтъкне, че ре 
дица занаяти изчезват за 

за които ба 
се осигуряват необходи 
кадри.

ва
напри-

от 55 заявления само 
21 от тях са разглеждани 
от страна на Основния съд 
на сдружения 
налите

IIО- Държавнитезае
производствоопазването на жиз

ви май 
празник 
на самоуправителя.

жи
строителство. сметка на нови, 

вно
на ми те

труд. Оста 
са решени в самите 

Това говори, 
правозащ- - 

на самоуправлението 
помага на самоуправителните 
органи в предприятията и 
ги насочва да 
конфликтите и нарушенията 
на Закона за 
труд.

Авторитетът 
туция 
от ден 
расте.

степен намалява 
на занаятчиите показа 
говори сведенито: от 
занаятчии през 1954 
техният

на на само 69 души 
налага

Планът по развитие
„дребното стопанство" обхва
Ща НЯКзГад^ТеНара^ хЛрг^Ги*

твото, услужното занаятчийст Д
во и техните организации на де 
лово

организации, 
че обществения
титник

телио
общо
година

Разбира се. 
рания 
чените 
щинският

че през плани 
освен посопериод,

теми и въпроси, Об 
синдикален съвет 

ще разгледа и други

занаятчийски 
обществе- 

също се отчи 
от четири такива 

организации през 1970 — 
налата година остана да рабо 
ти само една.

Особено нереално 
не е проявено по

витие: брой спад 
през ми

година. Като се 
предвид, че млади хора 

се определят за 
занаят и че

имаотклоняват
труд 

някой 
възрастовата 

структура на занаятчиите е
над 50 години, над 
чийството надвисва 
от пълно изчезване.

Димитровград 
жението

Въпро-ми но си. свързани ссдружения актуалната
политическа обстановка, 
то и други въпроси,
Ще бъдат

сдружаване. В „дребното 
стопанство" са зачислени и как 

коитр
изтласкани на пре

на тази инсти 
на самоуправлението 

на ден
планира 

отношение 
на програмирането на Пони 
шавие-експорт". Повече ” 
години в рамките

организациите на г- 
ТРУД от областта на 
шленото

сдружения 
- проми- 

производство, кои 
то с технологията си и своя
леямь^^^мпредимно принад ното ръкоделие
ПООИЗНГУТТГ-гпп аНаЯТЧИЙСКОТО дат КИЛИМИ отпроизводство и се занимават тт 
С изработката на лолутоиз- Н° главно ”на

занаят-
заплахавсе повече 

Може да се каже, че 
числото на дадените

от Димитровград 
са много, -но затова 
500 души

Ден планот 25 От ежедневната 
практика и дейност на Син 
Д и катите.

Трябва да
подготовката 
материали 
чените 
комисиите 
синдикален

е местополо 
си и атрибутите ня 

-източна врата" на страната 
има възможности не само за 
развитие на услужните дей
ности, но и на сувенирното 
производство. Разбира 
дварително ще трябва 
определи 
ва производство.

заявле на домаш 
се произвеж 

кожни парче 
парче", 

кожобработвателните 
предприятия в Пирот 
яват отпадъци, които 
20 'работнички 
град ползват за 
не на

ния не
пък над

са поискали 7\- Ьу* Л
напомним, че за

юри 
или мнениедически съвет 

във връзка с прилагане на 
самоуправителните 
трудовите 
тези две години над ЗООО ду

При
водения или крайни продук 

допълняващи асортимен 
та на по-големите 
тели.

на определени 
във връзка е посо 

теми са- задължени

се яв 
около 

Димитров- 
произвежда 

ношни килими. Въпре

акти в 
организации. За се, пре 

Да се 
тако

впроизводи
носителят на

ОбщинскияКЪМ
съвет.Ст. н.СТРАНИЦА 6 СТ. Н.
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Белград

га на непосредствените участници на социали 
решаване, обхва

на труд в материалното 
трудов човек и граж-

отическото самоуправително 
щайки всеки носител
производство и всеки 
дании — от основната клетка на труда и живее 
до -всички облици на 
организиране и свързване — изисква по-ната- 

• Тъншо и постоянно оспособяване на милион

тяхното обществено

самоуправители.
Самият процес на непосредствено решава 

не е и най-добрата школа на социалистическо 
то самоуправление. Целият този тренд, раз
бира се, не изключва необходимостта 
голяма стопен на знания, образование и култу 
ра, относно от по-голяма степен на влияние 
на науката-и научните постижения върху про
цеса на решаването.

Разбира се, че знаимавакето

ши 'От по-

с тези въп
роси, тясно свързани с. най-масовите облици 
иа оспособяване на работническата 
трудовите хора за непосредствено решазане 
системата на социалистическото

класа и
в

самоуправле
ние, ние ке пренебрегваме въпроса за почната 

•развитие и на методите на идейна 
та борба, идеологическата работа и марксист 
кото образование, непосредствено

тъшното

в Съюза на 
югославските комунисти. какт0 и идейно-възпл 
тателната роля в Социалистическия Съюз, Съ 
юза иа синдикатите. Съюза на ооциалиегичес 
ката младеж. Съюза на бойците, относно въп 
роса на непосредствено оспособяване на деле 
гациите и делегатите в рамките на делегатска 
та система. Напротив; с това сам0 ло-непосред 
ствено и съвсем конкретно ое откри®ат възмож 
постите да се съблюдават задачите на всички 
обществени организации, като се за-почне от 
техните клетки, па все до ръководствата 
всички равнища, за оспособяване на членува 
1ците, организациите и

на

Ръководствата и вза
имната подялба на отговорността, за отстраня 

на н е функционалността, на неотложното 
решаване на
•в а не

съществените предпоставки па 
работата нл институтите, включени 
на идеологическата работа и под. В тези рам 

трябва подробно да се разгледа смисълът, 
функцията и мястото на политическите школи 
в Съюза на комунистите, Синдикатите, 
дежката организация. По същия начин следва 
да се пристъпи към въпроса на двупосочното 
информиране на членовете, организациите и 
ръководствата в Съюза «а комунистите и 
другите обществени организации, както и вът 
ре в делегатската система, издигайки отговор- 
нос гта и задачата на участниците в областта 
на информирането- на равнището на статутар 
ниге задължения.

Целият процес на .развитие в света на. иде 
ите, идейната борба, идеологическата работа 
и марксисткото образование 
е свързан за отделното лице, неговите потреб 
пости, за неговото неотчуждимо право и задъл 
жени е да .бъде в общността и в. между зависи
мостта с другите активен фактор на собстве 
иото оспособяване, издигане на мощта на съз 
нанието на все по-висока степен, тъкмо пора 
ди активната позиция в решаването. Това най- 
много се отнася за всеки член на Съюза на 
комуниегиге, но това обективно еднакво се от 
нася и за всеки ■непосредствен производител и 
трудов човек.

П|ренасянсто на центъра на тежестта на 
развитието върху социалистическото самоупра 
вление, което подразбира решаване за услови 
ята, процесите и -резултатите на обществения 
труд и за всички обществени работи в осно® 
ните клетки на труда и общественото решава 
не, довежда до пренасяне на тежшцето на 
целокупната обществено-политическа акция в 
основните клетки на труда, в основните клет 
ки на общественото и политическото решава
ше, а това означава и .пренасяне на идейната 
акция на Съюза на комунистите в първичните 
организации на СК.

Това с крупна задача, която днес се нами 
Ра пред нас .Както впрочем и винаги досега 
необходимо с към нейната 'реализация реши 
тел но да пристъпим, ако желаем в практиката 
да осъществим девиза на „Комунистическия 
манифест”, според който комунистите и техни 
те организации нямат други привилегии от 
онази, комунистите да сс явяват като авангард 
йа част иа работническите партии, които вина
ги подтикват движението напред, а в теоретич 
но отношение те имат преимущество пред ос 
таналйте маюи на пролетариата да развиват ус 
ловията. хода и общите резултати на пролетар 
оките процеси. Само комунистът, организацията 
и ръководството, които в ежедневната практн 
ка се стремят към претворяване в живо дело 
иа тази максима наистина имат и изгледи 
да ое запазят начело на класата. _____ _

в процеса
ки

Съвещание на политическите школи в мла-

СВЕТЪТ НА ИДЕИТЕ И 

СЪЮЗЪТ НА КОМУНИСТИТЕ
в

непосредственотиворечия в международните отношения и от 
кошенията в международното работническо дви 
женис — при непоколебимото отстояване 
почвдта на необвързването; какт0 и всички съ- 
щестнспи въпроси за опазване На индекгитета, 
самостоятелността и автохтомост на нашата со
циалистическа реролюция-

Развитието и перманентното разширяване на 
идейните основи, осиовоположени върху такива 
исторически определения, осъществиха решава 
що влияние върху развитието и постоянното обо 
гатдване ша теоретическия арсенал, върху раз
витието на науката в нашето общсств0 
цяло, което е още -по-значително, понеже по
нататъшното развитие и задълбочаване иа те 
зи теоретични основи е условие за съществу
ванието на Съюза на комунистите, като водеща 
сила иа съзнанието.

