
С указ па президента 
на СФРЮ 
ари 1975 г. 
ство „Братство’’ е удо 
стоено с Орден брат
ство и единство със 
сребърен венец за осо
бени заслуги о обла
стта на информативната 
и графическа дейност 
и за приноса в разпити 
ето на братството и 
единството между наши 
те народи и лародлости.

от 14 февру 
Издател-

н»рооност а "
*ОГОСЛ»В14Я .

16 МАРТ 1979 БРОЙ
900 * ГОДИНА XX

★ ЦЕНА 2,00 ДИП.

ВИСОКИ ПОСТИЖЕНИЯ 
ФЛОТ Е ОБУЧЕНИЕТО НА КАДРИТЕ ЗА& ВОЕННОМОРСКИЯ

!|ш!
II КЪМ 900 БРОЙ МАРШАЛ ТИТО ПОСЕТИ ВОЕННОМОР 

СКИЯ УЧЕБЕН ЦЕНТЪР В „ЛОРА“
I

Този брой 
по ред. Този факт.............ЗЕгкгЕ'™
Изд™елствоДВаБТатсТт„Го--Д,,сШ‘ ‘ъГ^ш^тник 
~я инфоРмаГеи

ното списаниеД::СКоИб^С™ж1"Д',УпаР',С'''
„Мост" с книгоиздатежжат^дейност0— ".“^'п
ежедневното предаване на Радно Ниш за българска 
та народност и напоследък 15-дневнпят иългарска 
журнал за българската народност 
националното равноправие, с което 
дее българската народност 
Югославия.

|1
В неделя, на и 

президентът ма Републиката 
и Върховен комендант на

марг т.г. президентът яа Републиката 
Йосип Броз Тито разгледа 
строежите на новия градски

стадион в Полюда. Тук тър
жествено ще бъдат открити 
Осмите медитерански 
в Сплит.

естодневния
игри

Президентът Тито бе оове 
домен за хода на изгражда 
нето на този важен обект. 
Новият стадион ще бъде 
един от най-хубавите и най- 
евтини обекти от този виц 
в Европа.

Президентът Тито отдаде 
признание на строителите яа 
тези спортни обекти, 
каза че е приятно изнена
дан че за кратко време мно 
го е направено и подчерта 
че му харесва облика на ста 
диона. Президентът Тито се 
интересуваше за 
на останалите спортни обек 
ти, в рамките на подготов
ката на Медитеренеките иг

телевизионен 
са ярка изява на 

се ползва и гор- 
в социалистическа Тнтоза

I в семейството на информационните средства
11 на българската народност седмичникът „Братство’' 
! има най-дълга традиция, наследена от „Глас

българите в Югославия”, излизал в Белград от 1949 
; . ! до 1955 година.

Няма да погрешим, ако кажем че „Братство” 
представлява своебразна хроника за развитието на 
българската народност в Югославия, която живее 

1|1 1 в Бссилеградска, Димитровградска и частично в Сур- 
|| дулишка и Бабуншишка общини. От пожълтелите 
I! страници на първите броеве на вестника ог 1959 го

дина до днес виждаме усилията за по-ускорено 
развитие на стопанството, за внедряване на самоу- 
упразлението, проблемите в образованието и кул
турата, здравеопазването и социалната защита.

катона

I
строежите

Другарят Тито във Военноморския учебен център ри.

III!; ЩАФЕТАТА НАоръжените сили. 
на Югославия Йосип 
Тито посети Военноморския 
учебен център във военното 
пристанище „Лора”
Сплит. Другарят Тито бе при 
дружаван ог коменданта 
Военноморската област адми 
рал Братко Мамула. Рапорт 
на Върховния комендант пре 
даде началникът на Центъ
ра, капитан на военен 

, ход, Любивое Йович. 
го осведоми за организация 
та и стуоръженияга на тази 
висша учебна институция и 
системата на 
кадрите за нашия 
морски флот.

маршалът 
Броз

МЛАДОСТТА ТРЪГВА НА 24 МАРТ

СИМВОЛ НА НАШЕТО 

МИНАЛО И БЪДЕЩЕ
Досегашните 900 броя на вестника говорят 
кога и къде се строеха промишлените обекти, 

кооперативните обек- 
домове, борбата сре- 

акшш и пр. и пр.

край
!как,

пътищата, здравните домове, 
ти, училищата и културните

ерозията чрез залесителни

!|1 на

Iгцу
I: Първите носители на тазго

дишната Щафета на младост 
та ще бъдат ФРАНЬО МАК 
ЛЕНИЦА, 28-годишен ковач 
в железолеяриата в Равне в 
Каруците — СР Словения и 
АЛЕНКА КОЛМАНЧИЧ, 20-го 
дишна пиммазистка от също 
то градче.

От Равни в Корушка на 
24 март ще тръгне Щафета 
та с поздравите до дгоугаря 
Тито по случай 87-ия му ро 
жден дон. Градчето има бо 
гато революционно минало.

Идейното решение Зя ща
фетата палка е дала МИЛ Е 
НА БРАНИСЕЛ, студент от 
втора година постдипломен- 
випуск при Академията за 
изобразително изкуство в Люб

ляна.
Щафетната палка е изра

ботена от стомана. Средната 
й част е прозрачна, във вид 
на цев, в която се намира 
спирала с кинетически еле
менти. Седемте завои на сш! 
ралата символизират разви 
гието на идеята, за която 
са паднали седемте секрета
ри на СКОЮ. а кинетичес- 
ките елементи представляват 
плурализма на самоуправи 
телните интереси в нашето 
социалистическо общество. 
Горната и долната част на 
палката езъозват осем сто 
манеии ребра, .които оимво 
лизират социалистическите 
републики и области, относно 
съюзната държава.

на голяматаСвоите успехи „Братство” дължи 
обществена грижа, от страна на републиката и об- 1Н!| 
щините, на своите многобройни сътрудници и на |:( 
редакционната колегия, които положиха и полагат

усилия вестникът да има своя физиномия |||||| 
и да отговори на своите задачи.

пара
Той

много !!!|||
!'•! школуване на 

Воснно-говорено и се говори за ролята 
информирането у нас. Те са мера

ча©- от нашата самоуправителна система, 
фактор за укрепване на само- 

управителните делегатски отношения, » поелздо- 
вателно провеждане линията на Съ.01а на югослав 
ските комунисти. Всичко това е залегнало п про 
грамната концепция »а в „Братство в кояго ^ 
дателския съвет и редколегията к задачите му и 
ботили партийните становища л Д 

на народността.

Много пъти е
на средствата на
зривна 
акгиаен векидневен ТитоСлед тона маршал 

разгледа някои 
и кабинети па Цснтъра. Той

отделения

прояви голям интерес 
съвременната методика и тс 
хпология в процеса .на обра
зованието. Върховният комен 
дапт отдаде признат вие 
.ръководителите и преподава 
телите за 'примерната органи 

високите иоетиже-

за

па
информирането

вестник „Брат- 
българ-

> г ™ «г
и на революционните „божденизто на Юги-
да и с М-годишнината п итс фашистки окуна-
итточна Сърбия от б/,л Р 'юто социалисти-
тори и започване на сра а|)ИЯ, братска общност 

строителство в Югославия I 0.таме1,у,1а.
1 на равноправни народи и нар Д

запия и 
пия « обучението па нашите
П ОС IМ ГОМООСКИ 1КП Д РИ
ма слушателите от посишо-

кшкто и

морските флоти пц 
приятслоюи страни.

пя той

МАТЕРИАЛНОТО РАЗВИТИЕ-ОСНОВА 

ЗА ВСЕСТРАННО РАВНОПРАВИЕ
Стр. Е

СДРУЖАВАНЕ НА СЕЛСКОСТО
ПАНСКИТЕ ПРОИЗВОДИТЕЛИ

Стр. 7

II
Ма края иа посещението 

началникът па 
ския учебен център подари

чсско Восштомор-
и на страии- 

юби-
бъде отразенонето на тези дати ще

„Братство". Освен това в 
и Издателският

знак на тези на Върховния комендант ма 
дсл на учебния параход „Яд 
раи". Топло

ците на
СЪ,,СТ *Че п0л0>,<аТ

на съдъР*<анието му*
и по-тя е на

лей редакцията
всички усилна за подобряване

на редколегията 
базата.

прягветствувам 
от колектива тй Центъра и 

военните
за кадровото укрепване

п сътрудничество с от екипажите на 
параходи, маршал Тито на
пусна военното пристанище 
„Лора”.

та му връзка
повод да 

съдържателна 
неоценимата му роля в обшествепо-нш 

българската народност в

е само„Братство” 
кратката му, но

900-ия брой на 
се спрем малко на 
история и на 
литическото развитие на ИЛ СТРОЕЖА НА СТЛДИО 

НА В ПОЛЮДАЮгославия-
Ст. Ст,

I
След посещението на Восн 

Поморсжия учебен център,щ --



.кжкгигй йАл»дадлто,сг"№м5Кйагя
адцес на СЮК. 

Противоположно на мотори 
реалности, в конто 

заедно

МИНАЛАТА СЕДМИЦА

Тито прие Хо Дам поОкопи с ос 
з асо да-Ма 12 март т.г. н 

съ/вмеспно
па Председателството иа 

СКМ и на Председа
телството на СР Македония. 
11||>с д се датслсгшата обсъдиха
,ня1ксхи В7,«проси от междуна- 

обстанолка и ъуи-

проосдс 
ние 1 
ЦК на

чеоките
македонския народ, 
с другите народи иа Юго
славия осъществи своята на 

свобода и своята 
,в рамките на

Тито в разговора със еиециал!^ за дс-
отговорността ..в ис.чк.. -лс овс , °ТТ‘ипи. -

„„цаоанохо ^
иа външните раооги 

МИНИСТЪР

дионадна 
д7,«ржалшоог 
Югославия и осигурява сво 

пълно обхцествено-икоио

Президентът
подчертабено

мократичното
Югославия оказва 
въпрос. — Успешни разговори 
Йосип Върховец и подп 
на ДНР Корея х« Дам-

родната
шиата политика.

Ма заседанието
че политиката па иа 

страна, обоснована въР 
НСбОИ'ЬР-

иаукрепване
пълна подкрепа на усилията 

Ъ между съюзния секретар сто
мическо и културно нацио
нално развитие, българското 
•Р7,ководсггво <г/ус засилена жс 
стогсост продължава

на яслризналане

бс конста
тирано.
ш ата
ху принципите на 
знамето и международната ак 
ги в пост ма СЮК,

полити-
наката

един път »ечс дадените пра 
ва на македонското национа 
лно малцинство в Пиринска 
Македония, което съпътству 

националистическо — 
хегемони-

доживява 
афирмация « между- 

оттгошения и в
На Ю март т.г. прик 

петдневно го официално 
приятелско 
Хо Дам
на Административния сд 
па ДНР Корея и министър 

работи на т 
който посети Югс 

вия по покана на ДЪ'Ржа'в 
на вънпхните р 

ти Иосип Върховец.

пълна
парадните 
международното работничее- 

к ом у 11 м стич ССКО дли жс ние.
Па заседанието отделно бе 

разглеждано развитието на 
пашите отношения със съсс 
дма 1>'[,лгари и Особено вни
мание 
м витите.

посещение

ко ват
шоиинисгически и 
етически нападки срещу 
мобитността на македонската 
нация като цяло.

На заседанието бяха обсъ 
дени и -възможните отрица
телни и крайно вредни пое 
лслствия от такова българ
ско поведение, не само за 

между

са-вън агните
сграна.

мо-бс посветено па
които в настоящия 

от българска страна
секретар

периодобременяват сътрудничество 
двете С7>седни страниНа 9 март в Сплит 

Тито прие кор то па
:и ос явяват като пречка 
развитието ’па това

дентът 
министър, с 
дълъг, сърдечен и 
ски разговор.

вкогото двете
бъдещо

отношенията 
страни и тяхното 
развитие, но и за мира и 
сигурността на Балканите и

сътруд
ничество.

Констатирано бс, че от 
българска страна, 
на декларативните изявления 
за сътрудничество с пашата 
сграна, постоянно сс подчер 
тават и сскалира-г 
б7рнарски и 
1СИ ПОЗИЦИИ !К7»М СФРЮ. С 
таз,и цел се нападат дори и 
историческите учредителни 
основи на югославската фе
дерация и основните стойно 
сти на вътрешното уреждане 
на нашата страна върху ос
новите на социалистическо
то самоуправление и нейна
та «независима и необвърза
на В7>ншна политика, равно
правието на народите и на
родностите, Народоосвободи 
телната борба на народите 
и народностите на Югосла
вия в тези граници и въо
ръжената борба на македон 
ския народ срещу герман
ските, българските и итали 
анскитс фашистки окупато
ри, борбата, която Ръкскзоде 
ше ЮКП и другарят Тито и 
КП на Макздония. както и 
всички други «придобивки на 
югославската социалистичес 
ка революция. По съшия на 
чин се отправят клевети и

противноХо Дам в качеството 
пратеник на президента 
ДНР Корея Ким Ир Сунг, 

президенти Тито 
което се отнася до- 

външнопшштиче ’
на ДНР Ко

по-широко в света.
Председателствата още 

едиц път подчертаха стой
ността на трайното опреде 
лсние на СФРЮ, 
и СКМ за (развитието на до- 
броезуседските отношения и 
С7,трудничество със съседна 
България, защото то пред 
ставлява принципиална осно 
ва, единствена алтернатива, 
В7,рху която може да се дс 
принеася за траен мио, сигур 
пост, миролюбиво сътрудни 
чество и решаване на от 
критите въпроси, а преди 
всичко въпроса за зачитане 
на македонското национално 
малцинство в Пиринска Ма
кедония.

Такава политикя на СФРЮ 
и СЮК за отношенията със 
съседна Бт>лгария има всес
транна подкрепа на македон
ския народ и -наоодностите в 
СР Македония, както и на 
наоодите и народностите на 
всички социалистически ое 
пчблики и автономни обла 
стч в единната 
социалистическа

даде на 
сланис, 
сегашната 
ока
,рея и ангажирането й в про 
•веждане на задачите на поли 
тиката на необвърззането.

президентътПостоянно укрепване на С7,трудннчсството: 
Тито и Хо Дам

вслико-
СЮК СРМхегемонистичес

активност
ство в различни области, как 
то и на сътрудничеството и 
11 о сл едов ате л ното 
на политиката на 1120607,0300 
пето заедно с другите нсобвър 
зани страни.

В комюникето за разгово 
Върховец 
другото се казва:

Това е от съществено зиаче 
ние - 
Тито
готевката за ггредстоящатп 
конференция на необвърза 
нлте страни.

подчерта п рсзидент7,т 
■ и за успеха ма под прилагане

Давайки висока оценка за 
погледитесъвпадението на 

на двете страни, 
тът Тито 
месната

презлден- 
подчерта истори 

отговорност на вси 
числящи се към движе 

на иеобвързването за 
укрепване

И този път президентът 
■ Тито изтъкна, че Югославия 
оказва пълна подкрепа на ми 
ролюбивото обединение . на 
корейския народ и на усили 
ята, които в тази насока пра 
ви ДНР Корея- Президентът 
говори и за по-широките ас 
пекти на този положителен 
процес в Далечния изток.

Хо Дам■рите
междучки

нието
демократичното 
иа ахциокното единство 
движението, върху основите 
по прилагане 
принципи и политика, 
дарение на своята не зависи 
мост, самостоятелност и из 
Еънблокова

„Двете страни подчертават 
значението па независимата 
роля необвързаната поли 
тика в решаването на круп 
ните световни проблеми и 
посочват необходимостта от 
последователно прилагане и 
зачитане нр нейни ге принцп 
пи и цели, като осмоза за 
заздравяване на единството и 
акционната способност на 
движението,,.

на

на приетите 
Благо

ориентирозка. 
движението потвърди своята
жизнена сила, като се афир 
мира като прогресиван фак 
тор, който градизно допри

Подчертано е и значението, 
което двете необзъозани при 
ятелски страни придаззт на 
постоянното укрепване на 
двустранното си сътрудн.иче-

нася за решаване на парлн 
проблеми в днешния 

свят и служи като опора на 
независимостта и развитието 
нд страните, които му прина 
длежат, а с това и за по-ши 
роките интереси иа чозече 
ството и неговия напредък.

югославска 
общност 

Д. Н.
вите

СКУПЩИНАТА НА СФРЮ

УКРЕПВАНЕ КА ВСЕНАРОДНАТА ОТБРАНА - ПОСТОЯННА ЗАДАЧА
В тази година, покрай осъ 

ществяване на всенародната 
отбрана и обществена 
защита,
ще се обърне на още по-до 
борото използване

литичсското 
света. Зачестилите

положение е и разработката на 
мата на воените задължения, 
в които трябва 
да изпъкнат 
и ните

в спсте- тиката и целите на развитие 
гражданска защита в СФРЮ.