Когато нашите основни обществени опреде 
ления сс сложат в центъра на вниманието на 
дейната борба и идеологическата работа, 
могат при съблюдаването на състоянието да 
сс отбягнат нит0 изворите, мито носителите 
на натиск срещу социалистическото самоупра® 
ление от реакционни позиции от позициите па 
догматично-бюрократичния и статистически мо» 
иопол; от позициите на есиафско-либсралисти 
чсската стихия и съзнание и частно-собствен и-че 

монопол,- от позициите ма технобюрокра-

ДУШКО поповски па
Идейната борба, идеологическата работа 

и марксисткото образование са били и остават 
неразривна част на целокупното оспособяване 
«а Съюза на югославските комунисти във всич 
ки етапи на неговото развитие, ;като водеща 
идейно-политическа сила и авангард на раб 
ническата класа и трудовите маси. Всички 
торически периоди от развитието яа Съю а 
югославските комунисти се обуславят от ре
волюционни промени в неговото в7/прсш о 
тае, което ое е осъществявало с борба ла » - 
гозото организационно и -кадровз Р010 я 
не, приспособяване на методите » облиците “ 
дейегвуване към новите условия, иден о 
идеологическото изграждане, борбатаI а Д 
сввителио схващане и творческо 1_аз 
задълбочаване на теоретичните ося " бъ^ 
учния ооциали37>м, .всичко с цел Я '
и остане на равнището на ос-ншеетня. . 
своята иторичеока роля- _______

Работническата класа и тРУЯ°®игиг-пита ка 
техният авангард Съюзът на «омугга . 
кто и останалите субективни сили 
ки креативните си способдасти и - ^ 
ния винаги откриват неограни -ени Р ТИи_ 
ства иа творческата от ндеалистичее
кога при това но са обвзеги г * „инатя в 
К;и бля.нувания ,и лъжливи ИЛ10-та яабези „ 
крайна сметка, одоляват ,м ”“™дати-чсе1си инатиск на догматическия, угилитаристи
политически прагматизъм. ,гаШето общеОсновните дв^ши ^на^ ^ налага
стео, за да осъществят всичко ‘„^твузапе,
перманентно да се оспособяват- вдъхновени от 
в динамична обществена среда, ^>1ют т,роб- 
историческа развръзка: всичк развитие,
леми „ противоречия «а ^Хвистич^кото са 
Вррху идейните основи На сода ,,„„й„гми и про 
моунраалеиие; всички жизнени пр------ -------------

■

не

маси и

оки
тичтаия монопол, а в нашите условия и от по
зициите на унитаристичесяси, провинциално-хер
метически и ирецснтистически национализъм, 
противопоставен на истинското равноправие на 
народа. Затуй и казваме, че за противопоставя 
нст<) орещу антисоциалистичсскитс и а-нтиса- 
моуправителните натисци няма по-добро среди 

от перманентното задълбочаване на прак 
тшеата и теорията ша системата на социалисти
ческото -самоуправление.

Развитието на идейните основи на практи 
ката и теорията иа системата на социалисти че 
сксуго самоуправление,

ще

което разширява к,ръ



а. Комунист

Последователно да се провежда инициативата иа Тито 

за нолентивната работа и съвместната отговорност
акценти

за да могат трудещите сс и 
гражданите отговорно и демо 
кратичеки Да

идсйисмижитичскжа ак- 
за ция във всяка 

со- всестранен 
самоупра- ката 

отношения и Да сс иияга,
попречи иа отрицателните ложгас на отношенията на 
«влелия които възникват » социалистическото самоуправ 
рамките иа овщесгагаю-ико-. ■ лемие, Съюза на комунистите 
комическото развитие. трябва да допринася към ра

ип комунистите цг‘ зкринансто и разобзшчатшие- 
,1'ито в сяна среда да то им, и да раздвижва и на 

сочна акцията на трудещите 
ое в премахването им.

С активността на основните) 
организации на сдружения 
труд и другите основни орга 
иизации и общности, С7,юзът 
на комунистите и всички су 
Пектин ни сили трябва да съз 

не обходим и те усл опя я«

СЛАВКО ЗЕЧЕВИЧ всички изи- ласс осъшестлят 
еквалия и предпоставки 
по-успешно развитие на 
ц::а л и сти ч ееките

роприятия за реализирана ма 
тази 
се води 
крашлиюкигс комитет ла ск 
във ьойводина и Ск. 
ьо...

среда, чроз 
анализ и крити 

па състоянието и явл е 
които са противопо

задача, гази активност 
интензивно и ч но

утвърждават 
текущи и дългосроч1 

ни интереси и да ги съгласу 
с потребите и интереси

... Силен подтик и крупен 
към последователно своитепринос

то прилагане и усъвършснст 
вуване на делегатската систе 
ма и системата на социалис- 

самоуятравленме из

КОСО- 11ИТСЛНИ ват
те па обществото и перспек 
тивитс на неговото развитие. 
С'ью37/г на комунистите и 
всеки него© член 
сс бори за по-нататъшно раз 
витис и изява на делегатска

...13 някои среди, отделно 
•в известно число организации 

труд, изход

тическо
общо, дава инициативата на 
другаря Тито за по-нататъш 
ното развитие и 
на колективната работа 
съвместна отговорност, 
то и прилагането на принци 
па на едногодишен мандат 
Вграждането на С7>ответни ре 
шения, които трябва да про 
излезнат от Титовата и гащи 
атива в делегатската смете

на сдружения
от затрудненията в работата, 

и които често са резултат от
как дейсшуваисто на ооакгивии

тех ноб юрократи- дава
търсят пази лис го ма

като
СъЮЗъТ 

може
остане по страни и да паблю 

възникването или за- 
отл отспи ята,

прилагане

в своята акцита система 
я изхожда от обществените 
и материалните предгюстав-

сракюри
ческата структура 
свързване с оанковите и дру 
гите финансови организации, 
органите иа управление, из- 
пълнителните органл и ог-

м«, и в системата на социа делни лица в тях, при кое 
амоуправителна то съзнателно се отминават 

институции и механизми на
делетатектд система. Оба м ЕЖДУН А Ц И ОПАЛ 11И

процес на раз че с такива постъпки, да ги 
наречем „къси пътеки", лз

преде та 
отстъпваме от ирим-

които по С7,ш'нна 
вляват
цмпитс и становищата, упгьр 
дени с Конституцията, Закона 
за сдружения труд и кош-ре 
спите документи. С копчрет

които делегатскаки. върху 
та система се развива, имай 
ки предвид тяхната взаимна 
обусловеност и взаимно дей
ствуваие.даватлистичека

демокрация изобщо, предста 
влява крупна крачка в кон 
тинуирания
витие, усъвършенствуването и
пообществяването на тази мотат да се разрешават иъ 
система и в постигането на проси от обществеио-иконо- 
по-голяма степен на стабил мическото развитие и поло 
пост в обществото.. Разшир жемие на трудещия се и по 
яването на кадровата база. такъв начин да се изключат 
по-нататъшната демократиза работническата класа и тру 
ция на кадровата политика, дещите се от процеса на Р‘ 
възможността все по-широк шаване. Такива схващания 
кръг трудещи се хора да из и поведения са в противовес 
пълкяват отговорни длъжно на същината на делегатската 
сти, по-голямата отговор- система и самоуправлението 
ност и по-качествената рабо и очевидно не водят към мо 
та на всички органи и тела, билизиране па работническа 
по-нататъшната депрофе-сио та класа в укрепването на у- 
нализация на политическите 
функции и друго, са само 
някои от резултатите, конто 
ще бъдаг осъществени с та 
331 инициатива. Още повече, 
а~<о се има в предвид, че осъ 
щестзяването на Титовата и- 
нициатива на практика води 
до премахване на технобюро 
кратическите тенденции, бю 
оакратично-лидерските амби 
ции, бюроасратизацията на ка 
доите ка обществени и поли 
тлчески постове и обезпеча

ОТНОШЕНИЯ

КСНСТИТУЦЙ0НВИТ1 ОПРЕДЕЛЕНИЯ 

ПОТВЪРДЕНИ В ПРАКТИКАТА
нл‘о, но до известна степен 
сс изостава само в равно
правната употреоа на езика 
и пучСмото ц адмлнмеграция-

за равноправието иа всички наши 
народи и народности имат пълна изява в община Дими 
тровград

Определенията

ВЕЛИМИР ФИЛИПОВИ I и народности го л наоелязани 
оадачи в т'иоч ио

та.
обществени 

дейности много е подобрена
материалната основа, 
всичко чрев ангажиране на 
средства ог общестзеяо-поли 
тическите общности. Това по

о'Ь8 всички
В малката гранична общи 

къдсто 93 *■* този пт, г се изхождаше 
становището, 

правиего между па родите и

па Димитровград, 
процента от населението пре 
дставляват, числящите сс към 
българската народност, през

преди
че равносилията за по-високд произ 

водителлост, по-добра работа, 
по-голяма инициатива в рабо 
тата и не откриват дългосроч 
ни перспективи. Напротив, 
работниците биват доведени 
в положение да бъдат наблю 
датели на събитията, които 
се развиват без тяхното уча
стие,
участието на

народностите ле може да се 
^-С7,ществя,ва без 117,лного им
,1ло|.к^.'и 1чесКт^ и
равноправие. че

изтеклите дни на осзрцествя 
ваше иа текущата средносро 
чиа развойна програма у 
величани е то на националния 
доход се е движело в размер 
от 14,4, заемането на работ т"1 
на ръка с 5,1 а личните до 
ходи с 8,5 процента. До края 
па 1980 година в обществения 
сектор в Димитровград число дносрочнага 
То «а заетите |ще възлезе на 
над 4700 работници.

тв7,рждават резултатите.
11рактически резултати 

ма много. Най-чесго бяха из 
тъквани данните, че ооучение 
то в селските училища ое про 
вежда на майчин (български) 
език.

материално
материално

и-

равнонразле Тук се осъ 
Ш-стаява без пречки, приме 

има на ведка крачка, до 
■сгагъчно е може би само да 
сс каже, че тази оощина но 
всички

и не се обезпечават 
работниците 

навсякъде, където решава за 
техните интереси и потреби.

...Делегациите в основните 
организации на

докато в града учени 
ците могат да избират на кой 

желаят да слушат о- 
бучението. Но, без 
тяхното

показатели на сре 
развойна про

грама се е развивала по-бър 
зо ор ср Сърбия.

Освен

език
оглед на 

във
училища учениците 

учат български, 
сърбохърватски

определение■ва по-широки условия тру
довите резултати да бъдат 
един от важните критерии в 
кащювата политика.

Осъществяването на иници 
атива та на другаря Тито и- 
зисква пълна отговорност, 
организираност и координация 
в работата. Определяйки се 
за конкретна акция Съюзът 
на комунистите 
трябва да мине към провеж 
даке 
вата 
безлечи 
всички

сдружения 
труд и местните общности 
имат съдбовно значение и 
роля за осъществяването на 
съвкупните делегатски отно
шения в обществото, както 
и в развитието на новия на
чин на управляване с обще 
отвените

всички 
обезателно 
относно 
език.

значителните резул 
тати в развитието на матери 
алната

Всичко това се постига бла 
годарение на динамичното 
инвестиране в развитието и 
модернизацията 
ството. Например, през 1976 
година тук 
8,5 милиона динара. Следва
щата година капиталовложе
нията възлизат на 41,2 ми 

динара, а миналата

основа на общината, 
тук се осъществява и пълно 
равноправие на българската 
народност и в

В областта на културата за 
постиженията на 

театър „Хрис
то Ботев" и на Културно-ху 
дожественото 
орги

на стопан-
видни са 
Самодейнияполитическото 

И този път бе 
оценено, че българската 
родносг „е активен 
субект в нашата 
система и заедно 
лите
Югославия

са инвестирани
решаване.