военнисамо
голямо внимание

стълкновения в 
съмнение, в остра форма по 
стазят
влпе на нашите

света, без по-цялостно 
конституцио- 

прата и задължения 
па републиките и автономни 
те области.
. Според 
бота

Делегатите, естествено, ще 
продължат 
ната дейност, 
згледан

и нуждата за укреп 
военни сили 
отбрана ця 

: положи 
оцениха ефикаоността 

въоръжени сили, 
ио изтъкнаха не обходимостта 
от заякзаие на Армията 
ъършенствуване на 
«Ьката

и с законодател 
Ще бъде ра 

Закон за

на науч 
дейност, 

значение за отбрана 
на страната

ноизледователската 
имаща

ШСГНИМ НА ВЪЛГАР- 
ОКАТА НАРОДНОСТ В 

ОФР ЮГОСЛАВИЯ 
иипи всека ит*н

и всенародната 
лостно. 
тглно 
На нашите

новият
програмата за ра наР°ДНа отбрана, 

делегатите през 1979 тс задължения, за производ 
го-дина ще разискват и за ството на оръжия и съорьже 
положението на мобилизацно НИя* както и повече други 
ината подготвеност на обще законопредписания, които не ството.

Делегатитета беше ма за воени-
отдавна 
данието на Съвета по 
иа отбрана.

изтъкнато на засе
чаро

У«Ъ 
югослав- 

концепция по всенаро 
дна отбрана и рсализаране 
на програмата за модернизи 
райе на нашите въоръжени

КОМГИя — Осъществяване на кои 
цепцмята гю всенародна от 
брана и насоките на нейно 
то развитие в 1979

ТОДОР ВЕЛЧЕВ 
Главен

са пряко 
ната отбрана, но 
делено

със специален обзор 
на възможността за осъвре
меняване и модернизиране 
на мобилизиращата 
ма. Внимание 
вероятно
проСът за мощностите 
конструкцията.
Ци ята .и

свързани с народ-
имат олре- 

зиачение в то-ва от-и отговорен 
редактор 

Стоян Станков
година

ще бъде една ог най-важните 
задачи на цялото общество, 
в това качество и на ехуп 
щинокия съвет за народна 
отбрана. Делегатите, 
на С7Увета от Съюзния 
вет ка Скупщината на СФРЮ 
по народна отбрана 
ха някои 
политически 
грамата на споята 
1979 година.

ношение.систе• 
на делегатите 

ще привлече и вд, 
за ре 

модерниза- 
изграждането на но 

мощности за потребите 
въроъжените

сили.
В работата на Съвета уча 

ствуваха и председателите 
на съветите за «народна от
брана в републиканските и 
областните скупщини. в ди 

сили на дутите за начнна на работа 
отделно бе подчертано 

'. нието 
Съчета по

Т«хнич**ни редактор 
ВОГДАН НИКОЛОВ 

Тмефояя: директор —
4в-4»М, Редакция 52-751 

Годишен абонамент 100, 
а полугодишен 50

Покрай
на концепцията по всенарод 
на отбрана и обществена са 
мозащита, Смехът голямо 
внимание шс Объоие и ма ос 
хапалите а,сгуални аспекти

народната отбрана. Огоо 
значение в това отко 

шение ще имат решенията
които се от(п.г,.т _
ленетп X- , а0яТ ДО Въково лоието с народната отбрама 
н сочвавето и коордаНигогтс: 
т° иа военардната отбрана 
и обществената самозащита. 

Ръководене 
то на териториалната отбра 
на- Не от малко

осъществяването
членове

съ ВИ
иаразгледа 

актуални военно- 
въпроси

СФРЮ.
ала “ пренебрегне 
апализт.т на нучноизследозп 
телоката дейност. коЯТо е о?
страната "о ОТб°етаТа «а страната. От повечето теми

•те
на Съвета 

отбрана.
Да се посочи

ята за отбпаичтелн
товки в СФРЮ 
■нализа за

значе
за сътрудничество на 

- народна отбпана 
«а Скупщината на СФРЮ и 
съветите в републиките и об 
ластите. Подчертано Зе, че 
е необходимо

Т*нуща вметна
62500-603-9525
СДН — Ниш

и лро- 
работа в ни

м « -
При изготвянето 

мата за .работа 
делегатите 
шенията

на програ 
на Съвета 

изхождаха от ре 
на Единадесетия 

«а СЮК, отнасящи 
се до всенародната отбрана 
и от оценката на военно-по

въоху които 
делегатите 
подна

разискват Да се стреми 
за на- Къ'м ^такЪа начи-ч на работа, 

е йеобходи Б к°ито още по-пълно ще бъ 
инсЬормаци де изтъкната ролята 

гатоките

9А 2* 8 организирането и мо
на дел“ 

окупщини в реали 
и пообществяване на

ите подго 
след това а.

прилагане зя
значение зи-ране 

в>сен а родната отбрана.СТРАНИЦА 2 поли

БРАТСТВО ^16 МАРТ 1979
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ВЪЗМОЖНОСТ ЗА ПО-ДОБРА СЕИТБА

кцианиата програма за пролетната сеитба, 
кояТо неотдавна
кителен съвет, подразбира изключително ' 

ангажиране на организациите на 
труд, преките селскостопански производители и 
самоуправителклте и политически органи и орга 
низации не само в подготовката на сеитбата и 
в самата сеитба, но и в създаването на сигур
ност
работа да схване позече като своя необходимост, 
отхолкото като задължение и — акция. Това мо
же да се осъществи и чрез акция, макар че не 
изключително само с нея- Необходими са на
временни и на самоуправителната система съот- 
зествуващи решения, които вляват на произ
водителя доверие и сигурност, необходими за 
производствена насоченост за по-дълъг период, 
с което единствено успешно се стига до високи 
приноси и съвременна качественна продукция- 
А дозерие и сигурност на производителя, особе
но на прекия, още няма в онази степен, която 
да гарантира рационалното използуване на при
родните и общите обществени условия за сел
скостопанско производство. Това личи и от акци 
онната програма на пролетната сеитба и от ра
зискванията по нея и по повод нея-

прие Съюзният изпъл-

сдруженпя ;

!
и по-добри условия производителят тази

Частично поради неблагоприятни природ
ни условия, частично поради колебливост на 

през есента с пшеница са 
отколиотопроизводителите,

засети 8 на сто площи по-малко, 
през 1977 година, относно 5 процента 
от заплануваното. Наистина с Договора е пред- 
видяно изменение в структурата на я - 
стопанското производство, т.с. постепен 
маляване на площите под пшеница з ‘
на индустриалните култури (захарно |*вскло. 
слънчоглед...), по при Усло“и^ 0""„и „ртюси 
изводителност на труда и с по-гол» 1
да се обезпечат необходимите ««'инссзва 
пшеница за прехрана на население 
площите се намаляват чувствитсл о 
от увеличението на приносите, с 
матически се намаляват Р?3^® 
дата. Например в7>в _ ,, ма сто.
ление достига 19, а в хъР®ат „»шите рспуб- 
Това са, както знаем, между 
лики и автономни области Дв

житни култури.

по-малкз

пазар, понеже най-просто казано го 
достатъчно. И вместо, ръководени от 

природим

осъществяване и по повод пея,в създаването на 
по-добри условия и сигурност на производите
лите, да ое аигажират всички обществени 
фактори, от организациите ата сдружения труд 
до организациите и ръководствата на Съюза 
па комунистите. Понеже през тази пролет пло
щите под царевица трябва да се увеличат 
за 9, под захарното цвекло за 33, под слънчо
гледа за 10, юоята за 47, зеленчуците за 12 на 
сто. А всичко това да се изпълни са необходи
ми, освен акционна програма, икономически и 
обществени условия, които вляват сигурност 
и насърчават към по-гол ямо и по-съвррцетю 
производство. ' •

ТОВИИЯ
няма
тазипо-бързо 

което авто- 
на пшени- 

иама-

обсгаию1Вка и с благоприятни
да запретнем ръкави за увеличениеусловия,

приносите и производството па пшеницата, 
сто допуснахме площите -под пшеница да на
маляват по-бързо от заплануваното намаление, 

с приносите да не обезпечаваме необходи
ма

на

най-г-ол см и та компенсация.
производители на Подобно е и с втората наша най-лайсна 

ползншна култура, т.с. с цароеицата. Въпреки 
че производството до голяма степан е увели
чено възможностите за увеличението на при
носите още не са мито приблизително изпол- 

През последно «време, ко-гато валутата 
отива и за царевицата и ко-гато се 

недоразумения около разпределението 
трябваше

: за пеочаква- 
структурата

за сметка на 
-епизод, ко-

на причинитеВ търсенето 
нитс и резките
селскостопанското производство ^ 
пшеница, епомиихс си за зуомя л0ъснали 
гато пазарните инспектори прехраната па 
по амбаритс с нел Па ^ ^ такова япле-
добипжа с пшеница. Ся«аи зябраш и
ние може да се осуети съ-с

на
изменения 1з

Такова производство, -както вече се убе
дихме, -ое -постига със сдружаване на преките 
селюкотопаноки производители в организации 
па сдружения труд, които все още не мз-гат 
да се похвалят е доминиращо влияние въоху 
частната 'собственост, -която у нае преобладава. 
Прекадено дълго задържане на купо-продаж- 

между производп телЛ1те

зоаки.
заточиш да
явиха
на внесените 'количества царе-вицп,
;п констатираме «©приятната п нелепа истина, 

като известни производители па ца-рс-

I
имаме ли или пя

на ГППС- 
чс това 
на спе

че пие
почти нямаме резерви на това произ- 

иигак -са небх-адими за регули-
вицата,
1В одс ние, КОИТО

на 'пазара.

шише отношения 
обществените имения и организации

и
забп.»я

прошводството и социалистическото преобра
зование -на юелото. И тук има политическа ра
бота за всички -посочени политически и обще
ствени фактори.

сегашните, чухме 
па отделни наши тсо^'л 
чечл не те

СС Предлага

ратгето
Поради всичко това., акци опната програ-

нейиотопролетната сеитба изисква вмаме валута за 
ница, но че налице евсе по-малко

ма ма
произ-ве деяие



2 Комунист

текучеството на кадрите
* т 7 юли" минал лизации от материалното

" ПРОИЗВОДСТВО.
посят

СДРУЖЕНИЯ ТРУДКАДРИТЕ И

Как да спре
гав колега 
о Службата за обществено 
•счетоводство.

Характерно с, съ*'1° так:|' 
и явлението кадрите от ос
новните организации на сдру 
женил труд в IIгрсиизнодстпе л и 
те дейности, ако решат да 
останат и своята трудова ор 

често да минават 
общности или 

сектори

Вината за зоваособенокадрите,
ла виеокюкшал ифи цирал ги те,

производствените оргали-
дей-

лего" нанепосредство между другото, и де 
от сдружения труд

материалното
„„ГпГоизвТсГТ

ОБРЛД КОВИЧ__

легатитеот ПрОИЗВОД-иестонанокиге 
Специалистите, какго 

неохотно
зодии в ИПО ОСЧ.ШСС

кадровата поли 
и организациите

егио които навред еа застъ 
пени и които в делегатските 
скуншиии без много сънро 
тива .приемат предложенията 
на професионалните служби, 
без да си помисля'*, не 
чакъл начин се обявяват 
•против своите трудови 
пизации.

Примерът на 
ка", където по-системио, дъл 
гусрочио и организирано се 

кадровя политика, имен 
обратен. Затуй младите 

хора, щом им сс удаде слу* 
чай да се хванат на работа 
в „Зорка'', 
де ще работят, 
работа шс иършат. Зарад то 

днес в този колектив ра 
ботят над зоо младежи и де 
войни с. пол увиеше и средно 
образование работят на 
ботни места, предвидени 
неквалифицирани или почу
ква л ифи ци рани 
Този факт само наглед е не 
обикновен.

13 „Зорка"
имат подходяши условия 
работа, 
по-нататъшно 
но издигане и развитие, ли 
чният им доход е

знанията, бързо по 
жилища; и затова 

организация

регионбарока 1 
твявансто на

пости, 
е забелязано там.№В паорганизациите 

труд от материал 
а и кога

тика
сдружения труд
двусмислено, 
характерно явление

идват в 
сдружения

разгово- показаха **с
ишу. производство,

с „бяга Дойдат, тона са обикнопс
но млада хора — |М)ИТО ■зм‘° 
чпаг своя ТРУДО» и.*°"

стремят „ДЯ избяга 1 в 
служби на

Неотдавнашните
двадесет първични 

па Съюза на 
Подри нско-колу-

Ор че в,ри в 
ганизацни 
МУЧИОТ-ите в

ко- гаиизация. 
в трудовите 
л е I ироизв одств спите 

захващат с

по
и

оргаад ми ни-КАДРОВАТА ПОЛИТИКА и сс
стратишга работа. Така » аг 
1ронромип1лепия комбинат 
Шабац", който с опора на 

: на селското стопан 
Мачва, Поцерина

то се
професионалните

самоуправител и а
шабачка „Зор

ЗАЩО НЕ ОСТАВАТ об-лякоя
щлост на интересите, 
управлението, на колкото е 
възможно да са по-далече от 
попосредстве 1 юто * * роизвод-

банка,
развитие 
ство в
Посавотамнава, от 1->4 
шисти специалисти 
,работят в непосредственото 
производство. И във налеп- 

интду стри а л I ю-п роми и I - 
комбинат „СъРбиянка" е

и води 
но евис- 

само 58
дндЖЕЛКОВИЧ същевременно губят от пред

----------------- вид. че по-дълго време вч.п-
росът за кадрите е последна 
„точка" в равзойнмте нрогра- 

В програмата по средно 
обцрша

ство.
В леярната в Лиг. 

подчецугано в разгоаюрите, 
епсциалистите не сс задър
жат за дълго време. Подобно 

„Мста- 
кч.де

СТАМЕНКО беше не питат Къ
ни то какваВЪВ ВСИЧКИ общсствеио- 

общини в Кра 
регион са приети 

за кад-

ския
политически лен

забелязано оншоТп явление.
кад-

ми. валевашки
обществени договори

политика, но нито ед ^
ва организация на «№Ужс™я ^ }, „ крайност: планират
труд оше няма самоупранитсл ** « дри Гтрудоште
но споразумешге За та и Низации за периода
ласт. Ако добавим, че оощес 1д85 годоота а все още няма 
твеяите договори в общините идейна основа-на бъдещата 
са надминати от новосъздад разв0йна програма на общи
ните обществени промени, науа кат0 цяЛ0СТ. Голямо чи 
картината става по-ясна- в трудовп организации не

бР°И °^^ятЦ1планове' приемат да работа приправ- същесгвуват планове т1ЦИ< самоуправигелшгге ак
тове не са съгласни със 
кона за настаняване на ра 
бота и с валидния обществен 

Организациите

срочното развитие 
Рашка почти и няма съш*ш 

планове за кадрите. Оти

и ве положението 
лац" в Мали Зворпик. 
то згатчукшагг, че така да се 
каже „подготвят 
други". Три работнички с ико 
номичеока специалност ^ от 
организацията „Мачнаиин * в 
Богапич, търсейки по-изгод- 

минали на рабо

Да -бъдат задчуржани
основните арганиза- 
сдружедия труд в ма

рите вровата ра-
ции на
термалното производство, къ 

ежедневно са изложени 
не е ни

кадри за за
орга-

1981— дето
на борба за доход, 
лесно, ни просто.

работници.
Кадрите, 

не могат да сс за 
администрати- 

Ако в оргаии-

очевидно, 
държат 
вей начин, 
зациитс на сдружения труд 

производ-

специалиститсли условия, 
та ю банка и професионални 
те служби на самоуправител 
ните общности на интереси 
те. От тази трудова 
зация отишчуЛ и единствени
ят скомомист в общинското 
управление.

— строители и един ико 
от шабачка „Изг.рад-

IIО за
завъзможности

професионал-лък 
тина,
за кадровите потреби за един 

период, обаче

от материалното
не е внедрено разпреде 

доходи 
резултати.

органи
За ство

ленисто на личните 
според трудови 
нищо не може да спре кад 
рите дя не отиват в нсстолан 
ските дейности. Факт е, ог 
друга страна, че личните до 
ходи в самоуправителните 
общности на интересите, 
управленията и банките, са 
неоправ дателно по-високи

отколкото в трудовите орга-

споредпо-дългосрочен
едногодишното планиране на 
кадрите има редица недоста
тъчи. От 128-те хиляда зае™ са извъН

окотоП32тГдаши имат виеше ™ Р“ГзачзХйдаТ

ималп окал° “00 ™.с доволство при хората, които
Раб<У1Г«™^„ а поп-влне™ чакат да постъпят на работа, ше образование, а о ъ при самоуправителната об-
са само 32 на сто от те “ ‘ щност на интересите за на 
ста; в основните оргшшза стан е на работа иМа око 
щш на сдружения труд понас ло 1500 безраб0тни 
тояшем около 3 лифицираните
ници л региона с полувисш най_често Не се захващат на 

образоваш е. ® предложената работа. Това 
то в евиденцията на с. уп 0ше повече усложнява проб- 
равителната общност лема с настаняването на ра-
таняване такива -кадри има. - 
Трудовите организации не 
са зачитали утвърдената по 
ли тика по настаняване на ра
бота на приправници, голямо 

работници чекат рабо-

труда иДвама специали
лучават 
в тази трудова

чи
общи 

работш!- 
общесгве-

спи
номист
ня минали в професионална 
та служба на самоуправител 

общност за уреждане

виждат възможност 
способностите

младите 
за изява на 
си. Поради това в „Зорка"

Ь-

ната
на незаютроени площи и жи 

От „Йела" ико 
минал на работа в

ко лекето. кадрите не напускат 
тива. За тях е в сила прави 
лото; да се дойде и да се ос 
тане.

в
лищно дело.
номист ;__
органа на управление, а не

ЗАЕТОСТТА... а неква 
работници Халите в сянката на канцелариитеи виеше

тите (от 34 до 45 на сто) ми 
налата година забележиха и 
модерните фабрики, каквито 
са „Галеника", „Първа 
кра", ЛМК, „Змай".

Опитът с преквалификаци
ята, където тя е възможна, 
да се помогне на незаетите 
и до известна степен да се 
задоволят -потребностите 
сдружения труд дава изклю 
чително скромни резултати. 
От 11 300 техници 
на специалност, колкото 
намират на списъка на неза 
етите в Белград, мнозина би 
ха могли за относително къ 
со време л лесно да се оспо- 
собят за работа на съвремен 
ни машини. За това следни 
те два примера. Леярно-мета 
лургичният 
Кд 120 незаети машинни .тех 
ници, предложи им преквали 
фикация и работа в произ
водството, инак модерен цех. 
Обадили са се четиридесет, 
приели са работата двадесет, 
а сега работят само осем. 
Или от десет техници, кои 
то .в „21 май" са се преква 
лифицирали миналата 
на за работа на машини, де 
вет души междувременно са 
минали на режийни работи.

ка. обаждат се и по няколко 
стотин души.

МИЛОМИР АЧИМОВИЧ ,
Съюзът на комунистите 

трябва да се бори против яв 
лението отделни хора нек- 
ритически да оценяват рабо
тата на специалистите, да го
ворят за специалности, в кои 
то нитр азбуката не позна
ват, да кажем, оценяват и ра 
ботата на лекарите специали

Кадровото обединяване на 
белградското стопанство, осо 
бено на неговите производ
ствени части, достигна кри
тическа точка. В условията 
на бърза технологическа мо 
дернизация, липсата на ква
лифициран и' професионален 
кадър в производствените хали 
и цеховете налага 
обществени, икономически и 
политически въпроси.

Миналата година, една тре 
та от н-овозаетите 
ци в строителството и про
мишлеността, са били неква 
лифицирани. С тяхното док- 
вал ифици-ране трябва да 
компенсира ли-псатя на ква
лифицираната работна 
ка. Високият процент учас
тие на
в общото число на новозае

Не е трудно да ое разга
дае защо специалистите оти 
ват от цеховете в трудовите 
общности, от фабриките 
банките, управлението и про 
фесионалните служби на са- 
моуправителниге общности на 
интересите. Отиват там. къ
дето им е по-добре, където 
няма истинска борба за до 
ход. понеже предварително е 
обезпечен, където вместо ме
рила за разпределение съшес 
твува система на заплати, къ 
дето по-бързо е жилище, къ 
дето регресът е гарантиран и 
т. н. Понятно е. че хората та 
ка правят и затова не тряб 
ва да се посочва с пръст на 
тях, нито на организациите и 
учрежденията, които всичко 
това им обезпечават, 
же всичко това е последица 
на отношенията 
нието на производствените и 
непроизводствените части на . 
стопанството, стопанството и 
нестопанството, които очевид 
но не са в унисон с Консти 
туцидта и Закона за сдруже 
ния труд.

ис-
число
та:

в
Всички тези констатации се 

отнасят и за община Рашка,
Самият факт, че тя все още 
се намира в семейството на 
изостаналите - общини, даде 
подтик да се направи по-под 
,р6бен аНализ на изпълнение 
то на средносрочната развой
на програма. Това бе удобен 
момент същевременно да се. 
води разговор и за кадровия 
потенциал в тази среда. Тре 
вожи, например, обстоятелство 
то, че отговорните хора в об 
щинските органи и организа
ции констатират как състоя
нието с кадрите в много тру 
дови организации е лошо, а която ги е школувала.

на
сти или инженерите, вместо 
да говорят за това колко те 
зи специалисти със своето зиа 
ние

сериозни
различ-

седопринасят разв
витието на средата, 
живеят и работят. По-често на 
падаме, отколкото Да отда
ваме
на способните и 
кадри, и това е една от при 
чините, че младите хора кра

където
работни-

обществено признание
творчески се

комбинат изви-Ръ*
тко време остават в средата, неквалифицираните

Поне-

Комунист и положе-

Председател на Издателския съвет за 
исички издания ва вестник „Комунист“: 
д-р Аатон Вра ту та.

На Издателски* съвет на „Комунист“ 
за Сърбия: Мария Тодорович.
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Затова о б щ е ств е но-пол ити 
ческата ак!ция трябва да 
насочи към съществените въп 
роси по създаване и разпре 
делението на дохода. Укрепва 
нето на кадровата база. а с 
това и на материалната осно 
ва на сдружения труд, тряб 
■ва да помагат и 
всички, па и онези части на 
стопанството и обществото, 
които сега ся в по-благоприя 
тно материално

Високообразовани кадри,
също има достатъч 

но незаети, почти и не 
лят за работа 
Ното г 
ник” днес 
ителни

Директор п главен секоитои отговорен ре
дактор на всички издания на „Комунист": 
Велко Миладинович мис-

в нелосредстве 
«Т-рудбе 

има по-малко стро 
инженери отколкото 

^Реди пет години, а обувна 
„Белград" 

има само шес- 
тима високо специализирани 
работници. На конкурсите на 
производствените 
Ции не пристигат 
на правници или

производство.Редакция на изданието на „Комунист" 
** Сърбия: Саво Кърж-авац (главен и 
отговорен редактор), Жжюрад Джврджо- 
вмч, Велимир Фияилович, Расгко Йове- 

Мн*айло Ковач, 
Обрад Кович, Йово Маркопич, Бранислав 
Милошевич, Зорица Сташширович и Ми 
лентийе Вуксанович.

Сокрохар ка редакцията Бояна Аагу-

Ун
и русивски

насърчаватта промишленост 
с 2300 заети.

Излиза ■ петък.
« указ на пРезидента на Републиката

Зрятство ■ едишетво със златен венец.”
положение.организа- 

заят ления 
икономисти, 

но ако конкурс 'разписвя бан'

Инак, ще подкопаем 
от което - 

берем плодовете.

дърво 
все още лекото.



КОМЕНТАР

По пряката политическа 

пътека
ВИСОКО ПРИЗНАНИЕ

Президента на републиката отлича 

осма оръбсна ударна бригадаКарта!тен и духоищт израз 
за тв-врде опасната аигисамо 
управителна практика.
‘ става дума за настояване
то. твърде разпространи 
различни проблеми,
проекти.

•СЛ. Движтг а 11,0
Доизг.раждпп 3 изВД»к- 

те сили, чиитп °®Ш'естазш1 
“зразЯВа. тГи°*™?“и тя 
ричеока истлга им. 3 исто 
Д-но з„ач когагГое %

нЛ“ГГаас^
ла доисат дейст™-* ,ог‘и'

™ ссцТиллГ,Д0Рб"Та - ™
С'е Г1 -Поетически сили Лт
се препевечи птт« 1 Далагл^ртгч я нд разно
ж1*"°,с Дохода изп-ьн 
^ я Т-°УД Цялостно.

°ДЦ Решителната биткГГл
та системаЦИ>1

На заседанието
то, че 
кално

На 8 март т,г. вЪв Враня 
-прел Съст°я голямо тържес- 
г! ' п0, СлУчай 35-годишнпна 
1а от Формирането 
сръбска бригада на което лре 
-идецтд ,на Републиката 
сип Броз Тито отличи брига 
дата с Орден за народни 
луги със златна 

Отличието дойде като приз 
напие за участието на Осма 
сръбска бригада в 
зд освобождение

стигнал и Главният щаб за 
Македония 
ска бригада, и Косовския ба 
тальон. Присъствието на те
зи партизански чаеги най- 
красноречиво говореше 
създаденото братство и еди 
нстзо на сърби, македонци, 
албанци в- тази част на на
шата Република. Заедно 
тази бригада юе бореха 
много българи, 
кахд фашистките части

ци като Живоин Николич— 
Бърка — за комендант, Лю
бомир Трайкович, 
камендант и др.

Още на следващия 
след формиране на бригада 
та започнаха ожесточни сра 
жения с неприятелските вой
ски в този край. Пъ,рва за
дача на бригадата беше да 
ликвидира останките от чет 
ническите формации в Пчи 
ня. На ю март бригадата

себе
дат

Трета македон
заместникно. на Осма

искания
капиталовложения

и т.н. да се решават извЪк 
делегатската и самоуправи- 
телната процедура, по 
ката пътека”.

денЙо за

зае
»пря 

чрез влиятел
звезда.

ени политически хора. чрез
свързване с изпълнителните
съвети в банките, ръказоде 
щите структури на органи
те, които могат да повлидт 
върху решенията или сами 
ги приемат. Именно, заоби
калят ое самоуправителнлте 
и делегатските пътища 
решаване, поправо. те се 
свеждат на формалност да 
се удовлетворят
писанията.

Такава практика, 
всичко свидетелствува. 
ма още 
отъждествяват 
система с

и
боевете 

на страната 
от фашизма. През Народоос 
1>об одите лн:ата война 
сръбска бригада даде 450 1Ш 
бзици и около 1500 ранени.

които напус 
и се

Осма

мв ивв »■ ИИ Н1сдру
Тук

През март 1944 
ра до о своб одител мото 
ние

година на- 
движе

в Южна Сърбия печело 
ше все по-голями успехи. Пс 
това време бяха разгромени 
значителни военни част ог 
българската фашистка 
пационна армия и чегничес [С 
ки поделения.

Търговище, тъкмо оовобо- ЕдШ 
депото място в Южна Сър- ЩЩ. 
бия. нд 8 март 1944 година » 
изглеждаше тържествено. 1Дя ВД 
лото ^ селище бе изпълнено гЯ 
с бойци от Н ародзосвободи щН 
телната войока и население 
то от този край. Тук приети 
гнахд втоси и чегв-,рти бата 
льон на Втора кркноморав- 
ска бригада. Радостта беше 
още по-голяма. че на този 
исторически ден. когато се Бойците от VIII сръбска бри)ада на едно 
създаваше още една военна Димитровград 
част, присъствувашс 
зар Вукманозич - 
член на Върховния щаб на 
Югославската народоосвобо 
днтелна армия. Тук бе при-

Iна ** гл ^■1 III III Ш и I Iл., бз изтъкна
ошошениетп па фис- 

събраннте
за финансиране ма

интересите в ерлвне 
с частта 

лучава съгласно 
на сдружения
да така: 5,7:1. Това 
шекие

Изаконолоед- :средства
Общно- оку-преди 

че н-
схващания, коиго 

делегатската 
парламентарната,

представителната, а делегации 
те и делегатите е 
теля. Но, такива разбирания 
в практиката ог своя страна 
ясло говорят, че делегатска 
та система в тези среди не 

трябва.
че делегатите и делегациите 
не са получили „признание” 
при решаването на конкрет
ни въпроси от всекидневната 
практика, ог активното дей- 
ствуване там, където се пре 
длага, съгласуват интересите, 
формулира политиката.

Другарят Тито пред Осмия 
конгрес на синдикатите от
делно предупреди от опасно 
стите, които носят в себе си 
явленията на „бюрократична

-гстите на 
ние която се по-

решенията 
ТРУД. изглеж

: х

СъОТНО
най-

говори за това кой ра 
зполага е дохода. И 
като тази

само По себепредстави ясно
все до- 

пропорция не ое 
измени в полза на сдружения 
труд. в духа на Закона 
сдружения

зафункционира както
труд, делегатите 

сдружения 
на ге

от народните приказ 
хи които с килими хващат 
вятъра.

Не е излишно да припом 
ним за това как се финанси 
ра разширеното обществено 
възпроизводство, че до гол 
яма степен се опира върху 
банковите кредити ,а банки
те у нас са организирани, те 
риториално устроени, което 
същевременно значи, че об- 
шеств ено-п олити чески те 
щности много влияят на тях. 
Всичко това към териториа

и делегациите в 
труд ще наподобяват 
роите тържество в

Свето
Темпо, присъединяваха към парти

занските части.
Новата б,отпада за ръкоао 

дители получи изпитни бой

проведе събрание в Бущран 
и започна пресрещане 
четниците. До края на март 
бригадата ъоди 
сражения с тях.

Освен победите на бойно
то поле на много събрания 

<ро селищата в Южня Сър
бия партизаните разобличава 
Ха четниците и българските 
'фашисти.

на

ожесточени

НИШЛЕСКОВАЦузурпация на самоуп разнтел 
ннте права на рабопшците 
както и на конститущюнните 
праза и задължения на ин 
стлтуциите в политическата 
система”, че често пъти ре 
тенията се приемат в тес
ни кръгове, а формално ми 
навгт чрез самоулразителните 
и делегатските органи. Преду 
преди и за това, че технобю 
рократическият монопол с 
носител на такава практика. 
„Обаче, не смее дз се губи 
от предвид, че технобюрокра 
тизмът не би имал таказа 
сила, ак<> не се ползва 
подкрепата на определени по 
литически фактори 
на политическата 
Ция".

,.Аз считам това за крупен 
политически проблем, а него
вото преодоляване за пъпно 
степенна задача, преди всич 
но на партийните и синди
калните организации”

Нд заседанието нд ЦК на 
СК на Сърбия „П]!Я!^аТа по 
литическа пт,тека” бе оЦС 
нсиа като твт,рде опасна ян 
ти сам оуп р авите л и а 
кз. Загцото обезценява дело 
гатската
система, сее недоверие в на 
Шитс самоуп равитслни иисти 
тупни, разоряла ефикасн10стаа 
им Между първостепенните
задачи на СК в борбата зя 
по-нататъшното разви'гие яа 
Делегатската система — ор
'включено на заседанието 
ЦК -

об

Сътрудничество между 

регионите
Първа царибоодска бопга- 

да формирана ня Ю септем
ври 1944 година в Царибоол. 
Шимтгровпоад) след 
бождението на Ниш се пои 
съедшш към Осма соъбскт 
^боигада и до коая на ^ой 
лгата измина бойния път на

лизация нд акумулацията на 
обществения капитал, вмес 
то да се подтиква свободното 
му движение и самоуправи- 
телно сдружаване, което съ 
шевремсино с пътят за укреп 
ване на равноправието на 

народи и иапо-дно- 
върху новите отношения-

осво-

Тсзи дни в Лесковац пред 
ставителк на Нишки и Юж 
номоравски регион обсъди
ха досегашното и възможно 
стигс за бъдещото ст,трудял

чество между двата региона.
Ударение бе сложено на са
моу правите лното свързване
и сдружаване на ООСТ вър- )бригадата. от Ниш до Лри- 
ху основите на Закона за на.

нашите 
сти

сдружения труд. Б. Н.В-к „Борба'’ — Р. Вуйович

с
ЗА КОПСТИТУЦИОИНАТД ТРАНСФОРМАЦИЯ НА ОБЩЕСТВЕНИТЕ

ОРГАИШАЦИИ И СДРУЖЕНИЯ НА ГРАЖДАНИТЕ, тоест 
бЮР^КР3'

Титовата инициатива —в дело
«пиха на творческото си включване в процесите на актуал- 
пите обществени задачи...

Също така Съюзната конференция на ССРНЮ счи
та чс върху обществения характер на тези организации 
отрицателно би влияело недостатъчно отмереното прена
сяне на обществените пълномощия и «якои видове по
среднически .работи. Такива видове дейности — казва 
се в изводите — ще пречат на тези организации в осъще
ствяването на важните обществени задачи, заради което 
са и основани от трудовите хора и гражданите.

Инициативата на другаря Тито за 1издиган<е на ко- 
доактивиага .работа и отговорност трябва докрай да се 
приложи и в обще овени те организации и сдружения на 
гражданите. Това е — подчертава се .в изводите — сьстав- 
нп част на борбата за по-цялостао осъществяване на де
легатската система, за установяване на решително влия
ние на всички членове върху работата на тези органи
зации :и сдружения и на вссстраната им афирмация в 
политическата система.

Издигането на колективната работа и отговорност са 
съставна часг на борбата за по-п^лно осъществяване на 
делегатска система.