работи. Вгражда 
него на съдържанието на де 
легатската система в тези 

обществени клетки, 
настоящите проблеми, свърза 
ни с производителността на. 
труда', отговорността в рабо 

дублиране на моц.52.0 
стите и всички други

на- дружество „Ге- 
Димитров", които дей 

ствуват в състав на градския 
Център
зи културни заведения се 
тачи и пази

творчески 
политическа 

с остана

неотложно лиона
1978 година
она динара. Значителна част 
от капиталовложенията е обе 
зпечена от средствата на фон 
да за насърчение по-ускоре- политиката на социалистическа 
ното развитие на недостатъ самоуправигелна Югославия" 
чно развитите кралица. Представители на българска

Тоза са само някои от мно та народност са избрани във 
жествотп данни, които бяха всички най-висши 
изнесени на неотдавна състо С11Ва в републиката 
ялото се заседание на Общи 1сатс> се почне от ЦК и

комитет на СКС в Скупщината на СР СЪРбия 
Димитровград, на което бе Междуобщинската конферен 
разгледано осъществяването на СКС, републикански

основни над 108 милив живо дело на Тито- 
инициатива като се о- 

същевременно

на културата. В тенароди и народности 
участвува в изгра 

ждането и провеждането
във културното на

следство На българската 
род ност.

насреди да се лристъ 
пи към съответни подго 
товки за изменение и доиз
граждане на документите. Не 
обходими за нейното последо 
вателно осъществяване на 
практика и на всички равни 
ща. В този

тата. на-
но и на остана 

В общи 
чита 
хиля 
език. 

българсата

явления 
и затруднения в общото дей 
стзуване на делегатската 
тема

лите
ната
лища.

наши народи, 
работят няколко 

които имат 18 
ди книги на български 
Издателство на 
народност „Братство" 
на български език 60 
ведения
славски автори.

В областта 
нето 
има

оис 
отношеи делегатските 

ще получат Ръковод- 
и регио

ния други из 
мерения и характер. Осъще 
ствяването на 
система води към 
на всички клетки на общест
вото "

смисъл П редее 
дателството на Централния 
комитет на СКС образува ра 
ботна група, 
върху

делегатската издаде 
произ 

г>т български и юго>

нокия
отваряне

която работи 
подготовката на ме иа едни спрямо други

и ще даде възможност да и а полизиасата на 
но равноправие на народите

те II 
вителни 
ресите

регионалните 
общности на

нациоиал- самоупра 
инте

до многобройните 
делегации и ръководствата 
на другите обществено-поли
тически

на информира 
българската народност 

свое седмичен 
всекидневни емисии по 
диото, петнаестодневен 
визионенКомунист вестник.

ра
теле-

журнал и съкрате 
издание на „Комунист" 

седмичния вестник 
ство". Това 
ки потреби на 
за изчерпателно 
не намаичин език.

И докато във всички тези 
- С€ постига равнопра 

на българската 
ност, очевидно

организации. Във 
Ръководства, органивсички но

и тела, те заедно с предста 
вителите на другите народи 
и народности равноправно ре 
шават за целокупното разви 
тие на нашата общност.

Освен

в
Председател ва Издателския 

всички издания на 
д-р Антов Вратута.

за е^в^13Д меЛСК11" на ..Комунист"за Сърбия: Мариц Тодорович.
Изпълняващ длъжността директор и 

главен и отговорен редактор на всички из 
Д^ния „а „Комунист-’: д.р Велко Младено

„Брат- 
задоволява всич- 

народността 
осведомява-

съвет за 
вестник „Комунист“: __ Адрес на редакцията: БЕЛГРАД Пло

щад Маркс и Енгелс и, телефони' 
БЕЛГРА3!?’0!1' секРетаРиат 330 184, НОВИ 
627 793 Д- Бул*вард Лспии 6- телефон

ция ?кДом?нис^аТеЛСКа ТРУД0Ва оргаииза 
Печата се на сърбохърватски отнпгпп 

на хърпатскосръбски (кирилица й латини
и е съкпатениСКИ' Македопски « албански и в съкратени издание иа български 
тарски. словашки, РУмънскиЪи

: ЦСЦ-

това, на 
та на общината 
своЯта дейносг 1350 
на СЪЮза 
което е

територия 
развиват 
членове 

на комунистите, 
Твърде голям про- 

от общото 
населението. Това
ЧИ©о

области
вие народ- 

е изоставане 
то в равноправната употреба 
на български език в общин 
ската

т«: йай фк^"киГичм1^гкокК
ООрад Кови,, йово Мадкович^Брага^4.'
Милошевич, Зорица Станимирови^ 
лентиие Вуксанович.

Секретар ■■ редакцията Бояна Аиту

цент число-А С на
красноре-

ня очрдии, бе изтъкнато
иа заседанието, колко 
гарокатц народност е отдава 
на политиката на Съюзз на 
комунистите. т>ю3а на

ун- говори. администрация, отдел 
но в двуезичното издигане на 
ооявления< фирми, 
затели.

бълИзлиза г 
С указ на

■ петък. пътепока 
Въпреки, че тук пре 

Ди всичко се касае за небре 
както кцза секретарят 

на ок Венко Димитров, сега 
нашата практика трябва да 
се измени. Толкова 
когато за

а с уввз от

ОТ 22

Подобни резултати 
ществяването иа 
ето на б7,лгароката 
са постигнати и

в осъ- 
равнолрави 

на.роднос!
_____ в образован

. 1султурата, информира*

с Орден
веаец.

повече, 
същата няма нпка 

причини.кви обективни
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УВЕЛИЧЕНИЕ НА ОТКУПНИТЕ ЦЕНИ
СЛЕД НА ТЮТЮ
№

Тютюнът е най 

доходната култура
ЗАПИС ОТ ДОЛНА ЛЮБАТА

Какво тревожи долнслюбатчани
Зимните хората, че ще им се доближат лекарите. 

Сега те се лекуват в Босилеград. Второ 
то ведомство е предназначено за поща 
та и местната канцелария.

Другаря Иванов, подпредседател на 
местната общност ни запозна с бъдещо 
то развитие на селото. Той е убеден, че 
селото ще получи още нови жилищни 
постройки.

В селото е построен един мост. 
Чрез самооблагане тук е построена водо 
водна мрежа. Сега хората не носят вече 
вода с кобилици на рамо не чакат пред 
старата чешма. Преди две години са еле 
ктрифицирани домовете в центъра на 
селото. Сега се предприемат мерки и ма 
халите да се поправят. Хората от маха 
лите казват, че за тях основното е — 
водата, пътят и осветлението.

Славчо Дойчинов от махала Стамбо- 
лийци казва, че центърът на селото е 
поне за десет години пред махалите. За 
това хората °т махалите са решени да 
дадат и последната пара но да електри 
фицират своите домове.

Промените и новото се срещат навея 
къде. Въпреки трудностите нишките на 
живота текат напред. Долнолюбатчани 
сега с нетърпение очакват електрическия 
ток. Това е тяхната мечта.

мъки на долнолюбатчани 
започват още от Босилеград. По разби 
тият път в дължинаГОДИНА се очаква 

на цените с още 
сто. Увеличава се 

тютюнопроизво-

от петнадесет кило- 
1етРа до центъра на Д. Любата се стига 

с пълна неизвестност след един час пъту 
ване с автобус. На няколко места, ако 
се мине без злополука с голямо щастие. 
Все пак стига се благополучно, шофьо
рите са виртуози в работата си.

— Пътят е всичко друго, само не и 
път... Най-много го

глеждането на тюткт-. и 
ритописття ио тюнц на теМ^К\-Л™РИЯТ„
са общините Пипот гг,.Това 
Ровград и Бабущница ^™Те 
увеличи с 30 процента 
нение с миналата година.

Понастоящем 33 произ
тели са сдружили труд и сред 
ства с предприятието „Нишан 
ска долина" „ се ползват ® 
всички права, които имат ра 
ботниците в сдруженият труд 
Условието за сдружаване е

ТАЗИ
увеличение
ТО—12 на 
„ броят на 
пителите
БабуШНИШКД

ШСлед увеличението на откуп 
шие цени на тютюна с 20 на 

‘о т8зи селскостопанска кул 
с ’ си остава най-дохо

в Димитровградска, 
и Пиротска об

в срав

развалиха строителни 
те машини на „Хидротсхиика" от Бел
град, която тук пробива тунел. Отговор 
нитс, които се старят за пътя не прев- 
зимат сериозни мерки. А само ликьори 
те еъс своите силни ръце нямаг сили да 

предишното състояние 
зва Стоян Стоев, чийто мотоци1слет не с 
издържал пътя.

13 селото от двете страни на пъ'Гя на 
редени са къщите. Повече от тях са ста

пак
— заяви техническият ди 

ректор на предприятието за 
изкупуване на тютюна „Ни- 
шавска долина" Бора Джело- 

Понастоящем -процзво
влагат само 10 на

тура
дна

възвърнат ка
производителят да ;
300 кгр. тютюн, който 
да се получи на площ от 2— 
2.5 декара и , - 
тази култура пет години. Йн 
тересът

доставя 
' можевич.

дителите
сто а останалото е чист при 

Тази година тютюнът 
по-доходна 

гьй както цената му 
покачи с 10 — 12 на

да произвежда ри и ис е далеч времето когато ще 
рухнат. Новите пък, които рядко се стро 
ят, са символ на съвременния живот. 
Тук е триетажната училищна сграда в 
която се учили поколения и поколения- 
И сега тук гъмжи от ученическа врява 
Младостта продължава.

Очите ми се „хващат” за ведомствата 
край пътя- Едно от тях е новопостроена 
та амбулатория, която дава надежда на

ход.
ще стане още 
култура, 
ще се :

между произволите
лите за сдружаване 
голям в споменатите общини.

е твърде

сто.
Благодарение на това от- Р. Потич

Възззние от Бански 
дол и Планмница

Васко БОЖИЛОВ

СУРДУЛИЦА
Местните общности на селата Бански дол и 

Планиница раздвижиха инициатива за 
на пътя Желюша — Планиница — Бански до I прзз 
1979 година. Затова Ви поканваме да се придружите 
към инициативата ни и спрямо възможностите си да 
участвувате с определена парична сума във винанси 
ране изграждането на пътя-

Започват »§рщит§ па селата ‘79«изграждане

ТРАДИЦИОНАЛНАТА кул
турна манифестация „Срещи 
те на селата” предизвиква 
голям интерес. Тези дни за
почват тазгодишните Срещи, 
за които правилата са прие
ти на заседание на Председа 
телството на ОК на ССМ на 
27 февруари т.г. Състезанията 
иа селата ще имат много по- 
дълбоко и по-широко значе-

дни песни, изпълняване 
изворен и стилизиран 
клор. Състезателите ще отго 
варят и на въпроси от област 
та на бО-годишнината от съз 
даването на ЮКП и СКОЮ, 
както и от областта на сел
ското стопанство.