на Съюзната конферсн-г/рахти- становищага(Из резюмето 
ССРНЮ)ция 113самоуправителна

копегимуцианнапо-пататъпмга га 
общоотвечите орга!гиоации и сдру- 

търси <>г всяка организация да 
в базата <и озосто целокупно 

па нърничиите организштии -- 
за становищата, съчинено пъз ос- 
]гп заседанието па. СК нд ССРНЮ,

въРхУРабо'га'га
наХи?“™3™.,,™ 

“»й своята деилюст 
йедшдаа» на члешвете 
кязвп сс в резюмето 

пазиокванията
'ос иа 27 фе«1>уа-р!Инана нова

С7>стояло
т г.

борбата сос- 
за<юиспада и

ШУ всинки облици на
каляне на /[елсгатскатд 
мпуправитслна система.

борба Съюзът 
комунистите трябва Д3 п0Я 
Ръ'грс в делегатката сисггсМ3' 

където 
и ДРС

С0ЦИаЛИСТИ1Ч'ССК!Ият
Изхождайки ог ^^з^т^вп"потребите иа общестне-

ж "-—г: "ЯХХ -=■" ж " ™.г ""«=
договаря п хора м гражданите :и в пъ-

обще стаените отговорности; 
действителният СИ «обществен ха- 

м сдруженията повърждавпгг с ус-

и са

наТа 'ул На края Съюзната конференция на ССРНЮ кон
статира, че обществените -оргаитоации и сдруженията на 
враждплглте нзедставлязат съществен с|\яктор в чообще- 
стпяпапс нашата иеобп7,разаиа външна политика.

(Тшпог)

па
сгоепното

обединяване 
ДС)! СМИСЪЛ шо 
КОИТО
ражтер

Следователно,
решават и крупните

б?ШТС В'ЬПООСИ, къпето ос сг
гласуват интересите, взимат 
становища и приемат програ

там на
на гюемат

принадлежат. 
оргамизацимте

им

:Ми.
СТРАНИЦА 3
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и трудещите се. 
тези
закъснение и пра 

ктичеоки няма ос време 
се разгледат от делегацията 

избирателната база. При 
положение се 

формално решаване, кос 
унисон е делегат 

Този ясдоста -

гражданите 
11 е «Рядко 
стигат със

Как. действува делегатската 
кои материали

общината игражданите
попадението

коидук

система и 
са идейно-политическите за- 

комупистите в Д^,с 
и делегатските скуп 

тема

място.място първо
се оилакват

От постъпилите през на- ца някои
11 годила 53 жалби и тори за

__7 са от обла ние, за .
труд» 1,0 пика

и за 
листо

проверка — ,ил даотконституциошш-
и решения 

кон- 
кон

Съгласно
те постановления 
та на Единадесетия 

аок и Осмия 
СКС. от ден на ден 

по-голяма Де
всички Ь сс

мошй и А° 
да, -1 лъв връзка 

л инвалидна

дачи на 
гациигс 
щипи, бс 
ла обсъждано па 
се и поделя

шофьори и 
покултуиШО Д'Ь Ржа 

неспазване ла нравил 
1,1 както

или 
такова

централна
0'ЬОГОЯЛСУГО

и т, м засо
Общинската коифе
СКС в Босилеград- 

си из-

сти) атеклата
нагрес

грес на 
се въвежда 
мократнзация въ“ 
сфери на решаване, съ

- обсъждането .на жал 
оплакванията па граж 

начин се

оплаквалия
на сдружения 
отнасят да социални ио 

,работата на съ 
с борчее 

защита, но 
работата па 

нредпрня 
ла земс-

но движението, 
незачитане 
ИЛИ 1М.ЧС 

спирки" по свое

Донапа разписа 
„определяне 

желани;.

сгта то не с в 
оката система.

занапред трябва да
навременно

все дание па 
репция па

Нъи встъпителлото 
ложепие секретарят

СКС 1*01ю Григоров сс 
опра върху постиженията в 
укрепването и внедряването 
па делегатската система 
усилията па 0|,юта па кому 
пистите и другите обшссгве 
по-иолитинески сили за сп1- 

и действено мясго 
делегатската сис

тема в самоунравигслиото
организиране и решаване в 
комуната.

Понастоящем в 
общности действуват 78 дсле 
гации, а и основните органи 
зации па сдружения труд 32 
делегации. Е доклада и Ра 
зискванията. бе направен кри 
тичсски анализ на практиче 

действуванс на дсле-

ссТ7,К
премахне, чрез 
изготвяне и доставяне па яс 

много

•па
ОКняВ по-честиге

рабо
но и 
бите 31

ката 11о повод пое 
жалби и

офи

връзка е
на бор автотранспортното 

е Пирот,, дойносга
кооперации и разпре 
на жилища и ти-

3 във па конкретни и не 
дълги материали.

От друга страна,
въпросите, които са ре 

скупшиките делега
циите и базата не са винаги 
и редовно осведомявани. Тук 
изпъква въпросът за инфор 
мпрането в целокупната де
легатска структура в общи
ната. Това може да сс прео 
долее с издаването на съотве 
тек бюлетин в общината, ко 

трябва добре да се под- 
може да Изиграе 

на същински делегат

Г“ш™РДВаП°фТР«път, 
Гпр^ГГнХо,шиявлс

пряко засягащи ”Ра 
на гражданина и 1Р>

ни,
па•гага 

предприятие за съдбаи Пирот, и
е търсено

иот тазиделените
делението циалпо

трудова организация 
де информация за

или откриването 
обшипата, кпгст,, и за 

самоунрави- 
конт-

та на 
шваяи вда да-

иремахва
па ли

ния 
вата 
дещия се.

Комисията за жалби и 
квания почти във 
чал е разглеждала повдигна ш 
<гс въпроси иа място: в опал 

организация, в прпе-ь 
ос работ

, опла
ВСИЧКИ сиу 11СТО

Оилното 
н роля па

1ШИ в 
засилването наИ в Бабушнишка община,

?Г"о—™
веио-полггшчсските о рганиз 

самоуправител!и 1 я раио 
контрол. Разследван

работнически 
и предприятието.

.тел ил я 
род

местнитеМЕРОПРИЯТИЯе създадена
за жалби и оплаквания, коя 
то през изтеклата година е 
разгледала 60 жалби и ош2а 
квания. от които 7 са от 19/7 
година, като в повечето слу 
чай е дала за право на оп 

се. Трябва да се

плота
его 
готви за Да

цип и 
тничеокзг 
кп причшште за оплакване о- 
блкновено се стигало Д° нзво 
да че в някои организации на 

труд и трудови 
още е слабо ра 

самоу-

За да продължи и укрепва 
повече долси занапред още

на гражданите и труде 
задача над задачи- 

.рС е — ежедневно развитие 
н укрепване на самоунравлс 
плето, засилването па рпбог 
лическия контрол и оше по- 
голяма публичност в работа-

ролята 
ски информатор.

Броят на делегатите и чле 
на делегациите от ре 

Съюза на комунис 
Но то

рпето
щИТС 'ОС,

сдружения 
общност все 
звит оаботш1чесю1ят 
поавителеи контрол.

нов стелакващите 
отбележи и това, че броят 
на оплакващите се в 1978 го 

1977 година на 
е за 3,6

ското
гатската система.

Констатирано бе, че
тази област са 

още много 
чрез

довете на
тиге е тзъРДе голям, 
зи факт само по себе си не 

съществено да влияе

пос-
сравнение с 
малява. Намалял

тижениятл в 
добри, но че 
трябва да сс направи 
постоянна и 1 - 
работа, ролята на делегаци
ите и делегатските скупши- 
ии да се издигне на

може
върху развитието на делегат 
ската система, ако тясната 
дейност не бъде постоянна, 
организирана л енергична 
във всички 
гатската система 
та — бе подчертано на засе

е и факта,.За отбелязване та.процента. последните няколко 
доверието е

че през
години укрепва 
общинските комисии за жал- 

а вое по-мал

организиранаНеобходимо е съЩо по-за- 
действуване на обще 

органи
силсно 
ств е н о-полити ч еските 
зации.

би и оплаквания, 
ко са оплакванията до между 
общинските, републикански и 
съюзни институции.

клетки на деле- 
в община

жела- 
ПостояннотоБОСИЛЕГРАД ното равнище, 

укрепване на връзката меж 
ду делегатската база. делега 

скупщината и обра 
тно е една от основните пред 
поставки за успешното фун- 

па делегатското

Ще е необходимо и създа 
за жалби и 

там където не

данието.
Затова първичните партий

ни организации трябва вина 
ги да имат критическо и ак 
тивно отношение къ-м 
ността на своите

Нов съвет 

на Титовия 

фонд

вапе на комисии 
оплаквания.

цията и
ПРАВОРАЗДА-НЕАЖУРНО

ВАНЕ по-създадешг, чсакто и
координация в рабо- 

комисии и об

ден-са кциониране 
решаване. Все още слабо се 
чувствува влиянието на деле 
гатската база върху решава 

делегатските скупщл

голяма
тата на тези 
щиноката комисия.

членове вНай-чести оплаквания има 
настаняването скупщините.делегациите и 

При това трябва все повече 
да се задига конкретната ра 
бота на комунистите в деле 

общ-

във връзка с 
на работа и зьв връзка 
работата на съда. В първия 
случай се касае до нарушава 
не на обществения

с
нето в

Като необходимост сс на
лага и — следене на изпълне 

реше- 
коми

ни.
★ИЗПРАТЕНА ПОЗДРАЗИТ 
ЕДНА ТЕЛЕГРАМА ДО ДР. 
ТИТО

договор
работа.

гацията на местната 
ност, самоуправителната тру

Една От причините за ела 
боегите, проявени в делегат 
ското договаряне и решава 
не са и обемистите, на типич 

адмииистративно-чиновгш 
написани матерна

Пп настаняване на 
7й.но има и известно число не 

оправдани забележки и оплак 
отнасящи се до на-

нието на издадените 
ния и препоръки на 
спите за жалби и оплаква-

дова организация или скуп
щината на обществено-поли 
тическата организация или 
самоуправителната общност 
на интересите.

Неотдавна в Босилеград се*| 
проведе редовно отчетно-из
борно събрание на Титовия 
фонд, на което бе избран 
нов съвет на Титовия фонд.

Трябва да се изтъкне, че 
Титовият фонд в Босилеград 
ска община от основаване 
то си досега, отчита добри 
резултати. Засега всички ос
новни организации на сдру
жения труд и трудови орга 
низацим в общината са колек • 
тивни членове.

вания,
^таняването на работа на ли 
ца, внесли лични средства за 
изграждане на цеха за про 
изводство на вътрешни авто 
гуми „Тигър" в Бабушница.

но
шки език 
ли, които се обсъждат от де 
легациите и събранията

ния.

М. А. В. Божиловна

ДИМИТРОВГРАД
Жалбите и оплакванията о 

баче във връзка с работата 
на общинския съД, предим 
Нг> са основателни. Те обик 
новено са отнасят до бавно 
стта в разрешаването на спо 
ровете. Някои дела се раз 
такат с години. Имало е и 
случаи На необекпивност при 
гледането на дела. Случвя се 
да има разтакаме и с изпъл 
нението на присъдите, хора
та не могат да осъществят 
някои свои законни права.

Укрепва обществената самозащита
Една от дейностите на Се 

кретариата по 
работи в Димитровград е и 
съдействието му (като орган) 

изпълняваме 
нията в системата на обще 
огнената самозащита, 
изтеклата (1978) година.
То неотдавна бе отчетно 
заседание на Изпълнителния 
с-ьвет на ОС, са постигнати 
добри резултати.

те субекти в системата 
обществената самозащиа.

Активността на този орган 
се състои в оказване на по 
мощ на останалите субекти 
в обществената самозащита 
чрез предавания, 
и други| контакти с 
местните общности, 
цатя и останалите фактори 
и устройства, занимаващи се 
с проблемите

на ределени явления, което
твърждава, че обществената 
самозащита е в период 
широко обобществяване, ко 
ето в крайна сметка е га
ранция и за нейното постоян 
но укрепване.

по
Понастоящем в Босилеград 

ска община стипендианти • 
на Титовия фонд са шести
ма ученици и студенти — де 
ца от работнически семей
ства.

вътрешните
на

по задълже-

През посещения
ООСТ, 
МИТНИ-

как
За председателствуващ на 

Съвета на Титовия фонд е 
избран Вене Велинов, предсе 
дател 
кален

на Отчитайки, че сътрудниче 
ств ото на Секретариата 
вътрешните работи е на за 
видна висота с всички устрой 
ства: местни общности, 
новни организации на сдру
жения труд, сдружения 
дружества на гражданите и 
младежта, 
тическите

поНо в работата на съда има 
и обективни трудности. Тру 
дно се обезпечават вещи ли 
Ца и др.

на Общинския синди 
съвет. на отбраната 

Такиваи самозащитата, 
контакти общо са евидентира 
ни 86. при което 45 с ООСТ, 
35 с местните общности, три
в обществено-политическите 
организации и т.ри 
лите оргаъш и организации 
Към това трябва да се при 
бавят още около 105 обикол 
ки на терена, поддържане на 
взаимни връзки и 
на взаимна помощ 
ствяване на 
обществената 

Да прибавим, 
щиноката
1978

Имено, състояли сс 9 
давания, относно срещи 
Димитровградска 
включително с представители 
на трудовите организации и 
представители на този орган. 
На тези срещи 
дани въпроси по изпълнява 
пе на задълженията на орга 
на и останалите субекти 
обществената

оспре-На заседанието беше реше 
но съгласно инициативата 

Тито, в Съвета на 
_ : въведено ко

специалисти. ■

община. ина др
Фонда да бъде 
лективно 
годишен

В разискванията делегатите 
изтъкнаха, че занапред тря 
бва да се направи всичко 
възможно за още по-масово 
зачленяване в Титовия фонд, 
па се върши насърчаване при 
избирането на

Чести са и жалбите и о*п 
лакванията във връзка с ра 

. ботата на органа на управле 
ние — специално в областта 
на социалната защита и бор
ческата и инвалидна защита.

обществено-поли 
организации, Об 

щиноката скупщина, правосъ 
дните

Ръковсщене с едно 
мандат.

в остана
са разглеж-

и останалите органи 
и други— прието е, че и об
щественатана самозащита
тази насока става обект 
грижа зга всички самоуправи 
телни 
твърждава 
основните

в
оказванесамозащита,

посочени
ипо осъше 

сигурността и 
самозащита, 

че (Към 06- 
окупщина

като при това са 
новите възможности, методи 
и облици на действуване и 
взаимодействието 
фактори. Целта

СПИРКИ — по ЖЕЛАНИЕ

Във ®Ръзка с работата на 
автотранспортното 
тис Пирот има 3 
много устни оплаквания. На

кандидатите, 
-като се дава предимство на 
ония специалности, пряко не 
обходими на общината.

устройства, което по 
правилността на 
замисли: всеки

всеки субект 
Да участвува в тази 

отговорна задача на нашето 
общество.

на всички 
е да се ус

танови тясно сътрудничество 
и оказва взаимопомощ 
тните общности и

през 
формирано 

се състояли че 
разговори, 

анализирали оп

предприя 
писмени и

гражданин,
дейно

година е 
Тяло, че са 
тари срещи — 
на които са

В. Божилов с мес 
останали

Ст. Н.СТРАНИЦА 4
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БОСИЛЕГРАД

ДО се подобри но И помогнеI-”"!"0 ннсмкСГ
всички граждани и трудещи*“0нните

ИЗ ДЕЙНОСТТА НА МЕСТНАТА ОБЩНОСТ В ДИМИТ
РОВГРАД

ИНТЕНЗИВНО БЛАГОУСТРО
ЯВАНЕ НА ГРАДА

★ Построяване на канализационната мрежа и улици- 
задача номер едно*' през настоящата годинапРОяви е Дълг на тебитака«• се И3дашат на някол

гато И СЛСД продажбата, ко-
незаконниНякои

с Бссилоградска община 
мат размах и т&ърде небла 
годоиятна се отразяват вър
ху * обществено-икономичес
кото развитие на общината 
до това заключение дойдоха 
делегатите на Обществено-по 
литическия съвет в Общин 
ската скупщина, които неот
давна обсъждаха дейността на 

инспекцията

П|роЯви
взи

Инспекто,рИТе

кулаИ„тиНааИЗВГ™°
Еес™и количества11 ИЛИ 
Рушителите 
Ли за-служното 
съдията 
лагани 
в ни

С обща сума от над 7 мили 
она динара 
местното 
местната общност в Димят 
ровград миналата година про 
дължм с акциите по благоу
строяването на града.

За строителството на райо 
нния водопровод „фаза Д' 
(полагане на водопроводните 
тръби и изграждане на водо 
снабдителни съоръжения 
резервоар),
Б” (градската мрежа) са из 
разходвани над 4,6 милиона 
динара. Ведно това предстои 
лява най-крупния 
леи
година.