нание в сравнение с предишни 
те срещи. Именно, ще се пре 
ценява съвкупната дейност на 
селата, а културно-забавната 
програма е само една област 
в състезанията.

Пропозициите обхващат: 
развитието на самоуправител- 
ните и обществено-иолитиче 
ски отношения на село (ра 
звитието на местните общно 
сти, действуването и влияни 
сто на обществено-политичес 
коте организации), културно- 
просветната работа (ползване 
на средствата за публично ко 
мунициране, работата на кул
турно-художествените друже 
ства, културните манифеста
ции, поддържане и развитие 
на традициите на НОВ-а (На 
родо освободителната война),

на паметниците 
кул

турна дейност на училища 
та и селищата, развитие на

фол-Вашите пар!гчни суми за изграждане на 
трябва да внасяте на джиро-сметка на Местна общ
ност Бански дол Л° 62802-645-362 (за изграждане на
пътя)-

пътя

Паричните суми за Местна общност Планиница 
трябва да внгеяте на джиро-сметка № 62802-645-341 
(за изграждане на пътя).

Местна общност .
Планиница

Местна общност 
Бански дол Заключителният преглед на 

най-добрите точки на култур 
но-забавната програма и про 
възгласяването на победите
лите ще се състои в начало 
то на април в Сурдулица.

СЪВЕТИ НА АГРОНОМА
акцията 

са; Общинската конференция 
на ССМ. ОК на ССРН и СИО 
по култура. На най-доброто 
село ще бъде връчен обикно 
вен телевизор, на 
сиралото се награда на стой 
пост от 1500 динара, а на тре

Организатори наТорене на пшеницата
второклаПРИХРАНЯВАНЕ ИА ПШЕНИЦАТАВРЕМЕ ЗА ПЪРВОТО— СЕГА Е

на приноса, но тс са нужни и
комбинация с азота да дойде последния 
по по голямо изражение за увеличение 
д качеството на зъРното ”

поддържане 
и т.н.),. ' публичната и

пшеСПОРЕД ПЪРВИТЕ впечатления 
иидата добре мина зимните дни и сега 
трябва да се пристъпи /<ъм подхр 
не с изкуствени торове. За получава* 
на високи добиви при производство 
пшеница освен употребата на високор 
ни сорти пшеница торенето е вт»р 
компонента в технологията на произвол 
ство, което влияе да се дойде Д° 
жение високородиия потенциал ** 
то на високородните сорти и да сс 
ществи висок принос на един * а
Три елемента са значителни за полу ^ 
ване на високи добиви, азот, «I } *ца 
калий които се обезпечава^ на е
та чрез внасяне в пр?;ста чрсз пай чс 
ните торове. Азота се “5“е'‘ куствст
сто чрез употреба па азот
торове които садържат 20/‘, ^ ' ди р
или с употреба **а карбонид, * ^ обез 
жа 46% азот. Фосфор и калии 
печават чрез фосфорни и 
куствеии торове или с когл["1 ( хИтслитс 
ве. През последно време про црои
,га изкуствени торове предлаг * то 
зводителите комбинирани изкуегве 
рове от трите елемента. язотът

С изследване е доказано на при
най-много влияе за увелич трябва
носа при пшеницата, ' ТОровс,
да се употребява онези см отиошснис 
които имот най-много азот,.1П-,г и кали 
на фосфора и калия- „лияние за
ят значително по-малко имаг

токласиралото се село спор- 
стойностташ реквизити на 

от 1200 динара. Селскостопан 
комбинат

наиа добива и 
пшеницата.

Изследванията
че калий има в достатъчни

затова практично и не трябва да

на земята са показа 
количе

селскостопанското нропзвод 
стио и развитие иа об
щественото и жизнено ра-

око-търгопският 
„Власнна-продукт" на всяко 
село, което участвува Ще да

на
ли
ства и
се употребява.

За осъшоствдване 
пои пшеницата в 
зиитие на пшеницата нужно е да

впише. селско-на високи добиви де комплет книги — 
стопанска литература.

Културно -заба в н ата 
грама се състои » изпълня 
пане па монолози, декламира 
не, пеене па автентични наро

про-
различни условия и ро 

се обез
С. Мшшчазот по хектар,100—200 кгр ЧИСТ

«0-80 .ар фосфор И около <0 .ар калил, 
топ <4 количества, които сс предвиждат 

'димитровградска община. Посочени гс
' отговарят на количеството нзкус отговор». «АП с -юо

ш
2Г *»сф” ™ост от е,-

иГз^Либ— -=«ата

„а торовете. О Остатък от азот
а30гапТ1пт МО до 300 кгр трябва да се 
трябна от " роивало па пшеницата, 
додава я I 'щракване трябва в

да сс извърши К-1.М края на 
краища д ал010 на март, а лто

^Гирихраикапе но кр«о па вегетаци
ята »а пшеницата^ в ^ зд

на пшеницата.
Йордан Маринков, агроном

кгр Драги читатели,
наиз

С ТОЗИ БРОЙ ВИ ИЗПРАЩАМЕ ПОЩЕНСКИ ЗА 
СУМА ЗА 1978 И АБОНА-

торо

ПИС С ДЪЛЖИМАТА 
МЕНИ ЗА 1979 ГОД.

наши

те
ИЗПЛАЩАНЕ В ОПРЕ*МОЛЯ ВИ ИЗВЪРШЕТЕ 

ДЕЛЕНИЯ ИЗНОС.първото
В СЪЩНОСТ 

прихраияване
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ю осветя * изкуствокулту/оа*
РЕФОРМАТА ИЛ СРЕДНОТО ОБРАЗОВАНИЕПУБЛИЧНО РАЗИСКВАНЕ ПО

НАКЪДЕ ПРЕЗ СЕПТЕМВРИ?
по-ггалмтически н одготошси, 
за да се обезпечи съзнатсл 

приемане ла следващия 
степен ла средното насочено 
образование.

В-ь» всички местни обидно 
и организации ла сдру 

труд са дадени пред 
шестте

мла-На социалистическита
и останалите общество 

организации
Съюзът ла комунистите, 

като авангард на обществе 
ните сили и организация на 
работническата класа, опре 
дели на своя X, а на XI кон 
грес по-нататък разработи 
концепциите за преобразова
ние на възпитанието и обра 
зованието в смисъл на него
вото по-пълно включване в 
целокупната система на са 
моуправително 
труд. Това произтича от об 
стоятелството, че в съвреме 
нното общество образовани 
ето е част на непосредствс 
ните производители сили и
едно от възловите условия
на развитие на обществени
те отношения, в които на 
пълно е преодолян всяка
къв вид експлоатация и при 
свояване на резултатите На 
чуждия труд. Такава насо
ченост на преобразование 
на възпитаниетп и образова 
нието постави пред Съюза

деж
НО-ЛОЛИТИ чсски 
и Трудови Оргаииазции твъР 
де конкретни 
цсса на неговото осъществя 

младите са 
субект на този

по

задачи в про

сти 
жолия
ложеиия, покрай 
съществуващи 
ти, освен предложени за 

изменения в броя 
И ПяКОИ ПО

понежеавне, 
най-масовия
процес. сисциалиос-

коятоУчебната година, 
продължава представлява фи 
нал за подготовката за въ 
веждане на И фаза на сред 
мото насочено образование. 
Програмите за П фаза са на 
публично разискване по вей

местни общности па 
ла Бабушпиш-

извсстли 
на паралелките

специалности в рамките 
на определени професии, ире 
длагат и машинна и матема 
митс че ко -техни чсска

сдружения
ви

елеци
а л пост.

Няколко организации на 
сдружения труд изтъкнаха 
и конкретни предложения 
за въвеждане на нови спсци 
алдюсти в рамките на отдел Образованието да сс съгласува със сдружения труд 
ни професии. Това преди 
всичко сс касае за „Балкан" 
от Велика Бониице, чиито 
представители изтъкнаха, че 
през настоящата и идната 
година фабриката ще прие 
ме повече нови работници 
и то главно бравари, лея 
ри, стругари и други, а на те 
риторията на общината не 
съществува машинна специ 
алност.

Колко тези предложения 
са правилни за допълнение 
на опециалностите в средно 
то насочено образование 
и възпитание ще решат ко 
мисиите, които уважавайки 
забележките от публичните 
разисквания, ще направят 
окончателно предложение на 
мрежата на регион Ниш.

чки 
територията 
Ка община.

Освен
професионални 
професионални 
за въвеждане на И фаза на 
средното насочено образова 
ние. необходими са и идеи

организационни и 
подготовки 
подготовки

КАКВО ЩЕНА КУЛТУРНИ ТЕМИ

Киното да бъде

ОБРАЗОВАНИЕТО?Материалното та. Безспорно главната гри 
жа трябва да поемат мест 
ните общности. И не само 
киното, но и другите култур 
ни стойности биха били до- 
стапни на отдалечените се
лища.

Друг въпрос е: оспособя- 
ването на залите в кооперати 
вните домове. Инициатива 
та е сравнително доста ста 
ра, по засега 
кретни дела. 
биха
ги културни цели, а преди 
ди всичко са развитие на 
самодейността.

положение 
на културата в Босилеградска 
община постоянно расте, а 
с това се увеличават и кул 
турните 
от тях 
фикацията 
ските 

Това 
бективно

КАКВИ СПЕЦИАЛНОСТИ ОЕ ПРЕДВИЖДАТ В БАБУШНИ 
ЦА И ДИМИТРОВГРАД?възможности. Една 

представлява кино- 
на босилеград-

села. ДО КРАЯ на февруари за 
разискването 

предложението на Изпълни
телния комитет на Самоупра- 
вителната общност на интере 
сите за образование и Коор 
динационяия комитет за про 
веждане на реформата за об 
разование и възпитание, 
кусията, която бе открита по 
този така важен въпрос при
ключи и сега 
стопанска камара, 
но-политическите и 
етически 
този план Да се приеме.

Реформата на образование 
то в нашата страна е всъщ
ност провеждане на решенл-

стопанство. Затова- програма 
та за школуване на кадри в 
Нишки регион съдръжа кон
кретен план на училища, спе 
циалности и звание.

мероприятие при о- 
досга трудни усло върши върхуД. Глигориевич

вия провежда 
култура
ЯМО

центърът за 
в Босилеград. Гол 

затруднение представля 
липсата на добри пъти

ща до всички села. Засега
подвижното
ра главно 
и Долна 
Долно Тлъмино, Извор, Го^ 
на и Долна Лисина и 
някои

липсват кон 
Тези сгради 

се ползвали и за друва
Така например в Димитров 

град се предвижда образова 
телният център „Йосип Броз 
Тито" 
сти

Самодейният
театър

„Христо Ботев“ 
в Куса врана

кино прожекти 
филми в Горна 

Любата,
Дис

да ^ школува специално 
От областта на гумарска 

та и .машинна промишленост 
и правна и 
(обществени

Бистър,
От казаното личи, че пб 

проблемите на културата на 
селп трябва обстойно да се 
изкажат делегациите и де
легатите. Разбира се, и да 
се потърсят конкретни ре 
шения за всеки даден въп
рос. Тук важна роля след Самодейният театър „Хри
ва да изиграе и Културна сто Ботев" от Димитровград
самоуправителиа общност гостува миналата неделя в
ня интересите в общината. село Куса врана, отдалечено

повече от 30 км от Димитров 
В. Божилов град.

регионалната 
обществеоще

други села, свърза 
е центъра на общината.

Изхождайки от факта, че 
всички 
се чрез 
средства за 
нар"
Да се даде възможност за 
културно издигане.

Един от начините е да 
се изградят пътища до села-

бюротехническаспециали 
организации трябва

ни специалности) 
природо-техническа специал
ност. Четири специалности с 
9 звания.

граждани и трудещи 
облагания отделят

„културния ди
и на всичкиследва Досега в Димитровград се 

школували ученици само 
гимназиалната

В Бабушнишка община _
се организира Образователен 
център „Бук Караджич" в 
койт0 ще се школуват шест 
специалности с 10 
гумарска, 
телна,
ческа, правна и бюротехниче 
ска, природо-техническа.

по
програма.

ще
В НишкиСамодейците от Димитров 

град се представиха с „Та
тул" от Георги Караславов 
постановка на Слободан: Алек 
сич. Доволни

регион сега 
има 7образователпи 
ституции и 20Семинар за учителите ин

самостов ятелни училища; 2 
дагогически 
1 работшшески 
ситет, 1 Завод за възпи 
тание на младежта и 4 
училища за 
основа. Новата 
зацид на средното 
сочено образование

звания. — 
текстилна, строи- 

химическо-технологи-

пе-
Въз основа на 

Програма за 
политическо и 
образование на 
на Общинската 
на СК в

приетата 
идеологическо- ти и проблемите в тяхната 

работа,- По-нататъшните зада 
чи на субективните сили вър 
ху развитието на делегатска 
та система,- Отношенията 
международното 
ко и

академии,
универ

от изпълнение 
то кусовраници пожелаха те атърът от ~марксическо 

територията 
организация 

Бабушница, самоулра 
вителната общност на интере 
сите по основно образование 
и култура през миналия 
сец т.г. организираха днвудне 
вен семинар за работниците 
от образователното 
тателното дело.

На семинара бяха разгле 
дани и обработени

Димитровград 
ново да им гостува. от-

съвместнав И в Бабушница 
школували ученици 
гимназиална

работяичес- 
комунистическо движе-

органи досега се
на- само поние.

Лектори по тези теми бяха 
съветниците за уоьвършен- 
ствуване на образованието и 
възпитанието на професио- 
налната служба при Региона 
лната самоуправителиа общ
ност на местните

програма.пре
движда 18 образовател- 
1Ш центра, 2 самостоя
телни училища, 2 
готически 
работшшески

ме-
И в Димитровград и в Ба 

бушница програмите на обра 
зователните центри тясно са 
свързани с развитие на про 
мишлеността в двете общини.

педа
академии, 1 

универси 
тет, две училища с об 
ща основа.

и Възли

следните 
теми: Свободните дейности и 
допълнителното обучение 
основното и средното 
ще; По-нататъшните задачи 
по създаване на услови^ за 
реализацията На II фаза на 
'р'л™> насочено образова
ние (образованието във фун- 
ктоята на саружения труд и 
свободната. размяна на тру
да): Всенародната отбрана, об 
ществената сигурност

общности
за насочено образование 
то и изтъкнати лектори
обществено-политически
ботници от МОК Ниш 
публиката.

За всички участници ня 
мтшара в Културни 1 
ьабушница бе 
тралното 
век

Ла, ж т х
Ш*И регион1 беше добре 
низирано и 
вишен

До сега е имало 20 
специалности и 108
пия, а според 
програма ще има 32 
циалности

в
УЧИЛИ' зва

новата орга
спе

с 218 звания. премина при по- 
интерес всред 

тните работници, 
деятели.

просве 
стопанския дом

изпълнено теа 
представление Чо- — на четири к.

Радивое Дола Джукич 
нение на театъра

родителите и уче 
програма и вниците. Тази 

бъдеще
стопанското
гиона и общините.

на X и XIкрака- от 
в изпъл 

от Пирот.
Д. Глигориевич

конгрес на 
конгрес

__ тази рефоо
”СЪ'ЩН0СТ да м школу 

^ кадри нужни на нашето

СЮК VIII
защитата,- Класовите общнос

И ще се съгласува със
на СКС. Целта 
ма е развитие на ре
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ЛИШИШ
ИЗ ДЕЙНОСТТА НА ТИТОВИЯ ФОНД

Сурдулица: зачлонени 

2115 работници
Към края на миналия ме 

сец в Сурдулица се зва, че и - 
период трябва 
жат
тРУДОви

през следващия
Да се поло-

състоя
заседание на Събранието на 
Титовия фонд, на което бе 

работата, 
и същевре

менно бе учреден Съвет 
Титовия Фонд.

В отчета за работата се 
констатира, че изтеклият пе 
риод се характеризира с ма 
сово зачленяване. От 35 ос 
новни организации на сдру
жения труд и трудови общ 
ности В общината — 25 са 
членове на Титовия фонд за 
от 3140 заети — 2115 са чле 
нове и са внесли сума от 
450 хиляди динара. Стилен 
дии от Титовия фонд през 
петгодишния период 
ползвали 29 ученици и сту
денти.

В плана за работата се ка

усилия всички заети,
„„„„ организации и об- 
шности да станат членове на 
Титовия фонд „ да се п« 
зва възможността за стипен 

и Иа младите работ

приет отчет за 
план за дейност

на
диране 
ници.
„„Учр^ен е съвет на Тито вия Фонд, за чийто 
дател е избран 
Савич, председател на Съ 
вета на Съюза на синдикати
те в общината и за подпред 
седател
вич, медицинска 
детските 
„Наша

предее 
Мирослав

Владанка Милоше-
сестра в 

ясли и градинка 
радост”. За делегат 

На Скупщината на Титовия 
Фонд на СР Сърбия 
бран Милорад Тасич, секре 
тзо на Общинския комитет БОСИЛЕГРАД 

С. Микич

са отиват на залесителна акцияе из

на СКС.

Гораните се договориха за 

акциите в 1979 годинаБомиград: ДОБРИ РЕЗУЛТАТИ 

НА ТИТОВИЯ ФОНД
ЦЕННАТА ТРАДИЦИЯ ПРОДЪЛЖАВА С НЕОТСЛАБВАЩ ТЕМПРазглеждайки отчета за 

дейността и работата на ДГи 
товия фонд в Босилеград- 
ска община, членовете на 
Съвета на Титовия фонд, на

ма стипендианти от общи 
ната. Тъй като От този фонд 
могат да се школуват са
мо млади работници — про 
нзводители и децата на ро 
дители, заети в прякото ма
териално производство, броят 
на стипендиантите не е осо 
бено голям 
Илиев, председател на Об 
щинскня съвет на Титовия 
фонд. — Въпреки това инте 
ресът постоянно расте.

Занапред , въпреки постиг 
натите резултати, ще се ра 
боти върху 
както и увеличаване на член
ския внос. С това ще укреп 

материалпото положение 
хуманна и солида-

Гораискот0 движение в Бо 
община може

залесени 1100 декара площи, 
извършено е попълване на 
млади гори на 190 декара 
и засети с тревни семена 
800 декара площи. Стойно
стта на извършените работи 
възлиза на 277 хиляди дина 
ра. Босилеградската горай
ска организация има два 
собствени разсадници, от 
които се получават годишно 
560 хиляди двогодишни и 
700 хиляди едногодишни бор 
чета.

Освен залесителните ак
ции, гораните са развили 
и други полезни дейности: 
културно-забавни, спортни, 
уреждане на училищни дво 
рове, защита на околната 
среда и под.

В настоящата година горан 
ската активност ще премине

повърхнина от 3000 декара. 
През април в разсадниците 
ще се подготвят за разсад на 
660 хиляди фиданки бор, 
ела, смърч и моника, за 
което семената на вече купе

силеградска 
да се похвали с богата си и
полезна творческа традиция. 
Новите гори по доловете и
хълмовете са истински памет
ник на упорития дългогоди 

заяви Павел шен труд на залесителите в 
общината. Борбата срещу 
ерозията по поречието на
Драговищица и притоците й 
започна веднага след осво 
бождението от фашизма. Пър 
вата масова залесителна тру

омасовяването, дова акция на Народния
фронт се проведе на 5 март 
1945 година. От тогава зале
сителните акции на фронто 
витс и младежки организации 
станаха част от всскидиев-

В. Божилов ния живот ма населението
в този, край-

състоялото се к-ьм края на 
миналия месец заседание, 
констатираха, че през изтек 
лите пет години са постиг 
нати добри резултати. Се 
га всички трудови организа 
ции са членове на Титовия 
фонд. Също така е и не
малък броят на граждани 
те, зачленили се в Титовия 
фонд.

Досега е внесена сума от 
142 700 динара, като при то 
ва се посочва, че броят на 
членуващите постоянно расте.

Титовия

ни.
Горанските бригади от Бо 

силеград и околните места 
ще вземат участие в изграж 
дането на пътя от Босиле
град до историческата мест 
ност 
ноок. За 
Ръководство на гораните е 
обезпечило, и предназначило 
30 хиляди динара.

Залесителните акции ще 
почнат към края на този 
месец. Всяка бригада ще 
изпълнява задачите от своя 
та програма и ще участву
ва в поншроките акции с 
общинско значение.