огоор на то, през настоя 
щага година средсгвага глав 
но ще се изразходват за из 
гралудшю на канализацията 
в улиците „маршал Тито' фт 
ж. п. оариера до улица „Б. 
Кидрич' 233 м. иредвидяна 
е сума От над 365 хиляди ди 
нара,- от „Б. Кидрич" до Хр. 
Ботев" в дължина от 167 м 
— 256,5 хиляди динара,- в „29 
ноември" в дължина от 222 

— над 624,- « „Хр. Ботев" 
580 м и сума от над 910 

хиляди динара; в „Б. Кидрич" 
в дължина от 167 м — сума 
от над 345 хиляди динара. 
Или общо зд построяването

вече е късно да се дейса наложили 
число

— средства от 
самооблагане —ствува.

спа
са из 

стоки. На 
са вече получи! 

наказание от 
за нарушен 

редица 
мероприятия.

1г0 все пак 
нарушенията ^

На заседанието
иритичеош обсъдени и

недостатъчното 
ство между 
служби.
31ват цялостно

на съветабяха
сътрудничес- 

инопекци онните 
Същите не изпол-на-са и

преванти
пълномощия 

"з, с които се ползват.
Делегатите на обществено- 

политическия съвет при об
щинската 
накрая 
ред

мнение е, чеобпгинските 
служби.

За да се запознае по-добре 
с тази
тт>т поиска от инспекторите
па-коикретни 
и забележки.

занапред щеТ^н 
ое предприемат '^ Вябва да
и по-екергични" мернтаИЗф™т 
те в^абт*"' Че и,юпектори 
Редица пя 3 са сг>=шал,и ино^гло6“31'^""00™'

-вече. °Оовена това Г^Гру 
дничеството г “ СъТРУ
И трудещите се Г“"
"ора^яГ ВИ<,0Та- Мн°зина
шт, ! "3"" изпи нару
яно^ „а съобщават за вид 
яното на инспекторите, пе 
подават заявления.

иЗа- както и „фаза м
скупщина приеха 

заключение занал- 
работата на

актуална тема Съве
инспекцио 

служби да се засили, 
като пр,и това им ое оказва 
всестранна помощ.

1Т1ТИТС комуна-
обект през миналата 

строен от средства 
на местното самооблага

данни, мнения 
Но вместо то 

ва, делегатите получиха обо 
бш-н отчет за работата 
ча инспекционните

Преди
всичко, занапред ще е необ 
ходимо да се засилва 
ппавителния 
ловите

на -канализацията са предви
дени средства от над 2,5 ми 
лиона динара.

Местната общност ще из 
разходва и над 2,1 милиона 
динара За изграждането на 
следните улици „ГИНСКА" в 
дължина от 80 м — 11,5 хил 
яди динара; „СЕДМИ ЮЛИ" 
в дължина от 120 м и широ 
чина 5 М — 266,4 ХИЛЯДИ ди 
нара,- „САЛВАДОР АЛИЕН- 
ДЕ" в дължина от 290 м и 
широчина 5 м 
хиляди динара, подпорна сте 
на в ул. „МОМЧИЛ ВОЙВО
ДА" на стойност от 350 хил 
яди динара. „НИШАВА" в 
дължина от 310 м и широчи 

446,4

та
не.самоу 

контрол в тру 
организации. Също 

така, като необходимо, се 
изтъкна на заседанието на 
съвета да ое извърши реорга 
низания на 
служби.

служби
изтеклата година, а не 

на положението. То 
не беше пречка от 

возено и критически
обезцени . незаконните 

явления, пропуските и зат
рудненията в дейността на 
тези служби.

За канализацията на града 
през миналата година са из 
разходвани 50 хиляди дина 
ра, главно за строителство 
на същата пред Културния 
дом.

през 
анализ 
ва обаче

Да бъ
дат инспекционните

Местната общност в града 
миналата година отдели към 
127 хиляди динара за набав 
ката на погребални коли, ко 
ито безвъзмездно даде на 
комуналното поедприятие ,,Ус 
луга".

Да напомним, че по реше 
ние на Изпълнителния от 
бор на местната общност 
над 34 хиляди динара са от 
делени за адаптация на по 
метценията на местната об

Но и матрапазите постигат 
- - по различни 

те обикновено 
„през

целта си начи- 
действу- 

свободното вре 
инспекторите след 

.в събота или неделя, 
косвен това и билетите за до

Подобни препоръки в та 
зи насока е издал и Изпъл 
нителният съвет, които де 
легатите съшо приеха.

ни: 
ват
ме" на 
обед.

Всички се съгласиха, че на 
рутенията са най-чести и 
най-тревожзни в областта на 
изкупуването на едър и дре 
бен добитък. На пазарите 
върлуват разни матрапази. 
които оставят хаос след 
себе си. Те пътуват от пазар 
д0 пазар, като създават го 
леми стада от добитък, кой 
то по-късно препродават по 
вътрешността на страната. 
Ззсгга този тъРгозия най- 
много е разпространена в 
района на Горна Любдта. 
Оттам често заминават ками 
они пълни с добитък в неиз 
вестнд посока.

— В тези незаконни сдел 
ки се е стигнало дотам, че

над 274,7

К. Георгиев

БАБУШНИЦА на от 5 м. ХИЛЯДИ
динара,-, „ЛЮБА АЛЕКСОВА" 
в дължина от 370 м и широ 
чина от 5 м — 532, 8 хиляди 
динара. За изработката на 
проекти за улици са предви 
дени над 413 хиляди динара 

— Програмата през тази 
година е приета още в нача 
лото на годината и следва 
да се пристъпи към реализа 
цията й- Има изгледи цяло
стно дя се реализира; зато 
в а към строителството на 
предвидените обекти трябва

ДА РАЗВИВАМ? ДЕЙНОСТТА НА 

ПОДРУШЦИТЕ й СЕКЦИИТЕ
щност.

Накрая да кажем, че мина 
лата година останаха неизра 
зходвани на два милиона ди 
нара.

Според преценка на наето 
ятата година местната общ 
мост ще разполага с около 
5,7 милиона динара, тъй гса 
то се разчита на тазгодшният 
прилив на средства от местно 
то самооблагане да достиг
нат сума от около 3,5 мили 
она динара.

Според плана, п<> който 
е водено широко разикване 
в местната общност и който 
е приет от Изпълнителния

Дейността на Социалисти- 
съюз в Бабушнишка

Ако оз касае до органи зи 
райето на всенародната от
брана
обсега на действуваме на 
ССРН —тя не може да се 
развиза и укрепва а>:<п и в 
редовете нл ССРН постоянно 
не се влива нова, свежа кръв. 
Кадрите з Социалистическия 
съюз трябва да бъдат въоръ 
жени със знания и опит. за 
да могат успешно да изпъл
няват поетите задължения.

ческия
община от ден на ден става 
по-богата. За това ясно сви-

която също е в

детелствуват и големите 
пехи постигнати в благоус
трояването на селищата. 
50-те селища в

ус

има и поднасяне на печени 
агнета, 
селянина 
легат.

Оценено беше, че известни 
нередности в работата правят 
и някои изкупвани на ОССТ 
„Напредък" в 
коетп съшо иде на Ръка на 
матрапазите. В местните об 
щности постоянно се изтък- 
ва, че неорганизираността на
обществения
ва поле за действие на ма
трапазите.

Делегатите съЩ° оцениха, 
че някои

в да се пристъпи навреме 
посочи 
пълнителния 
в града Георги Алексов.

а всичко сметка на 
— изтъкна един де общината,

макар и една Ог найчизосга 
палите в Нишки регион и СР

председателят на Из 
отбор на МО

Сърбия, има . електрически 
ток. а в ход са обемисти бла 

акции като: 
изграж

Ст. Н.
гоустройствени 
довеждане на вода, 
дай е на пътища и подобни. 

Местните

Босилеград", ГОРНА ЛЮБАТА
За по-нататъшното успеш 

но развитие и действуваме 
на делегатската система е не 
обходимо да се осъществи 
кол кого се може по-тясна

Жизнените въпроси на 

предем план
организации 

съюзна Социалистическия
една година действуват 

образец: чрез оекции 
и това

вечесектор, откри
по нов
те и подружниците. 
нещо дава резултати.

броят на хората 
в тях, все по-жи

връзка между делегатските 
скупщини и Социалистичес
кия съюз. Необходимо е съшо 
да се осъществи сътрудничсс 
тво и межлу скупитинските 
оогани и тела стс ССРН пои 
обсъжданието на разни про 
блеми. Те тоябва да бъдат от 

при утвърждаването

Вое
Според приетата програма 

за оспособяване на делега 
дните и оОществено-нолити- 
це ските организации, в мес 
тиата общност и с. Г. Люба 
та през миналата седмица 
се проведе семинар, на кой 
то взеха участие членовете 
на делегациите за самоупра- 
цитолиитс общности на пате 
ресите и Общинската скуп
щина, ръководствата на венч 

обществено-политически 
организации и съветите на 
местните общности от села
та: Барне, Мусул, Плоча и 
Г. Любата.

На семинара се изнесоха 
сказки на тема: Действуване 
то на делегатската система 
на практика; действуване то 
на обществено 
те организации в 
общност,- Местната общност 
и нейните органи; Развойни
ят план на Босилеградска об 
щипа през тази година и 
информация за най-актуал- 
1ште събития У нас и в спе

ПО-ГОЛЯМ с на делегациите и за делегат 
ските отношения в делегатски 
те скупщшш. 
посочени бяха и други проб 
леми, които се явяват в този 
район а търсят неотложно ре 
шаване.
състояние на пътя 
град — Бесна кобила, който 
почти е непроходим, нередо 
вното и некачествено снадбя 
ване, липсата на ПТТ—услу 
ги и други.

Въпреки всички трудности, 
п този район приключва стро 
ежа на здравната 
п с. Г. Любата като по та
къв начин жителите ще но 
лучат солидна здравна защй 
та. В ход са и подготовките 
за електрификация на всич
ки села от този район.

недопустими проя 
има и на така нарече- 

„зелен пазар". Големи 
домати,

участвуваш 
РО се чувствува действуване 

система.
ви Покрай това«и я
количества чушки, 
зеле и друг зеленчук. От Юни 
До ноември, на босилеград- 
ския пазар продават едни и 
същи хора. Явно е, че не се 
касае за производители, 
препродавани които при това 
слагат „свои" цени, в зависи 
мост от л,реенето Именно 
нерядко тези спекуланти са 
0гън за джоба на потреби
теля. И затова през летния 
сезон цените на босилеград 
ския пазар „танцуват"!

то на делегатската
Може свободно да сс каже, 

че Социалистическият съюр 
посмя ролята си на обс 

фронт на всички
полза
на разни предложения, които 
политически и професионал
но да помогнат на делегаци
ите и делегатите при оконча- 

изясмятане

Такива са.- лошото 
Босиле-

-вече
динягваш
ТсиГТобшиндга.
ЯЛ време, оов- «ва

те го сс

социалистичсс-
В поеа за

птелното ИМ 
скупщипитс и другите самоу- 
правителни тела.

катокомунистите,
във фронта, в

останалите
кисила

алистичсската младеж, 
ликатяте; дружествата 
жсиията.

От лен

оП-

Ог огромно 340401 вие днес 
с и топа, че из основи се мс 
ни и дсйствувашето на Съю
за на комунистите .в рамки
те на Социалистическия ст- 
ют като единен -фронт .на 
всички организирани

сили. Ком ул писти -

станцня
С.ИИ-

и СДРУ

ПЪ'П Фт<У 
на Сопиа-

ЖИВОТО
н това 

за още п0" 
занапред, 
изпекла и

Нарушенията, които често
магазинеру, 

проблем.
правя7

на ден. 
шшманието

съюз еа 
проблеми 

залог 
дейност 

непго

правят
съшо са сериозен 

показват цените,
Разни гешефти с мерките и 
теглилките, всичко ' в улгьро 
на нг/гребителя-

настоящата 
огласиха и частните тъРг01? 
ни на траверси. Имах иарУ 

областта «а сТр° 
хигиената, ггрос

и някои ооциаса *на
листи ческия 
трсптяигитс

с и

политически
местнаталчстически 

тс в 
жеччя
пости и иавсяктле 
най-активно т.пябва ла сс 
включват в работата тга ССРН 

,с'г. пейстпУпат за пазпч 
птгедряяане гга лемотооа 

с-т-тпу/пп-ичестпо.1 
подпомагат ССРН ло

На проведения семинар 
представите- 

обществено-нолитиче 
организации в общи 

които отговориха на

организациите па <жпу- 
тоУП. в местните общ- 

доугаде.,
присъствупаха 
ли на 
ските 
'ната,
някои въпроси. Беше напра 
вен договор за по-интензив
на дейност на всички субек 
ти в местните общности за 
насърчаване 
по ипн-актуалните въпроси в 
селата от района.

пешо 
успешна 

Но това иактивностзима ое11 оез повече 
труд пъРх'У

много 
упорит
политическото
„а членовете яа

,,СГиЯо сЪ - ПООТи0зГГ-
и дайно-поля'«^ст№ЧСОКИЯ,т 
не — и стогоянис
103 не я* „Ъ1„ткетпе
дя изп-|.лпяза 
задачи.

ги ДС Й НО-
издигане н 

Социалисти-
и ля 
тие и та.н гения 

нтелството,
ветата, лова, риболова...

Разисквайки въР*У О^бота- 
г'' на инюпсюриониитс слуи - 

делегат*итс на Обществен • 
иолипгчеемгия съвет котета- 
пипаха, чс е имало и изве 
стни

ТЧ1ГСОКОТРИ в Присъствуващите на ссми 
нара изтъкнаха, че и покрай 
добрите постижения, все 
още има проблеми и недос
татъчно разбирателство за 
съществено функциониране

кято 
гтпме
ИМ"
СКИ СИЛИ.

мероприятиятасЬяктоп т-»а .козрдичп- 
■IIя всички социалпстичссъ

В. БожиловМ. А,

работата.резултати п СТРАНИЦА 5
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Егж »ГИ"
пай-голсми средства за 

сдружения ТРУД 
„Слога'' н „ГорГ™=^=—»

ската секция"

бодежи интензивен темп на развитиеоснони на общинаДимитровградска
динара, като при това само 
ЮНА оказа помощ на стои 
1Ю(У1' от един мйлиол дина

само 64% от ре- 
1978—/ достигаше

публикшюгсия,
възлезе на

11 ПОЛИТИКАТА на раоио- 
лародитс. и на 

ас се изхожда 
че материал 
е стДОСТве 

изграждате на 
политика на 1,а“

а презвОСТ „Босилеград", но 11 
цялата комуна през мипала- 

година е постигнала 
ооет за Т'ьРговия| и гоешл- 
ничарство „Слога . Със 
.работника тл е осъществила 

доход от 9,5 милиона 
динара и във фондовете

1,8 милиона дина-

Според годишните оалаиси 
дешшота на етоиаяскте 
организации в ъоошеградеда 
оошииа е била сршшшелпо 
доора. С изключение на в»- 
тограиснортното предприя
тие. ооашиште организации 
имат положителни делови 
резултати. , Нелогаееио по;гре 
олекне т.е. превишено залла 
хени личен доходи за сметка 
на фондовете си има Оск-т 
„Изградил” от 389 
динара.

Стопанските

72%.цравието па 
|Юдпостите у и 
)от становището,
ното положение 
па основа за 
съВ1СУ111,атационалпо раштонравис^
'1*ук във лаички партидни и 
останали документи се под- 
чертава необходимостта 
създаване на матриаЛлпи ос 
нови. Ма дело това оопачана 
пссстрашго ангажиране 
общността за издигане

благосъстол-

ра.
Инвестициите в стопанство

1976 в7,злизаг на око
13 За подобрение на 

състоянието !И 
на обекти на слекгро, пътно 
и водно стопанство общност 
та отдели над 18,7 милиона 
динара, а са направени, или 
са в ход общо 20 инвестиции 
на стойност от над 24 милио 
на динара.

благо-
строителство

10 8,5 1през 1977 — над 41 а 
ц.пез 1978 година над 1и8'4 
милзгоНя динара. За успешно 

реализиране на разпоини 
тс програми к стопанството 
важна роля играе Републи- 

фронт за насърча 
на изостава 
СРС. За тоя 

кратък период 
организации

труд от тоя фотгд

ло
От-чист си

тоотделила
отра.

Солидни резултати бележи 
и Горската секция, като нея 

разширява обема 
преди

канският 
нане развитието 
щите общини в
сравнително
па отделни 
сдружения

рекъснато
дейността си. О.т

отпочпа
хиляД11 па

Решителен прелом ще бъ 
де направен в образователно 

изграждането 
чиято

па падаедна година тя 
върши експлоатация и 1Ш 
кварцови залежи, върху ко 

ангажирани повече от

организации 
през 1978 година са осъще 
ствили обш ДОХОД От 7.61/ 
милиона динара, доход 
55,9 милиона динара и чист 
доход от .45,5 милиона доша 

Във фондовете за обез- 
на възпроизводство 

услужната и промишлена 
колекти-

на
материалното 
Ние на народността ни.

то дело слсд 
на учебен център,
стойност според проектосмет 
ната документация шс възле 
ос на 40 милиона динара. С 
това ше се съзДЗДЗт 
по-добри предпоставки за пя 
лостно изпълнение на програ 

по двуезичното обуче- 
равнопралието в обра

сто са
петдесет работника.