Общинската конференция 
н агораните разполага със 
значителни финансови сред 
ства — 470 хиляди динара. 
Една част от тези средства

Кин стан'’ на Цър- 
целта общинското

ва
на тази

акция.рнаТази година от 
фонд се стипендират шести

Състоялото се неотдавна 
заседание па делегатите на 
горанските бригади 
миналогодишните 
мия п тази област през ми 
палата 1978 година и прие 
програма за дейността през 
'настоящата 1979 година.

Изтъкиато бе,
1978 година п общината са

под знака на чсствуването на 
60-годишнината 
петоПветмчм антология „Братство“ от създава 

на ЮКП, СКОЮ и реотчете
постижс- полюиионните синдикати, как 

то и 35-годишпината от осво 
бождението на Босплсградско 
о-р фашизма.

Предвижда

носим болка.В сърната си 
в очите сълзи, 
в душите тъга, 
а в безсънните нош» ще се даде за награди на 

пай-дейните в литналата го
дина бригади.

се залесяване 
па 1500 декара голини и за
сяване с тревтт семена на

спомени.
За миг да забравим всичко!
Да търгнем по четирите посоки; 
на север и юг, 
па изток и запад...
В тази чудесна пролет 
осеяна
ще намерим
без болка, сълзи и тЪга-даринка

че през
Ст. Евтимов

ИНИЦИАТИВИ ИА СЕЛАТА

МЛАДЕЖТА В РАЙЧИЛОВЦИ ЩЕ ОТКРИЕ КЛУБс хиляди цветове,
безоблачни дни

Имайки предвид, че това 
с една ог по-числсшштс мла 
дежки организации (около 
30 души) и че притежава 
собствени помещения (в учи 
лищст0 има стая и зала), 
че има грамофон, шахмат и 
др. — може да се каже: рай 
чиловчани имат прсдпостав 
ки за обогатяване йа своята 
дейност.

Младите от Райчиловци, 
въпреки добрите резултати, 
не са особено доволни. Име 
плю затова на последното си 
заседание рошиха да създа- 
дат клуб, в който ще може 
да сс пронеждя организира 
на дейност в повече обла 
сти. Ако се осъществи това 
— налице са възможностите 
за целенасочено провеждане 
иа свободното време: в шах 
маши състезания, четене

Първичната организация на 
ССМ в Райчиловци с сдна от 
най-дейните младежки орга
низации н Босилеградска об 
щипа. Рай чилопеките младе
жи вече няколко години 
под гота я т култур н о-за ба в 1 ш 
програми за ознаменуваше 
на държавните и други пра 
зиици. Най-добра изява засс 
га имат танцовият състав 
и драматичната секция. Таи 
цовитс забави са добре орга 
иизираии и посетени.

Според думите иа Раде Ми 
ленкович. секретар на лървич 
ната

иа младежкия и друг печат, 
разисквания и пр. След кръ 
шно хоро. динамичен танц 
или някаква друга дейност 
тук биха могли да изпият 
чашка кафе. чай или пло 
дов сок.

В работата на събранието 
взе участие и преседателят 
на ОК на ССМ Иваш Асенов, 
който изтъкна, че Общин
ската конференция ще окаже 
матерална и организационна 
помощ клубът Да стане ис
тинско място ша договаряне 
и насочена младежка дей
ност. Партийната първична 
организация също изрази 
готовност да помогне рабо
тата на клуба.

Да сс надяваме, че това рс 
шение наскоро ще стане 
действителност.

ЕВТИМОВА

МОГА И БЕЗ ТЕБИДИ
очи,

глас
С насълзени 
с разтреперан 
ще викам думите: 
Искам щастие! 
Искам мир!
Искам сън!
Вземи съ нищата
от неспокойната 

всичко

ми
нощ.

Открадни 
какаото си Ше,и* 
Отиди си.

организация на СК. 
младежта от Райчиловци е 
дейна и в други начинания. 
Особено се отзовават на до 
броволтште 
за прокарване на слсктричс 

водопровод и

те чака, 
и нощта...
_ мога и сама.

обичам.

Денят 
чака те

трудови акцииИди си
Мога гювсос ля 
обичта С само моя- ока мрежа, К. ГеоргиевИЛИЕВА ДР.Деница
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СЪВЕТ НА СУВНОР В НИШЗАСЕДАНИЕ НА МО

Сериозни задачи пред 

борческата организация
ма развиване и тачело на 
революционните традиции и 

област
на интересите и с 

общности на
В Ниш тези дни заседание щности

г други местни 
о е решаване На всички жизнени 

въпроси и проблеми на граж

на междуоощинокия 
на съюза на оорците

на което аа задачите 
на СУБНОР в нишки рети 

за осъществяване
конгресните на 11 ар 
СУБНОР

включването в тази 
организациите на 

местните
сдружен 

общности, 
трудещите 

гражданите и младежта, 
това за задачите на съ

гюь труд,
активизиране наданите.

па изложение отВ уводното011 се.са подчертани ролярешения 
»ията и 
славил, уводно изложение из 

Стани

делно
та и задачите на борците в 
изграждането па 
на всенародната 
обществената 
на нейното
пообществяване на развиване 
и укрепване на отбраната и 

11 защитата на страната. В то- 
изтъкнати бяха 

на борците

след
гласуване и подобрение 
социално-икономическото
ложенис на борците,

и семействата

на Юго на
системата 

отбрана и 
замозащита, 

по-нататъшно

но
председателят 

Иованович. 1-1а заседа 
утвърдени за- 

пла

нссе
мир
нието

поени
те инвалиди 
на паднали борци.

Тези и много други зада 
чи, които произлизат от 

решения

бяха 
в тази ооласт, ДИМИТРОВГРАДдачите

нът на работа и финансови 
ят план за тази година

разгледана информа- Дейността на местната 

общност проз 1979
наконгресните 

Партията и СУВНОР са чао,- 
от плана на работа на Меж 
дуобщииския отбор и Пред 

СУВНОР

зи СМИСЪЛ
и задълженията 
в подготовка на младежта за 
отбрана и защита.

оеше
ция за осъществяване на ми 
налогодишната 
работа. В раоотата на съвета 

и Любиша Игич,

програма на

седатслството на 
за тази година, който бе при 
ет па проведеното зассда-

участвува 
председател на Междуобщин- 
ската

Станимир Йованопич 
•нататък говори за задачите 
и по-нататъшните активности 
на борческата организация

ца Христо Ботев в дължина 
от 167 метра. За тези рабо 
ти предвидени са 256 500 ди 
нара. Също така ще се по 
строи главния водопровод 
на улица „29 ноември" в дъл 
жипа от 222 метра и улица 
Христо Ботев в дължина от 
580 метра, и Борис Кидри 
в дължина от 167 метра.

Освен това предвижда се 
на улиците „7

по- съвет наИзпълнителният 
Местната общност в Димит
ровград предвижда 
активност
За тази цел е направен 
кретен финансов план и на
белязани 
то трябва да се осъществят 
през годината.

От общата сума с коцто 
ще разполага Местната общ 
Пост в износ от 5.688,208,30 

500 000,00

Скупщина на регио- 
общност. Говорен 

изложение за 
на XI конгрес 

8 конгрес на

ние.палната 
ки в уводното 
решенията 
на СЮК,
СКС и 8 конгрес на СУБНОР 
на Югославия, Станимир Йо 

изтъкна,
в програмите на

голямаЛ. А.
през тази година.

кон

мероприятия, кои
че те севанович

вграждат 
работата на борческите орга 
низации. Кротки новиникоито представля 

оанова за раз построяването 
юли" и „Салвадор Аленде". За 

обезпечени
ват широка 
нооб разно 
ност в областта на обществе
но-икономическото

ще се инвестират 
динара за доизграждане 
регионалния водопровод. Ще 
се продължи 
на канализационата мрежа в 
града. За тази цел

са 2 502 460 динара. С

творческа актив
на тези строежи 

на средства. А в съдействие 
със СИЗ за комунална дей 
ност ще се построи стена 
край улица Момчил войвода.

С тези строежи Местната 
общност в Димитровград ще 
осъществи най-голями плано

ДИМИТРОВГРАД: — В програмата за общесствено- 
икономическо развитие на Димитровградска община в пс 
риода о.т 1976 — 1980 година за развитие на селското сто 
панство се предвиждат конкретни акции за защита 
жизнената среда, изграждане на улици в Димитровград, ка 
кто и бариерите до ж.п. — гарата на улица „Маршал Ти 
то", както и поправка на същата улица.

ДИМИТРОВГРАД. — На неотдавна проведеното засе 
дание на Общинската конференция на Социалистическия 
съюз секретарят на ОК на СКС Венко ДИМИТРОВ изнесе 
информация за крайграничното сътрудничество през 1978 
година. Оценено беше, че това сътрудничество със съсе
дните страни.

БАБУШНИЦА. — Тези дни Живоии РАДОЙЛОВИЧ, 
зам. — председател на Републиканската конференция 
Социалистическия съюз изнесе сказка за международното 
положение. Сказката беше изслушана с голямо внимание, 
а <на края Живоин Радойлович отговори на множество за 
дадени въпроси.

развитие 
изграждането 

система.
изгражданетона страната, 

на политическата 
укрепването на всенародната 
отбрана и обществената за
мозащита, теченето по-натать 

развитие на револю 
на НОВ,

на предви
дени
това ще се разшири канали 
зационата мрежа по улица 
„Маршал Тито" от ж.п. бен 
та до улица „Борис Кидрич" 
в дължина от 233 метра и от 
улица Борис Кидрич до ули

ШНОТО
ционните традиции 
на борческо 
защита и друго.

След това 
вори за 
задачи 
ганизация 
която има над 
нове. СУБНОР съвместно с 
останалите трудещи се, ка 
за Йованович, трябва да 
бъде между най-последова 
телните борци колкот0 се 
може за по-бързото и по- 
съдържателното осъществя 
ване на приетата политика 
и мерките за икономическо 
то развитие, за решителното 
надминаване на съществува
щите проблеми и осуетява 
не на отрицателните явле
ния. От значение е и участи 
ето на всички борци, които 
живеят на село и техния 
принос към развитието на 
с.амоуправителните отноше
ния, сдружване на труда и 
средства в селскостопанско
то производство.

ве за комуналното уреждане 
на града.и инвалидната

Йованович го Б. Н.
непосредствените 

на борческата ор 
в регион Ниш, 

47 000 чле

СЪБРАНИЕТО НА СПОРТНОТО ДРУЖЕСТВО „МЛАДОСТ" 
ПРИЕ

Програма коята обещавана

физическата 
култура в Босилеградока об 
щина не разполагат с богати 
традиции. С формирането на 
спортното дружество 
досг" и с построяването на 
•спортния център са осъщес 
твени реални възможности за 
по-богата дейност на спортно 
то поле.