За отбелязване е. че тази 
организация

от

наосновна
сдружения труд

зоо хиляди динара въч
възпроизводство, 

могла да изразходва

ощера. е отделила
печаване към

фонда за 
които е 
за лични доходи. 

Всичко това

•сна
дейност, трудовите 
ви са отделили 3,7 милиона мата

ние и
зованието. В здравеопазване 
то з строеж е дом за стари, 
чийто първи етап на

от 7 милиона е изгра
ден. Републиканската 
правителна 
тересите 
4 милиона динара за доиз- 

започнатия

динара.
Тези и други данни от го 

посочват.
обаче не оз-

стопанскитс орга
Босилеградска об 

използвали докрай 
нови

начава, че 
низации вдишните баланси 

че финансово-деловите 
зултати на стопанските 
гаяизации в Босилеградска 
община през миналата годи 

били по-добри в срав 
нение от онези в 1977 год.

Трябва да се изтъкне, че 
най-голямата стопанска орга 
низация в комуната — ОСТ 
за производство, оборот и 

услуги „Босилеград’.
чети

сгои-ре-
ностщина са

възможностите си за 
постижения в дейностите 
си Това говори, че при щ>- 

рабо

•ор- самоу 
общност на ин 

за целта отделина са добра организация на 
та. по-голяма трудова дисци 

стимулация на лич- граждането на 
обект.плина и 

ния труд, и чрез възиаграж 
даване според 
от труда, могат да се отчи 
тат и по-добри резултати.

не може да се пре- 
небрегне фактът, че сто
панските организации са об 
ременени с различни облага 
ния за така нареченото 
ществено потребление, 
защо е необходимо, когато 
някоя от стопанските 
низации,
с Автотранспортното 
приятие, да бъде освободена 
от някои видове облагания, 
за да може по-бързо и с ло- 
малко трудности да погаси 
дефицита си, който възлиза 
на 470 000 динара.

резултати г: същоГрижите за децата 
са увеличени: за ученически

отделени 1.35- ми
битови
в чийто състав, работят 
■ри организации на сДруже 
ния труд е "Отчела сравниггел 
но добри резултати. Тук 
то една От основните органи 
зации няма непогасен дефи- 

изключение на ООСТ 
която с нару: 

отношенията в раз

Работшщите донасят решения за стопанското развитие
са дадени 9 милиона дина
ра без да се взимат предвид 
средствата, дадени за строи
телството на техническа 
за на „Градил" II фаза на 
„Свобода" реконструкцията 
на ООСТ „ТигъР" за което 
се предвиждат средства 
около 35 милиона динара.

столове са 
лиона динара, за училищни 
мебели 1,48 милиона и са да 
дени над 206 хиляди динара 
за други допълнителни капи 
таловложения- За

• Обаче
общинаДимитровградска 

до 1975 година се развива със 
сравнително бавен темп, въп 
реки че по отношение 
годините преди войната 
же да се. отчете забележите
лен напредък. Сам0 за 
години със значителна по
мощ от Републиката и анга 
жиране на собствените сили 
и възможности Димитров
градска община с по-бързи 
крачки се придвижва към ра 
звити е. Така например 
ционалният доход през 1975

ни
об ба строителнаЕтоцит с 

„Изградня", 
шила съ 
пределение средствата за лич 
ни доходи и фондове. Общо 
в ОСТ „Босилеград” работят 
около 320 работника, чийто 
среден личен доход през ми 
налата „година е възлизал 
на 4.277 динара.

Инак най-добри .резулта
ти не само в рамките на

ство на нова детска градина 
републиканската общност за 
детска защита е отделила 9 
милиона динара.

мо
орга трикакъвто е случая отпред-

В културата съЩо е напра 
подобрение:За обезпечаване на стопан 

ството с трайни оборотни 
средства. Републиканският
фонд на общи резерви на динара, при което

организации канската общност по култу 
безвъзмездно стсътпи на сго ра даде 930 хиляди динара, 
ланските организации, в об ;; 
шината сума от 7 милиона

вено известно 
поправка на културния дом 
на стойност от 1,6 милиона 

републина-
стопанскитеВ. Божилов

А за строителството на спор 
тно-рекреащюнния център 
са вложени над 1.7 милиона 
динара, като 900 хиляди от 

^ тях даде републиканската 
общност по физическа култу

РЕПЛИКА динара.

Цените и качеетвото на услугите Да напомним, че в креди 
тирането на стопанските 
питал оюложения участвуваха
и отделни републикански са 
моуправителни общности нд 
интересите. Тук следва да 
се изтъкне и обстоятелство, 
че за осъществяването на по 
литикатл на национално рак 
ноправие от съществено вли 
яние е създаването на благо 
приятни жизнени и трудови 
условия. В тази насока също 
са постигнати забележителни 
резултати.

ра.
Колкото и да не е популяР 

но — покачването на цените 
е необходима икономическа 
мярка, продиктувана от реди 
ца стопански съображения 
и обстоятелства. Преди вси 
чко пазарните условия пос
тоянно се изменят, а това 
изисква и съобразяване на 
цените с тези условия.

Очевидно, касае сс за едно 
несъответствие между думи 
и дела. А за да се предотв
рати това нежелано и неле
по явление — следва да се 
изнамерят такива обуславя 
ния за покачените цени, ко 
ито наистина ще заставят 
обещаващите да изпълнят 
обещанията си, т.е. да подо 
брят качеството на услуги-

С други думи, за създава
не на условия за всестранно 
о б ще ств ено - иконом и чеокп ра
звитие на общината говори и 
фактът, че за редовна дей
ност на

оказващите услугите 
ма много полза. Думите на 
Г. Алексов са красноречи 
во доказателство за липса на 
чувство за отговорност (дори 
и за честност) при такива 
организации на сдружения 
труд, известно число от кои
то само временно подобрят 
услугите докато покачат це
пите, а сетне се връщат по 
стария път.

Тук, освен инспекцията по 
пазара, значителна роля мо 
гат да изиграят 
вителните

ня

самоуттракител нитз 
общности на интересите Ре 
публиката и републикански
те общности на интересите
участвуват в средствата на 
общината околп 42.- 

Естествено, тази

— Никой не е против пока 
чването на цените — заяви 
членът, на Изпълнителния съ 

на ОС в Димитровград, 
Георги Алексов. — Неот 

дадохме съгласие да 
се покачват цените на хля 
ба, на електроенергията, ето 
даваме и за Пътните и тран 
спортните

Безспорно, една от най-кру 
шадте инвестиции е строител 
ството на районния водопро 
вод, в (който през последни
те три години са 
над 15 милиона динара. До 
броволиият труд На младеж 
ката бригада, кактр, и 
населението Не е зачислен в 
тази оумд, Инак, 
дакето на обекта 
моещ оказаха

те.
на сто. 
огромна 

материална помощ - пря
ко влияние за подобрение 
на жизнените и

Естествено, това ще се по 
стигне, ако се изготвят та
кива мерки, 
принесат

вет
др. и самоупра 

работнически кон 
троли при ООСТ за услуги, 
както и общинската скупщи 
на, която има право и може 
да отмени

които ще до 
за упражняване на 

пълен контрол дали поети
те задължения, или дадени
те обещания, 
ват.

давна вложени
трудовите 

а с това и пред поусловия,
ставки

насе изп^лня- 
В противен случай ос 

за негодуване 
населението са наисти-

услуги. Организа някое решение, 
ако то само частично 
пълнява.

за пълна равноправ 
на изява на населението от 
българската

циите на сдружения 
баче труд о-

в исковете да покачат 
обещават, че услуги 

значително ще . се подо 
брят. За съжаление, 
си остава на голи обещания 
— заключи Г. Алексов.

в изграж 
ценна по 

републиканска
та самоуправителна общност оамоупранителна 
по здравеопазване. иШвалид 
но и пенсионно осигуряване.
ЮНА и др. Тази помощ ое 
цени на около 10 милиона

се изнованията 
средцените народност

социалисти 
ческа общност на равноправ 
ни народи и народности.

вКачеството на 
истина не е 
ценяване.

те услугите на- 
въпрос за под

на основателни.
всичко

Да се позоваваме 
нн0 на деловия

постоя- 
морал на От. Н.

Сг. Н.СТРАНИЦА 6
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СДРУЖАВАНЕ НА 

СЕЛСКОСТОПАНСКИТЕ 

ПРОИЗВОДИТЕЛИ (1)
своето 'същенсгау^адеС°еЧИ^1в0 Йитие още от 
ток е започнал па г. “"„ял в общности.
По този начин по-леко е мта,3“ ® жтагг П(>-леко. 
убивал диви животни за хоаня и Л °'^озе “ по-леко е 
обличал и та: Това показваче <^^ТДН0 с‘ Дзи;«л 
съществува от времето от когат„ ?,?ужа®ая,гтс> при човека 

Но с развитето и наппед^>каЪ^ЦеСГкВува и самият той. 
мУ ‘за живот нарастват ваГп&л- оацсстаото нуждите 
става по-сложен и тогава и .-1.-™ ' и Поаече. жлвогьт му 
по-сложно, получава по-сло^ ф^рмп™^ °бЩН№ТИ с™а
■ДЙ.-Р-. »%А.

актуални въпроси ПО РАЗВИТИЕ НА КООПЕРАТИВНОТО ДЕЛО

Кооперацията без храна 

за добитъка
д ^ Защо няма сено? ★ „Не работим, защото малко ни плашат” — казват па
п°Т, ТТе' "МаЛК0 работят' затова и малко получават” казват в управата на коопе рацията.

С’

началото на 
От тогава страна по-голяма борба към 

вредителите на дисциплина
та и расипничеството.

Тук трябва 
напомним, че Димитровград- 
скя община принадлежи към 
малкото общини в Република 
та, определени за планово 
развитие на земеделското про 
изводство в планинските рай 
онй. Научните изследвания 
показаха, че планинските пре 
дели в тази община все още 
не са използвани достатъч
но. На тях, значи,.може да 
се отглежда още повече до 
битък, защото има достатъч 
чно храна.

Факта, че в началот

тук става дума
селско-

ПИШЕ: Инж. НИКОЛА ДИМИТРОВ

диШните сдружавания е предназначавала държавата. Днес 
в нашата страна обществото не дава никахзи рецепти за 
сдружаване „От гору”. Инициативата за сдружаване 
с с лскосто папските

.1о на 
започнамарт. кооперацията 

Да купува сено, говори, че 
такава система на организа 
ция не може да отговори нд 
новите задачи, които я очак 
ват според плановете яа 
развитие на селскостопанско
то развитие в общината.

Освен кооперацията, 
намерихме друг частен земе
делски производител, който 
не е обезпечил толкова хра
на. колкото му е било нуж 
но за добитъка който има!..

на
производители идва от самите произ- 

което значи „от долу” ор трудещите се и граж- 
Те самите

водители, 
дание. изграждат и формата и начина 
сдружаване. Сдружаването на селскостопанските 
дители не нанася вреда на никого, нито 
да има самс огромна полза. Такова

нзна ;
произьо- 

пък ндкой си 
сътрудничество 

зсичко, не е сътрудничество и то е вредно както
Работниците: не

ТЕЗИ ДНИ хората бяха нещо да сепреди
за едните така и за другите. И двете страни, договаря
щите ;-се за сдружаване в производството съвместно ри
скуват, делят дохода, относно договарят се за разпределе
нието и съзместно стават господари на осъществени а

постигне.
изненадени от факта, че ко
операцията „Сточар” купува 
сено за да изхрани овцете 
на овцефермата в Липинско 
поле и останалите по-малки 
овцеферми във Висок. Се
ното купува от частни ге, 
малки земеделски стопанства

жна е по-добра организация 
Ня труда и по-голямо дове
рие кьм хората, а от друга б: н.

доход ВИЕ ПИТАТЕ — КОМПЕТЕНТНИТЕ ОТГОВАРЯТВъв връзка с това великанът на нашата революция 
покойният Душан Петрович — Шане коза: „Ние винаги, 
сме изтъквали, че със сдружаването на труда и средствата 
искаме дададем възможност на труженика за по-голяма про 

доход, по-висок стандарт, както и 
отношения

Драги читатели,по един динар от килограм.
Поставя се въпросът: за

що кооперацията „Сточар"’дуктизност, по-голям
по-успешно развитие на самоуправителните 
на село. Това е правият и единственият смисъл на на
шата ориентация за осъществяване на крупното социалисти 

което ведно може и да обезпечи ус- 
сили и сс-циалисти-

заняма достатъчно храна 
добитъка?

Това явление 
различни и твърде интерес
ни разисквания между хора 
та в общината. И това дой 
де в момента, когато се во 
ди акция за сдружаване ме 
жду частните земеделски про 
изводители и кооперацията. 
Лошото положение в коопе
рацията агс добре влияе на 
тази така важна акция.

Обвиняват се хората от ко 
операцията, че не се отнас- 

домакижжи към коопе
рацията. През лятото голя- 
ми площи във Висок остана 
ли некосени или пък на мно 
го места сеното останало ие 
събрано. По този начин по

останала

Напоследък има много неясни въпроси отна
сящи се до сдоужаването. здравната защита на село, 
пенсиите и др. Затова редакциите реши да открие 
рубриката „ВИЕ ПИТАТЕ, КОМПЕТЕНТНИТЕ ОДГ0- 
ВАРЯТ”.

предизвика
чсско производство, 
пзшно развитие на производителните
42ски отношения на село. Такава е целта на сдружаза-

производители
разни облици с обществения

иселскостопански
чрез Това значи на зададените от вас въпроси, ну*е . 

щ* поискаме отговор от компетентни лица (според 
наша преценка) от общината, региона или републи
ката.

нанего
и тяхното свързване
сектор, на коет0 трябва винаги да гледаме като на единствен 
пооцес Между другото, не е най-важен въпросът 
Хенкпа ид земята по онази класическа дефиниция 
Колекгикистшшата, каГа говорникът. Осншшото е сдружа
ване и обединяване на трудещите “ ^«3™дат,сха,пГл°™ я 
за работа с модерната тех.шка и а оПи3водителят

..От ТоГ=/^ЖП~^
Г^Тнна^Жо^,^. ■«—« -

еКСПЛ^ружаване Гйлс^я личен труд и нс- 
Д чоез най-различни облици с обще.г, . 

^ стопанство и промишлеиостя.на тр,/д.1 
Шанс,

въпросите пишете кратко и четливо 
и ги изпращайте до редакцията на адрес:

Издателство „БРАТСТВО1'
18000 НИШ, Кей декември № 8.
Отговорите се дават безплатно.
Ето отговор на един зададен вт.прос:
Имам 60 години й 16 години трудов стаж.^ Гла- 

га съм на семейството Плащам данък около 3 5Х>. ю 
динара годишно и готов съм като земеделски произ
водител да се сдружа с кооперацията.

Кога мога да получа пенсия като сдружен зе-

Молим,

ЯТ
стзено и

какав вид без меделец?операцията 
достатъчно храна. При това 

годините. 
Висок бе почна

ствява чрез 
говото свързване

сектор на селското 
Днес увеличаването на

в частния сектор, А^ветпио сголснско
е много значително за ”™!ната н!Гза жизнения стандарт 
тяе за сатибилността на ся:ра отношения със света на- 
за развитието на икономически криза за хоана Осно-
рочно.в услогидта на 11С1 г|руж АВ АН ЕТО ДА Б’ЬДЕ НА 
иото е да се достигне: гамите ПРОИЗВОДИ1ЕЯИ-
ПЪРВИ ПЛАН РАБ°ТА НА. СпсиЧКИ ФОРМИ НА СДРУ- 
ТЕ ДА СТАНАТ СУБЕКТИ НА В РАВНОПРАВНИ С О-
ЖАВАНЕ И ДА БЪДА? »АП ПЕЛОВИ ОТНОШЕНИЯ' 
НЕЗИ КОИТО ПОСТЪПВАТ Б Д Л лижда чс сдружаване- 

От казаното напред я ,разнсжидио и което е
То меже Да бъде много н . - НР самитс субекти за
най-основиото,. че това е Р яези коитп желаят да 
сдружаване, относно ргбот.. форми на намек'., >/(-какла 
се сдружават. Няма ^Т^одоедеио к„м «
експлоатация и г ПОХОДНИТЕ ОТНОШЕНИИЯ
ПО-ГОЛЯМА ПРДУКЦИЯ ,ю 01Ше въдтаж
По-гору казахме за Д°*°Я”” отношения в този с,1уча гр?’ д аподчертаем: Под Доходни отишше™* съвместен пла-
бяа да подразбираме: съвместа^^^ и „^определение спря
смеят на производството | отношение трябва Д-
„о влаганията, ^сяко^ ™"сдш. Д» «ивее за смет

чс сдружаването
бъДе с сД»а'

(СЛЕДВА)

ДИМИТЪР АЛЕКСОВ 
с. Каменица, Димитровградсочат за примерния продуктивността

Петрович — когато във 
л а/ш се създава кооператив 

акция и организиране 
овце фермите, че коопера 
- , имала достатъчно хра 
Значи вината е в лошата 

организация иа труда- Купе
ното сено което сега се 
консумира ще увеличи загу
бите на кооперацията.