Програмата за 
ггрез 1979 
на годишно 
рание от делегатите в събра 
нието на дружество потвър
ждава това. Направена е рав 
носметка за работата в 1978 
годила и изтъкнато, че са по 
стигнати значителни резулта
ти. Футболният отбор 
първо място във вранската 
междуобщинска група, а още 
повече радват здравите и дру 
гарски отношения между фуд 
болистите и тяхната воля за 
работа. Без съмнение добър 
успех е и работата на пионер 
ския юношески отбор. В ор 
ганизация на „Младост’' през 
лятната ваканция пионерите 
и учащите 
тболни 
спортове.

Опортното дружество „Мла
дост" също бе главен органи 
затор на спортните 
в чест на държавните

СПОРТЪТ и Имайки предвид, че спор
тът е все по-голяма потреб
ност на трудовите хора 
гражданите, интерес сред мла 
дежта е голям, а възможнос 
тите добри, развитието на ра 
зни видове спорт е основна 
задача в работата на дружес 
твот0 в настоящата година— 
се изтъква в програмата. Дей 
ността на футболния отбор 
Ще се изяви в главно във 
Враносата междуобщинска гру 
па. Внимание ще се отдели и 
на организирането на мачове 
и турнири в чест на празници 
те и на работата с най-мал 
ките футболисти. .В рамките 
на дружеството .ще бъдат 
оформени секции по баскет
бол, волейбол и джудо. Ос
вен това, „Младост" ще под 
помага спортната дейност в 
основните училища и трудо 
вите

и

„Мла-

БЕЛЕЖКА

работата 
година приета 

отчетното съб-Водата е негодна 

за пиене
Отделно значителни и трай 

задачи очакват борче 
ската организация в облас 
тта на по-нататъшното разви 
тие на политическата систе- 

само
демокрация, в 

важно място заема 
осъществяване 
инициатива за 

прилагане

Анализирайки резултатите от 
на водата за пиене в Бабушнишка община през 1977 
и 1978 година, специалистите към Хигиенния 
в Пирот са дошли до твърде тревожни данни.

През 1977 година — н ца сто 
водите в общината 
мическият

изследваниятани
заезавод

от водопро- 
тече негодна за пиене вода. Хи-

и бактериоложкият
ма на социалисическа 
управителна 
което
борбата за 
на Титовата 
последователното 
на колективното

състав на същата
■не задоволява и носи опасност за населението.

В 1978 година — процентът на негодната 
пиене вода е нарастнал на 32,6!

Как се е стигнало до това

колективи, за което е 
нужно постоянно сътрудниче 
егво.

за

Тук бихмеположение е изве
стно: с години наред водоснабдяването, на селища в 
общината си е било сам0 

Без предварителни 
анализи — селищата

изтъкнали, че 
идеята за организиране на 
спортни игри на работници
те от трудовите организации 
(което в другите среди има 
Дълга традиция) трябва да 
получи широка подкрепа.

Програмата обещава бога 
та^и разнообразна спортна 
дейност в по-нататъшното ра 
звитие на спорта върху сложе 
ните основи. Но, ^рябва 
напомним, че организирането 
на разнообразна спортна дей- 
н5).ст не е само грижа на 
„Младост'. Помощ трябва 
Да окажат обществено-поли
тическите и трудови органи 
зации, общността по физ
култура, а най-много — 
дежта. Повече любов, ентуси 
азЪ'М и самодейноог биха 
дали и по-добри резултати.

К. Георгиев

Ръководене 
във всички обществено-поли 
тически организации и об 
щности, в което и на борче 
ската 
стоят

„местен" проблем, 
бактериоложки 
са довеждали вода по до

мовете си, но уви, сега се оказва, че тази акция 
ще трябва да започне отначало, 
оо с ?° в°Д0СнабДяванет<> представлява проблем и 
за Бабушница. Каптираните извори не са достатъ
чни, а ежедневното развитие на промишлеността за- 
ангажирва все по-големи количества вода така че 
от ден на ден — и в Бабушнишка община ’ 
олем излъква в по-остра форма

дРа~В2Т°те^ 
д ’ п„да не “ с™™ до избухване Дотогава трябва 

Дотогава

се провеждаха фу 
турнири и л0 други

и химически
организация 
задължения 

кретай активности, 
борбата 
не то 
кувания 
Говорейки
те задачи за развитието на 
делегатската система Стани 
мио Йованович

пред- 
и кон-
поаорай 

срещу неразбира 
и едностранчивите програми 

- празнитъл
на тази инициатива, 

за по-нататъшни
ци.

Изразходваните 
обаче са по-малко 
раните. Това 
използвани всички

средства 
от заплачи 

сочи, че не са 
възможно 

СТИ. За успешната работа най
гТп°^,/С^я я труд вл°жиха 

ГЕОРГИЕВ, треньор
шт1“!»?- На °тбоРа. РАДО- 
МИР ЙОЙИЧ, ХРИСТО КО
СТАДИНОВ И АЛЕКСА СТА
МЕНОВ, яа които делегатите 
дадоха заслуженото призна-
ние.

този про
да ,

отделно под 
ролята на борческа

та • организация в развитие 
то на самоуправлението
местните общности 
на задачите за 
на местните

черта на во-
на епидемии, 

да се. лоц. я)Ф -,ве иЛз 
акцията трябва да 

пълнение на регионалния
в

се засили по из- 
план за водоснабдяване.

и изтък 
свързване 

общности с 
организациите на сдружения 
ТРУД самоуправителните об

М; А. мла
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Ново в медицината Срещи

сърце с
ДВИГАТЕЛ

РОЛИТЕ НА НОВИЦА
2 Новица Панич, милиционер в Димитровград — страстен актьоо 
*и пиесГпПеатъраН°ВИЦа НаУ™Л литературс'' вългарски език за да участвува във вси

КАЗАХА ни в града много 
хора. че ако Новица «е е иа 
работа той си е :в къщи, или 
в Дома на културата. И дей
ствително намерихме го в Кул 

канцеларията 
на директора Кирил Трайков. 
Беше събота, свободен ден на 
Новица. Той беше дошел тук 
Да провери ще има ли реле 
тиция тази вечер.

Въпреки че 
нават всички и като 
милиционер и актьор. Той е 

Димитровград .вече две де 
©етилегия. Живее с неговите 
радости, 1Но малцина знаят 
как Новица етана актьор в. те 
атъра и по този начин допри 
неое много за културното му 
развитие.

Нас ни интересуваше откъ 
де така голяма любов на Но 
вица към театралното изкус 
тво. Затова искахме лично от 
него да узнаем.

След като взе матура през
1954 годила Новица се отда 
лечи от театъра. След 
през 1960 година дойде 
работа в Димитровград като

театърът имаше прекъсвания 
в работата. Не зная 
ви причини но беше настъпи 
ла криза. Дали поради 
че телевизията прикова,/ хора 
та в домовете им или 
|ги начин...

Но ОТ 1975

В КРАЯ
триа «™Разнув“адегетатаИгода|"аоткяОДИНа Еманю“

5»*ЗГг* ЛЯйЛяЗ 1
тент и наследник д-р Монтиес неговият бивш аеис-
Тоянието на Витриа, като го пмгле^Т^. ДЯ СЛеди СъС‘ 
Доктор Монтиес и досега не м™ в и Д-е«т Д1™. 
пеха на своя „Витриа’’ За.т.,п Да °6ясни напълно ус 
не зависи само от »оп^я?и присажданията успехът 
Трябва да се накара орг^з^лаТ^1'1146“8 наме« 
Битката никога не ппестяня яя Да ,гтрие1У1€ чуждия орган, 
та непрекъснато обсъжда™ ппм/'^Ц°Т° клетките На пациен 
кои от тези клетки нападат ^п^5СНаТа чужДа тъкан. Ня- 
други се стремят да запушат к>Яп?пнРИСаДеНИя оргаИ’ а 
хранят нашественика. т/ог стте^гят л™”™ <гьдове’ които 
го тишават от кислород. Отхвърлянето разрушат- 
продължение на осем до дванадесет дни 
необходими само няколко 
ния изход.

по какБи това
чуждо на това.

турния дом в
по дру

'• - година Новица 
ШШ&г ' е ОТНОво Марко воденичарят 

в „Кощана’', след това Мил у 
ТИН в „БАНОВИЧ СТРАХИ- 
НЯ" и Тоньо в „Снаха" от Ка 
раславов. околийс 
в „Ивкова слава", Никола 
„Николетина Бурсач"
1976 година.

Ролите на Новица се помнят 
от любителите на

н ■в града го поз 
човек и

:у
ки началник

в в
през

щ
театрално 

то изкуство и той е успех тъл
кува ролите и на сърбохърва 
токи и български език. .

Още с идването , му в Ди
митровград той пожела да 
научи литературен български 
език. И затова през 1961 го 
дина издържа изпит пп бъл
гарски език в димитровград
ската гимназия.

— За някои това. беше не 
обикновено

като
се „подготвя" 

а след това са 
часа за да се стигне до фатал

в

Медицината отвърща с химическа отрбана — излол 
НЯКОИ °т т*х- кортокостероидато 

м1РтГЪР' "Усла6ват възпалителните реакции на оргаашз- 
ма. Те възпират производството на клетки, които застраша
ват присадения орган. Освен това със серуми се намалява 
броят и агресивността на вече съществуващите клетки— 
убиипи. Антикоагуланти като аспирина и преди 
хепарина — използува за първи път Витриа — 
воляват да се образуват тромби 
на присадения орган.

Н— Още като ученик в гим 
назията в Пирот участвувах 
в рецитатороката секция 
гимназията. Бдин ден при нас 
дойде учителката Милена Ко 
стич, която беше ръководител 

драматическата

Н. Пашш
на — спомня си Но 

но за мен беше на
пълно естествено. Аз бях на 
служба всред население 
българската народност, 
ках с тях >да приказвам 
български език. Още повече, 
исках да се запозная и с кул 
турнот

граничен милиционер, 
тата му не пречеше 
да се приближи към театъра. 
Той забеляза, че самодейния 
театър в града добре работи. 
Една вечер дойде в Дома

вицаРабо
отново

всичко 
не поз- 

в кървоносните съдове отна секция-
След като изслуша как реци
тирам тя ме взе да участву-

Ис-
наНо подобно лечение носи известни рискове, 

налагат всички медикаменти да се дозират с изключител 
на течност. Те предпазват присадената тъкан, но в също 
време отслабват естествените защитни възможносит на 
организма, който става податлив на инфекция. Именно 
фекциите водят често до фатален изход при пациенти с 
присадени сърца. Затова те са подложни на непрекъснат 
медицински контрол, ежедневно гълтат таблетки и им пра 
вят инжекции. Това е цената, която трябва да се плати за 
продължения живот.