Затова ос обръщахме
•работници въ*» Висок 

въпроса

оазви- ОТГОВОР:пата
ла Въз основа на Закона за здравеопазване, поп- - 

и инвалидна защита на сдружените земедел- 
прало на здравна, пенсионна и инвалидна 

щнта имат земеделци:

ци ята сионнала. за-цп,

— Които са се сдружили с една от формите 
на сдружаване: земеделска кооперация, основна коо- • 
перагиша организация, основната организация ил коо 
ператоочте или някоя друга форма.

— Които имат най-малко 15 години трудов 
стаж, от които най-малко 5 години са провели като 
сдружен земеделец.

към
някои
да ди отговорят иа 
за недоимъка на сено. „Мал 

ли личните доходи, заки сатова не .работим' — казват 
те. Докато в управата на 

1саз>ват: „Мал- — Които имат навършени 65 години 
Във вашия случай, трябва да изпълните още 

. пенсия, да .прекарате пет години ка- 
замеделец за да може да осъщсстаиге

кооперацията 
ко се работи, затова са

личните доходи”, ме 
две крайности, тряб 

оъщич- 
въпро- 

и другите

и едно условие за 
то сдружен 
ппаво на старостца пенсия-

малки
жду тези 
в а да се «намери 

отговор иа Ръководител на основната сел
скостопанска служба за __

инженер ЦВЕТАН СОТИРОВ
ски
са. И едните 
<п прави. И малко ое ра
боти и малко се получава.

може би, в изгу 
тук може

коопера-
се изличи да не 
ка на друг-

Казахме вече,
То може ДЛ

организации.

ция.: да б т,ДС доста 
или пстече сго-

може
Вината е, 
бената вяРД»разнояидно. 

паиоки
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Посветя * изшмЩнчлтуюа*
;'0,

шБОСИЛЕГРАД I

Материалното положение на 

образованието не задоволява
НУЖНИТЕ НОМАГАЛАРАЗПОЛАГАТ С ЕДНА ДЕСЕТА ОГУЧИЛИЩАТА

по-ма-
пшшчстодоход л ироавегата о 

ЛЪК ОТ дохода и ' 
стопански я оошссиисни ден 
л ос ги. засега неразрешим е 
проблемът е коар тирите 
селата. Малюо са тези, кои 
то имат жилища и мястото, 
къде то е училище го. Ос гала 
ли те се оправят 
и частни квартири или иъТУ 

Босилеград. Пс трябиа 
отмило и компенсация 
работа и трудовите ус 

ловия ла село
1-1 а заседанието бе прието 

1 материал по
па образовани 

има редица трудности и 
общес-

' съвмест го има н« е 'лай-ДРбре подре

ДЮпорад.закона, за налично 
то число ученици, училища 
та л Босилсгаадска _ обшипа 
трябва да имат учебни помц 

гала ла гсгойност 
57ч 874,40 дли: Стойността 

помага-'

На проведеното 
но заседание 'делегдш гс на 
Съвета на сдруженият 
„ на Скупщината ла самоу 
правителната " общност 
интересите ' за образование 

ършиха анализ на работа 
та на училищата през учеб 
ната 1977/78 г. - и обсъди*» 
материалното положение ца 
поосветното дело в Босиле- 
градска община. Доклади по 
тези две теми подготвиха 
Любен Рангелов, инспек
тор-съветник и отделението^ 
■»а общо. управление и обшно 

за образование.

Р.УД и.)
на

от
изв как можат:

на съществуващите 
ла, обаче*. възлиза 
394 738,60 дин. което 0 1Ю-
малко от ,Ю%! Причина зл 
това с главно слабата маге 
риална основа, на стопанство 

общината, но една част 
от вината пада и на учили 

не са достатъчно из-

иа
ват в 
да се 
та за

то в заключение, че
то положен лещата:

ползвали средствата от свои 
те фондове.

Кадровата структура 
га задоволява потребностите 

на Ако продължи
. числото на учениците, ДР°* 

тук-

ето
е нужна по-широка

акция за тясното раз 
Рацио1 шлизирапе- 

мрежа.

стта
работата 

1977.78 годи- 
констатираха

Анал изи ра й ки 
през . .учебната 
на. делегатките 
(въз ■ основа на доклада
ИпотА('С1училишаВСиЧОб1оазова- блемите ще се Я'ваг и 
новЖ 2а навреме. ше има повече кадрови,
тел^ят център С- го.. в редицата проблеми

•вЬЯпй* материално естество е и въ 
Т0В Обюзоюгашя ПОО просът За (не) съответното

всички тези колективи възнаграждавано на проезет

« ^"^-з^.мб^ата^алнзм нигго, направено в доклада 
”Хобе1а™о чие?о ча се вижда, че средния, личен
совй В редовното обучение
(па* предмети и класове), ор
ганизирали допълнително 

обучение и свободни дгинос 
ти> Сведенията показват, че 

на учениците в

тв е н азасе
решаване.
то яа училищната 
сдружаването на училищата 
и освобождаването на просвет 

работници и заведения 
ог облагания за образование 
— са само някои от мерките 
които, по мнението на деле 

трябва да подобрят 
състоянието на учебното де 

Босилеградока община.
К. Георгиев

намаляване

ните
от

гатите.
работници. Ог срасне

ло в Иван Колев: композиция (масло)

:

НА БЪЛГАРСКАТА НАРОДНОСТ ВОСЪЩЕСТВЯВАНЕ ПОЛИТИКАТА НА НАЦИОНАЛНО РАВНОПРАВИЕ 
ДИМИТРОВГРАДСКА ОБЩИНАмиуспехът

нгетата--учебна година е по- 
добър в сравнение с успеха 
от по-миналата. Приета бе 
оценката, че в миналата уче 
бна година просветното де
ло имаше успешна работа.

Добри успехи в културната дейност
и в об 

което
мирането, а с това 
ласт га на културата, 
е и обезпечило, че българ
ската народност обединявай

В общинската културна об вителни 
щност. Центъра за култура 

институции 0'Г 
през

обществено - икономическите 
отношения в областта на кул 
турата.

С развитието на разнообра 
зните форми па работа и 
афнрмиране на творческата 
дейност на българската на
родност е Димитровградска 
община са създадени и до- 
бои прздпоставюг за сънгин 
ска културна изява на бъл 
гарската народност в Димит 
ровградската община.

начала, е натрупан 
осъществени 

значителни резултати в про 
цеса на самоупрааителното 
договаряне и обществено спо 
разумяванс в развитието на

богат опит и•Материалните възмож
ности ' й • обстановката не съот 
ветствуват на -потребите в 
Тази изключително 
Обществена дейност, 
е обективна 
Тп отрицателна ое отразява 
въоху качеството на оабота 
Та в нгшгите училища—изтъ 
:кнаха разискващите върху то 

постоянно актуален въп-

и в другите 
областта на културата 
последните години на тяхно■важна

Това го 
причина. коя

кп културните активности 
със сдружения труд проявя 
ва и истинска културна и 
просветна мисия в своята 
среда.

действувай? на самоупрп

В последните години в об 
ластта на културата на бъл 
гарската народност значи
телно място е отделено на 
езика, развитието на най-раз 
личните дейности, а това най- 
добре проличава чрез театра. 
лното изкустзо. библиоте 
чното дело, фоклора. Много 
повече внимание се обърна 
у. върху таченето на. култур 
ните придобивки в областга 
на фоклора. танцовите състд 
•ви и оазличините видове кул 
турни изяви. За отбелязва 
не е и това. че много само 
дейци в областта на култуоа 
та се изявяват на двата езика, 
а между тях се намират и чи

■ ,зи
:’оос. Съществуващите учебни 
Спомагала са 
.от предписаните, а 
. ща е липсата «а достатъчни

много по-малко 
очебие:. Обединяването на средства 

в Общинската самоуцравител 
на общност ма интересите по 
култура се направляват за по 
ддъ-ржане 
турно изразяване и укрепва 
не на творческите 
ли па българската народност 
и афримиране на нейните

помещения.
1

автентичното хулВ основните училища в ьз 
} силеград. Бистър, /Д. Лю.ба- 
•' та., /Г/ Ллобата^ Г. Лисина и 

техните п одведомстз е н и от- 
< деления учат 1781 ученика Грижи за физическото възпитание на високо равнище 
• Ползваемата- . учебна площ 

5 на ‘помещенията възлиза на 
6989 м2 ■ или 3,9м2 на ученик.

, Според -закона тази. площ 
трябва да бъде 5,2 м на уче- 

! ник. Тук обаче трябва да се 
ЕзеМе предвид, неравномерна 
Та/ разпределеност: в подве 
домственйте отделения има 
малко ученици, 'а з централ 

•.,. ните.^чилища липсват и по 
няколко" стаи. Няма стаи . за 

~ - кабинетно .обучение, работил 
• кици,.по ОТО. " физкултурни . 

зали и стаи за културно-за 
бавня дейност на пионерите 
и младежите. Най-изостреч 
е проблемът в основното 
училище е Бистър.

И училищните дворове не 
съответствуват на числото 
ученици. Още 24 253 м2 са 
нужни, за да има на ученик 
по 50 м2. Но, и това което

’!$-'■■:1г/;1Г -ШК 
!Г:Ч'; *

:
потенциа-

културни ценности на терито 
ри ята на общината, кактп и 
вън от нея-

Основите за стимулатав- 
пото развите на културата и 
дейностите в общината се оЗа 
соновава върху развойните 
програми.

Ш%:“I ш
сляши се и към други наоод 
ности.а преди всичко, 

въоху успешното развитие на 
библиотечното

Н: Свързвайки културни 
те си придобивки с придобит 
ките

.//
1 дело, култур 

самодей- 
изо

гт:‘г-п на Другите югославскч 
народи и народности е гаран 
пич на
1ЮСТ

но-художествените 
ности, кинофикацията, 
бпазителното 
калното 
ните

поачх1лъгатя насоче
на културата в обшинг- 

та Националното
изкуство, музи 

театралш творчество, 
традиции и пр.ш павнопоа-л-.-- вие се осъшествдва. и чрез дру 

ги Форми на
V О и Кактп е известно, през по 

четири го1дини са 
значителни рззул 

в осъществяването на 
политиката на пълното 
аналн-о

активност, как 
са литературните вечеЙ21Д1!

. 1\
следните 
постигнати 
■глти

вито
РИ. ср&цти на рецитаторитс. 

•със самодейци от дру 
съзместни излож

•срещи 
ги места,
би, сътрудничеството в печа 
та ка българката 
и по.

Ш наци
•равноправие в обла 
стопанстзото, -обще- 

полити ч еската
стта на
ствено
тема.

Голямо внимание народностза иароднот о творчество слс
образованието, иифор- К. Трайков1СТРАНИЦА 8
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БАБУШНИЦА

ИЗ ДЕЙНОСТТА
НА ТИТОВИЯ ФОНД

Постигнати добри 

резултати
★ 36 колективни 
вия фонд през 

198 000 динара
И 964

изтеклитепоотделим членове „а т„то- 
четирн годиш! са внесли

°Т основаването сн до пг,.„„ . 
19/4 година днес Скупщина 
та на Тлтовия фонд За 
пекд пране на работнически 
деца в Бабушнишка община 
е постигнала добри резултати 
В общината има 36

ване на стипендия ли трима 
ботник

са загуби
студенти, един ра 

и една ученичка.

Общо .взето
учениците и' студентите-сти 
пе* ад панти, е добЪ|Р.

Досега

успехъ/г
колекги 

вии членове на Титовия фод 
от които Ю са не е имало наруше 

ния на критериите 
райе на

организации
на сдружения труд 
панството, 14 при изолв сто 

трудови органи 
зации в нестопанските 
ности и 12 членове са 
редовете на обществен о-поли 
тическите

стп п е иди анти те.
дей

Оценено е, че занапред ще 
е необходима още 
ка акция на 
Съюза на 
калите 
чески

от
по-широ- БАБУШНИЦА СРЕЩИТЕ НА СЕЛАТАорганизации,

управителните общности на 
интересите, обществени фон 
дозе и др.

синдикатите, 
младежта и 

общесгв е но-поляти- 
сили за още по-масо 

во1 зачленяване в Титовия 
фонд.

само
оста

В следващия цикъл: Кърнино, Горчинци, 
Извар, Радошевац и КамбелавацОсвен това във фонда чле

нуват 964 отделни лица. Вно 
при колективните 
на Титовия фонд се 

от 200 до 2 ооо, а

Все още акцията е
п опул яриз и р ад 1а

ските 
нозе 
дзижат
при поотделил те 
от 1000 до 1 200 динара.

недо-чле статъчно
общности.

в Срещите на селата, 
тази година за пети път се 
организират с голям успех р 
Бабушнишка община, до-несо 
ха още в началото си извее 
тни изненади. Миналогодиш
ният победител в 
село Горчинци. игра „наоав

но" с отбора на Радошевац, 
както и Извор като домакин 
срещу Долно Кърнино.

досега проведените Сре
щи е кай-голя-м успех 
състезава Радошевац, който 
има няколко твърде -качест 
-вени изпълнения на народни

които песни, с които досега получи 
максимално точки.членове

13ВМЕСТО
СЪБРАНИЕ
ФОНД

В събота, на 17 март Дол 
но Кърнино ще гостува 
Горчинац, Радошевац на Кам 
белевац, докато Извор е сво 
боден.

СКУПЩИНА — 
НА ТИТОВИЯ се наЗасега най-големи вноски 

са направили металообработ 
ващото

срещите
предприятие „Бал

кан" и „Таламбас" с по 2000 
динара, а всред 
те липа — най-голяма годи 
шна

В сокрс време в Бабушнй- 
ца ще се извърши ре орган и 
зация на органите на 
вия

поотделил Тито-
Фонд.

вноска прави пенсио- 
Часлав Милош евич. Мястото на музикалното образование 

в босилеградските училища
не рът
който живее в Белград, но 
е изразил 
нуза в Титовия фонд в род 
пия си край

Вместо Скупщина, от де 
легати-членове на фонда ще 
се учреди Събрание на Тито
вия фонд.

желание да чле

Бабушница.
Той ще оценява работата 

на фонда, ще приема про
грама за работа и ще избира 
делегатите на Съвета на 
фонда.

Той се залисал за дожи в е 
тен член на Титовия фонд 
с годишна вноска от 1200 
динара ИЗВЕСТНО с, че Босилс- 

градска о-бщина с дала до
ста специалисти: лекари, зш 
женери, агрономи и пр. 
Звучи парадоксално, но е 

непосредствени Факт: от освобождението на 
сам музикалното образова
ние и възпитание се провеж 
да от нс специалисти. Може 
би това е и причината, че в 
тази област няма кадри.

Имайки предвид, че основ 
ното училище „Георги Дими 
тров" в Босилеград н>азпола 

М. А. га с комплект духови ин
струменти, не е ясно защо 
въпросът за обезпечамаие на 
специалист но музикално об 
■газованис не се търси, или 
пък не ос търси -е н-еобходи 
м ата 11 п-стой чик-ост.

А ползата от организма- 
лне на такова обучение (дори 
и изнъпжлашво) би .била па 
И.СТИ1ГЯ голяма. 11е може да 
се приеме обоснонанието, че 
децата мс проявяват интерес 
към тази област, мито пък, 
че между тдх няма талант
ливи, Таланти има само тряб
ва някой да ги насърчи.

В това отношение димит
ровградският тример. може 
Да б'1,де образец какви уше 
хи могат да сс постигнат » 
музикалното изкуство-, т.с. 
образование и с .какъв успех 
се постига сред учащата се 
младеж.

Тунс безспорно трябва да 
признаем и някои обективни
ТРУДНОСТИ:
плисти рядко ос .решават да 
заминат в по-малките места. 
Нп има и редица субективни 
слабости. Така например мо 

да се отпуснат отинен-

Въпросът задии за ученици и -студенти 
да сс ш кол у ват в музикални 
те средни, полувисши и вие 
ши учебни заведения.

По този начин биха се съ 
здали необходимите кадри, 
които ще раздвижат музикал 
ни а живот. Още повече, че 
и при Културния център се 
откриват възможности и нуж 
ди от музикални специалисти.

музикалното 
образование в босилеградсхи- 
те основни училища, 
и впрочем в -средното учили 
ще, би трябвало да 
обект на по-широко внима 
ние не само на просветните 
дейци, но и на

Сумата, която за една годи 
на се набира 
фонд в Бабушнишка община 
възлиза
от които на колективните чле 
нове се падат 26.100, а на по 
отделните — 39.750 динара.

В новия състав на СЪбра 
в Титовия нието на Титовия фонд ще

влезнат над 50 на сто члеио 
на 130.500 динара, ве-делегати

производители, като при то
ва ще се води сметка да и- 
ма и достатъчно членове
жени и младежи и девойки, 
съгласно Обществения дого-

както

бъде

останалите 
заинтересовани културни ра
ботници в Босилеград.