които на

минало на този на-'‘О
По‘РОД. късно дъщеря си Яс 

мина и сина ми Горан като 
ученици учеха и български 
език. Горан е сега в VIII клас, - 
а Ясмина отдавна завърши. 
Трябва да кажа и това, че аз 
им помагах при изучаването 
на български език.

Оовен това Новица; е 
прочел млого литературни 

български' писа
ни каза нзц 

-.много чел Ботев, Караславов 
и Алеко Константинов.

В скоро време димитров- 
градчани ще видят- Новица в 
новата съвременна драма, 
мък за. под главата" от' М. 
Маркович в ролята на Бощко.

— На тази драма режисьор 
е Слободан Алексич и тряб 
ва да се очаква, премиерата 
в скоро време. Що се касае 
до моято нова рол'я каза Но 
вица — аз я приех със също 
то внимание хакго и остана 
лите роли. За мен няма мал 
ки и голями роли...

Това е вярно. В Домана кул 
турата ни казаха, че Новица 
и когато няма роля идва и 
се интересува за самодейния 
театър. А когато пътувате 
България и случайно го види 
те нц работното му мято в 
бутната на пранпчния пункт 
не е чудо в кратките паузи 
да го намерите с текста на 
най-новата му роля. Новица 
живее със своите роли...

Б. Николов

ин

Според д-р Монтиес, въпреки редица успехи 
присаждането на сърца засега тази практика не може да 
се разширява. Той обяснява, че след първата операция, 
извършена от Барнадрд, която продължи живота на Луис 
Еашкански с осемнадесет дни, в целия свят до 1 
1977 г. 65 лекарски екипа са извършили 345 присаждания 
11Л сърце. До тази дата са били живи 79 от пациентите с 
чужди сърца. За шестима от всеки десет оперирани сред 
ната продължителност на живота след операцията вече е 
три години. Но медицината е стигнала до задънена улица 
в тази област. Защото лечението за потискане на имунна 
та система и сега се сюновава върху същите 
като преди двадесет години. И това възпира хирургията. 
А ежегодно в целия свят над 25 000 души се нуждаят от 
нови сърца. Този факт е накарал лекари и учени в редица 
страни да въприемат нов подход към проблема да се 
замени повреденият човешки орган с изкуствен които ля 
ма да се бои от отхвърляне.

при
дела от 
тели. Както

юли

„Ка
Н. Панич в „Ивкова слава" в ролята на Околийски начал 
ник, със сина Горан в ролята Митанча
вам в комедията „Д-р" от Бра 
нислав Нушич. Това беше 
първото ми излизане иа сце 
ната. И трябва да кажа, че 
обикнах това изкуство и ед? 
вам чаках кога шс се готви 
нова пиеса. След това учас
твувах в „Хасанагииица" и 
„Хайдук Станко"... — каза Но 
вица Панич.

принципи културата и в разговор с Лю 
биша Джорджевич, тогава ре 
жисъор на театъра предложи 
да вземе една роля. И през 
1967 година взе участие в „Из 
бирачица" от Трифкович.

— Трябва да кажа — про 
дължи разказа си Новица — 
беше ми твърде скучно и 
мъчно когато по едно време

Тази идея не е нова. В САЩ е конструирано изкус 
твено сърце от синтетичен каучук, с което крави са жи 
вели три месеца. Върху изкуствени сърца се рабо ги в 
СССР, Чехословакия, ГФР, Япония и др. От пет години с 
този проблем се занимават и френски учени, кои го пр Д- 
лагат по-различен принцип за създаването на изкуствен 
сърче. След продължителен и упорит труд ог кРая 
1977 г. вече се подлага на изпитания създаденият прото 
тип — механична помпа без клапи, предназначена Да 
мени човешкото сърче. Тя е оргиналиа коиструкдия чии 
то принцип е взет „назаем" от ротационния ™г"°" *“ 
гател. Изкуственото сърце е изработено от РДа 
маса. Но изследванията продължават с чел да ‘ ми_ 
такъв риск от тромбоза. Сърцето ще се з д а ,.
■яиетюреи електродвигател, захранван от малък, 
раи под кожата акумулатор.

1':

Скръбна вест
В събота на 3 март 1979 година почина нашия мил 
и незабравим дядо и прадядо жаш»»’ ■ - -

Според д-р Монтиес новото изкуствено сърче отг°- 
всички изкушения на човешкия организъм и

било установено, чс то зге променя 
оказва никакво

Зара Рангелов КитаковМО
варя на
време на изпитанията
елементите на кръвта и по-специално нс 
влияние върху червените кръвни телца. Изпитанията въР 
ху животи ще започнат към >ФЗД иа .годината, а с хор.
1 Соя™ пет ГОДИНИ- ОПРРеЛ УЧе"ИЯ ОТНаЧаЛ°
куственото сърче ще «е имплатира като пчмохщшк 
естествения оргаи, за да поеме само част т фуи щиите 

облекчи. По-късно то ще заменя напълно чо 
пациентите ще трябва да бъдат под 

и верояттио те ее налага ле 
съсирването на кръвта. Но 

си изкуственото сърце

— ПЕНСИОНЕР —
ОТ С. Долна Лисина (1890—1979)

па добри и поучителни думи.Благодарим за неговите 
Благодарим за неговата любов и внимание към нас. 
Поклон пред свотлата му памет.му и да то

Опечалени: внук Борис и Миланка и пра 
внучките: Даниела и Милицавешкото сърне, но 

постоянен лекарски надзор 
чеиие за предотвратяваме на 
може ‘би въпреки недостатъците 
ще даде надежда за продължение на живота «« хиляди 

осъдени на преждевременна смърт.хора, които сега са
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__Заседание на ЦК «а СКС за разви
тие на^Аелегагска1а^ ^ ^ приложение от 

Общинският комитет на СКС 
местните общности

система
ТЕЛЕВИЗИЯ

I
Димитровград: 
за развитие иа

— Ознамепуваие на Осми март ДеняПрограма ма 

тв журнала 

за неделя 

11 март 1979

на жената

Разговор със Стамеика Младенова, 
председател на Секцията за обществена леи 
мост на жените в Димитровград

— Ознаменувано 
Моша Лияде в Димитровград

ЮБИЛЕЯ НА СЮК:

от Ма__ Гостува турската народност
кедопияДНЕВНИЦЕ — От Босилеград: рационализация иа 

Босилеградска община.училищната мрежа в

АФОРИЗМИ
- ■ 'ЛГГак ми стиже писмо оди. Босилеград. 

Додека га отвара све си мислим дека бай- 
Вене ме ока на Белу недед>у, кико там йу 
окайу — прочку. Но кига отвори плакатни 
до дека: работата йе по-страшна. Требе и то 
ва да засечем на рабушат.

Еве кикво йе- работата. Писуйе ми йе- 
дън председник на делегацию од ведно бо 
силеградско село.

.-л
о

МЪЖЪТ и жената са две
те ноти, без които струните 
на човешката душа не дават 
правилен и пълен акорд.

Дж. Мадзшш

- ^о 1г
Ь-у-С-у..От любовта на жената тря

бва да се боиш повече, откол 
кото от ненавистта на мъжа. 
Това е отрова, при това по- 
опасна,

рп

*■

Ш ■ УХ*
„До са нашата делегация си гледаше 

работу. Сваку вечер- емо ре събирали на 
конверешцро. Са видим дека од йедно вре 
ме делегатите не дооде. Затова Ьи събра и 
питам Ьи — що бре не доодите на конве- 
ренцийе? Тражимо дневнице — одговорише 
синдрацяте. Я се улови за главу — кикве 
бре дневнице кига минете само сто метра 
додека дойдете до школу? А кико може да 
узне дневницу од. осам иладарйе делегат 
одн Босилеград що прерипи од. йедну у 
другу каяцеларию и това седницата йе у 
работно време? — питаю ме они. Кикво са 
да прайим бай-Машчо?

я
защото е приятна.

СОКРАТг ш-т
Спътник на Юпитер

Американската космическа сонда „ВОЯНЖЕР 
I" От далечина от около 4,3 милиона мили от Юпи
тер е изпратила тези дни на земята до сега най- 
добри фотоси за тази най-голяма планета на слън
чевата система.

На снимката: Снимка на Юпитеровия спътник 
10, който досега измина различни периоди на ево
люцията под влияние на силни Юпитерови радиа
ции. На снимката: облаци, които обхващат плане
тата.

о

Жените бяха създадени за 
опитомяване на мъжете.

ВОЛТЕР

о

Нека жените не се оплак
ват от мъжете те са такива, 
каквито жените са ги напра 
вили.

ДЮКЛО
Това ме писмо накара у чудо. Кико 

са да одговорим на човеци. Знам да има 
чогйеци койи имаю по 300 дневнице за йед- 
ну годину. Знам дека некойи вису по каве- 
нете да гьим се набере дневница, знам дека 
некойи монгираю рачунат да им излезне

о

.*Мъжът притежава сила и 
величавост; грация и красота 
са достояние на другия пол. а

БЮФОН
о

дневгаща, ама това чудо нееъм видел за 100 
метра да ее тражи дневница. Кво да кажем 
са делегатейете дневнице? Ако 
колко има делегацийе и делегати па 
помножи е осам и/ъади. Глава ми се завърте 
ка си помислим колко 
Требе да продадемо общинуту

Само глупавите мъже ми
слят, че разбират жената.

човек узне
това А. МОРОА

о

Жената донася на м^жа и 
сполука, и разорение.млого паре излезе. 

_ за дневнице.

ТИТАРСКА
ГчУ/О

Първия-г спокоен сън на 
Адам бе и последен. Събуди — Добре, че има един 8I март в годината. 

Карикатура: М. Петров
се и... имаше вече жена.

9 о д а р ъ и
/юи/его, //о „„ лрв-у| сдмопослугд

■ \ «сто ЧАР

IV лаЗЕКАКЦА 
уи 2А6КЕВ

^НгЦЗЛТ1,,,*/ег. псгров

Бди» 1а о
'>^У~тм18иж/„ ще го 

■ „сфос/лг",,,^