През
дини общата сума 
на 198.750 динара.

изтеклите четири го 
възлиза Р. Каранфилов

вор.

ЛЛПКСАНДЪР дънковЗА ОЩЕ ПО-ШИРОКА 
АКЦИЯ г«**Ч*' А5 V-'-. V;

Браздата що слънце 
роди

През изтеклите 
дини степендии От 
фонд в Бабушнишка община 
ся получили 13 учили,ци от 
средните училища, 4 млади 
работници и 8 студенти, об
що 25 стипендии.

четири го- 
Титовия Г одина

на
БОЖИЧКИТЕ простори зеленеят 
обраснали в трепи и жита 
и слушат птиците как пеят — 
дошли да целунат пролетта.

Михайло
ПупинОт този брой поради ней 

на постите за-изляад идване 
Д7,лжсиия — право на получа Небето девически синее 

по-мило от птичата песен, 
като п приказка хората милее 
с целувка па начин чудесен.

СФРЮ офи 
1979

Скупщината на 
циалНо те провъзгласи 
година за Година на Мшаи 
ло Пупин, учен и изобрета-

овстовиа известност-, Че сякаш с житата се с сляло 
и дишат с едни гърди 
закърмено с кръвта на земята 
В БРАЗДАТА ЩО СЛЪНЦЕ РОДИ.

тел СЪО 
роден преди 125 години в 
с Идвор край Панчево. ми 

Пулим с патентипад 
открития от обла 

тслеком унмкациит е. 
от тези открития 

епохално научно знаме

хайло
24 научни 
стта ма 
И #ком 
имат 1

Божнчкнте простори зеленеят 
от Лисец до Милсвска планина, 
цъфнали дишат и хубавеят — 
като небесната равнина.

(От 1Ю60Нщадената стихосбирки „Събудено тори )

музикални оп-сци

ние.

Михайло Пу- 
ознаме лупана

Годината Ия.
пил ше бъде 

\в цялата страна. I ат

СТРАНИЦА 9
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ИЛ РИБАРИТЕПЛ ДРУжЕСГПОТОСЪБРАНИЕ новиниОТЧЕТНО-ИЗБОРНО Краткиот годишното
оостГ.ЛПУШНИЦА — работническият съвет в

„БаякВ.«- "Етажен
снел работници за успешен принос
труд.

Основна задача
масовизиране 

на дружеството
За 15-годишна непрекъсната “ ха^Алск-

похвални грамоти и Ръшш часовници У х . ^
си Цветкоинч и Драгослав Ранд^слови^^ Пред.аг

КГ Драган Йованович, Добросав Т^кровнч. 
Костч Костич Томислав Милич, Сокол Кръст™. 1и 
” “^ъводарите-

бяха воъчени ръчни часовници и «кимал- 
доагой Кръстич, Йордан Миленкович, 

ГчишиТ Милооан Милен,< мач
Стоилкович, Стоян илич, Петър Велк^ич и 

попод отиването в нензия ,,а 
беше предаден транзистор и

ли същовир и Пуста ракимарички 
та е пъстърва-

грамоти :КАКВО СЕ ПРЕДВИЖДА В 
НАСТОЯЩАТА ГОДИНА?

МИ
В отчета за работата през 

кои 
дружество

Млрко 
Лозаи
Нови-ца Николич, а по 
Александър Маркович 
похвална грамота.

БОСИЛЕГРАД 
от смъртта на великия

югославската работничсска 
в е

изтеклите две години, 
то членовете на 

Млад Рибар" в Бабушница 
изтъкнато, че то е 
задоволителна 

т но е имало и извее 
абости 31 пропуски.

Заслужава внимание и ед 
Риболовци-През 1979 година, както е 

на събранието, член по предложение.
те от Бабушшишка община 

ос организират 
риболовни състеза

рошено
ския внос за възрастни 
бъде 150, за младежи -

за пионери 30 ди

приеха е 
проявило 
тивнос 
тни сл

През 1978 година изпълни 
телният отбор на дружество
то който е наброявал седем

шс — По повод четиригодишиииата 
югославски революционер 

класа Велко 
Бистър, кос то

ак предлагат да
различни
пия.

100

динара, а 
нара, а разрешението за уп
ражняване иа този спорт за 
един ден — 20 динара.

и син на основното училище
7 март беше произнесена сказка

и значението му,
говори директорът на учили

р.лахович. в■от .най-важните 
предстоящи1 задачи е до уж се 
твото акшмто да се бори 
против замрт,сядането па по 
тоците и реките п община 

отпадъчни води и ДР- 
е необходимо

Като една името му, ианоси
за делото
шето Я Бистър Васил Василев, а след това Учеиицл- 
1с изнесоха подбрана културно-забавна програма

СурдУЛИЦА. — Към института за гръдоболни 
шс сс строи моз модерен антитуберкулозен диспан
сер, «в който ще извършват прегледи на дихателните

та е
Б този смисъл 
по-тяС!ю сътрудничество 
промишлените

е
организации, 

главно причиняват за 
За поп

органи. около 3 милиона дн-КОИТо
мръсяпаигс на реките, 
председател иа дружеството 
е избран Воислав Кръстич.д. г.

пара. Ло" крТая°6паТм“й тря^а да бъдат завършени 
строителните работи. _______с- м-

СЛЕД ПРАЗНИКА НА ЖЕНАТА

ПО СЛЕДИТЕ НА ЕДНА ПРЕПОРЪКА 

И ЕДНА ТРАДИЦИЯ
дикатите, че тази година не 
трябва да се връчват подаръ 
ци, а парите 
за тази цел да бъдат отпра 
вени към някой от ху.манитар 
ните фондове.

И какво излезе от 
препоръка?

Нито жените получиха по 
даръДи нито пък фондовете 
получиха пари!

Дали тази препоръка най 
стина бе

След празненството на Ос 
деня на жената.

ление, както и разговори 
определен брой жени от стра 
на иа отделни ръководители. 
■Но поставя се въпросът: 
ли във всичко това бяха ан
гажирани «ад хиляда заети 
те жени, а тройно повече не 
заети, или пък оелскостопан 
ски производители.

Преди празника 
препоръка от страна на Об
щинския синдикален 
дп всички трудови 
ции и организациите на син

с
ми март 
можем да направим равно-

С'ЬСТ0ЯЛ

предназначени
дасметка в какво се 

той в Димитровградска
I . . щина. за какво жените не са
А-иа........ - 4 . доволни в неговото посреща-

' "

иГ,

тази
не

биОтговорът 
вал по следния начин: на об 
щиноко равнище бе честву 
ваН с организиране на тър
жествена академия в града, 
лотария, театрално

послед-
последна

Погановски манастир съвет
организа приета в пълното 

си оправдание?
Дали в трудовите организа 

ции на тази община са из
разходвани и до сега големи 
средства за тяхни подаръци.

пъгува-

^ души, е провел четири засе 
'..-дания, като между другото 

е обсъждан въпроса зг кон
трола на риболовния спорт 
в .общината.

Голямо внимание е посве 
тежо и на сътрудничеството 
на риболовното дружество с 
останалите обществено-поли 
тически организации, съда, 
съдията за нарушения, водо 
стопанските организации и 
пр. Това сътрудничество е 
необходимо за намаляване 
на бракониерството, което 
засега е голям враг на рибо 
ловното стопанство в Бабуш 
нишка община.

В съструдшгчество с дру
жеството тази година ще се 
извърши порибяване на Ко-

представ

СЪВЕТИ НА ЛЕКАРЯ закуски, екскурзии, 
ния и пр. Не.

Една традиция, която сеЗдравето и дишането тачеше с години се състое 
ше в това почти по всички 
трудови колективи на праз
ника да се организират 
ки тържества, на които се 
изнасяха доклади изпълнява
ха се подходящи програми, 
чествуваше се празника, 
спооед значението на празни 
ка и уважението към жена 
та се делеха и символични 
подаръци — 
кърпи и пр.
Но дали тази традиция така 

трябваше да се прекъсне?
И защо не последваха поч 

ти никакви заседания на син 
организации 

но след като бе приета пре 
поръката, дадоха и отговори 
като „тази година няма по
даръци за жените, а 
няма подъръци, няма да ор 
тонизираме никакви 
ства.

мал
Каква е ролята на дихагел част от укрепването на диха 

ните упражнения и профи теляите органи е системното 
лактиката на белодробните 
заболявалия и укрепване на 
здравето?

Преди всичко те влияят
благоприятно на нервната I тика следва да се провежда 
система, успокояват възбу при всички хора, но особе 
димостта, регулират мускул 
ния тонус, подобряват вин 
тилирането на белите дро
бове. Положително се повлия 
ват и сърдечно-съдовата си 
стема, обмяна на вещества
та и храносмилането.

Правилното и пълноценно
трябва да бъде но- да. 

ритмично, спокойно и —

Днешният начин на живот, 
който се характеризира с 
обездвижване, продължител 
ни работни пози, замръся 
ване на околната среда и 
голямо нервно напрежение 
много зле се отразява върху 
всички органи и системи на 
човешкия организъм, а в 
това число и върху нервна 
та система.

При тия условия може 
да се получи нарушаване на 
регулацията на дишането, 
да се намали подвижността 
«а гръдния кош, да настъп
ят неблагоприятни моменти 
т дихателната мускулатура 
Възможно е да се измени и 
типът на дишането 
да стане неправилно, 
ноценио, предимно 
или повръхностно.

Не е забележено масово В някои случаи, особено 
умиране на рибите, но е има при деца, се получава нссъ 
ло случаи на ловене на риба гласуваност между дишането 
без позволително. Това прав и движенията или се премина 
?! и някои ученици и зато ва към дишане през устата шане
но „С ,п°Дчертан<>' ™ в науч Последствията от това са ният 
занапом ^ие” тТп я заведения неравномерно разпределение занапред ще трябва повече на въздуха в белите дробове 
ДЗ се разяснява значението недостатъчно на риболова.

закаляване с въздух, слънце, 
вода.

Дихателната агимнастика 
като средство за профил ак-

. Дружеството обаче 
подходящи помещения, така 
че това се явява кат0 спън 
ка в разгръщането на по-бо 
гата активност.

няма вазички, вцетя.но е полезна при лица с от 
клонениз във функциите на 
дихателните органи, при де 

' ца, които изостават във фи. 
зичеокото си развитие.

Също е необходима и при 
често боледуващи, работещи 
във вредна за здравето сре 

Д-р м. к.

КАКВИ НАРУШЕНИЯ СТА 
ВАТ? дикалнкте

Контролирането на риболо 
ва е вършено във всички 
райони в общината, а елеци 
ално в Любераджа и Модра 
стена. Общо са 
осем контрола.

дишане
сово,
с участие щомна всички звена 
на дихателната система. Ди
шането Поправкато

извършени нелъл
гръдно

през носа осигурява 
затопляне и

търже
овлажняване,

'пречистване Иа вдишвания въ 
здух.

Ако дишаме : 
загубваме всички 
тни

Жезлите не се сърдят заВ миналия брой във -вестни 
рубриката 
във вестта 

в която се

стореното.
Но потсавя се обаче въп

росът дали празникът в тех 
ните

ка «а стр. ю в 
КРАТКИ НОВИНИ 
от Димитровград, 
говори за информацията на 
секретаря на ОК на СКС за 
крайграничното сътрудничес-
ТВО' А<',рЛ,ят трябва да гласи та 
ка; ОЦЕНЕНО БЕШЕ ЧЕ ТО 
ВА СЪТРУДНИЧЕСТВО СЕ Е 
^БИВАЛО в УНИСОН С НА 
ШИТЕ ПРИНЦИПИ 

ое при- ТРУДНИЧЕСТВО СЪС 
Полезно е ДНИТЕ СТРАНИ.

Извиняваме

през устата, 
благоприя 

страни на носовото ди 
Оовен това вдишва- 

въздух изсушва лига 
вицата и с това намалява ней 
ната устойчивос,- спрямо 
кробите.

Трябва да се знае,
става с .разтваряне на 

гърдите ,а коремът 
бира

трудови 
трябваше така бегло 
белязано да мине. 

Именно

организации 
и неза-

настоящата 
на е юбилейна за Партията, 
за освобождението от фалш 
зма. Година е на детето 

Значи, не биваше 
ршзим така

годи
минасищане на 

кръвта с кислород, което во 
ди до неблагоприятни 
нения във 
ни на човека.

обща

че диша и пр.изме нето 
вътрешните орга 

Нерядко на- 
отпадналост, 

нарушение ма

Също така и .в местните 
общности е необходимо мал 
ко повече да ое изтъкне зна 
чението на лова и риболова 
за стопанството в общината.

да нап-
п ре поръката бе

НА СЪ- 
: СЪСЕД :навътре, 

това да стана така, 
участието на гърдите 
диафрагмата.

Ше Да не нравим 
излишни разноски.

стъпва 
главоболие, 
телодържанието и

големи и 
но тра

дицията трябваше да се за
чита — скромно, трудово, 
както трябва. к. Т.

както с 
така и 

Неразделна
™ и нц «р. 
пуснатата грешка.

прочее. за до-
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БРАТСТВО ПРЕДИ 15 ГОДИ МИ

«иом Погаиово има 

изгледи да се влеитрифи- 

чира преди Забърдие
В район 

оживена актипно'сг бъ8 връз 
ка с електрификацията иа

от Бурела. обхващаща 
селата Поганово, Драговита 
Бански дол. Борово и -Плато 
яйца.

Поганово кипи това съвещение бе 
решение и за

прието
участието 

в тази
-на

гражданите
акция.част полезна

Както 
Дът за 
Поганово 
с над 2.000.000 

средства и

вече е известно фон 
електрификация в 

разполагаза сега
На неодавна състоялото се 

заседание от съвместния
тет
район Поганово, на 
прксъстзува

на Общинската 
Димитровград 

Наков изтъкна, че 
то от този район е 
да ускори

динара парич 
тези дни ще 

акцията за съби

никоми
по електрификация на продължи 

райекоето 
п редее дате- 

скупщи 
Стодн 

население 
готово 

работите пп елек 
трификацията на района. На

иа нови средства, тъй 
акция

и като
та беше затихнала.

известно време■ лят 
па в

Тези Къде не почивка 

до
Днм ще

трасирането на 
вода от селата Драговита за 
Гоиндол на 
километра.

продължи
далекопро-

дължина от 12

Чешмата на „Гуйчан“ СКУПЩИНАТА НА СИЗ за 
почивка и рехреация провеж 
дайки в дело 
на XI Конгрес 
комуние гите
грес на Синдикатите из- че налице, 
готви Програма за създава
нс на условия за почивка на УСЛОВИЯ ЗА ПОЧИВКА В 
работниците в Димитровград ОБЩИНАТА 
ска община. Програмата е 
приета на Скупщината на СИЗ. 
с нея са запознати димит-

мина (към 17 метра и за де 
ца от 17 на- 10 метра. На 

иа футболното игрище ще се 
построят трибуни със салон 

И резултатите са ве за шах-мат, стрелчество, и 
клуб на спортистите., пом© 
щно футболно игрище за все 
кидневиа употреба и две иг 
рнща за баскетбол. Освен 

. това в окоро време ще бъде 
готов бента на Нишава, кой 
то ще има пътеки за . раз 
ходка и пейки за почивка. 
В Центъра „Парк" се пред 
виждат и някои обекти за 
игра и развлечение на малки
те деца.

егвата за почивка и рекре 
ация. Този договор подписа 
ха вече 31 организация 
сдружения труд в Димитров 
град.

Резолюцията 
на Съюза на 

и V)'! коп-Дори и най старите жите
ли на Босилеград не си спом 
нят кога е построена

каптажът на водата й 
мира в мазето на къщата на 
Петър Димитров. Каптажът 
е похлупен 
мък.

| :■ и а
чеш-

с воденичен кл

Положително е. че СИЗ за 
почивка и рекреация започна 
да създава най-напред усло 
вия
ците в общината, 
тта на Димитровград, долина-

Обаче къде с изворът на 
.водата точно не се знае, но 
сигурно е някъде в баира на 
Рисовица издигащ се от лява 
та сбрана нл града.

ровградските 
и същата трябва да се рса 
лизира 
на.

п р е дп.риятия
зя почивка на работни 

ОколоносДО 1981* Г01ДИ-
Някои мероприятия 

вече са реализирани, а върху 
някои ще се работи. Както 
изглежда до сега, интересът 
на работниците е голям и 
съществуват всички усло-зия 
тази програма да се осъше 
стви напълно.

Димитровградското стопан 
ство има близу 4 000 заети. 
Г радът
3000 жители след оозобожде 
пието сега има над 7 000 жи 
тели.

Затова се поставя въпрос

Може би е необходимо, хи 
гиеничността на водата по
чест,-, да се проверява тъй 
като се употребява твърде 
много.

МЕСТНОСТТА „МАНАСТИР- 
ЧЕТО”1

И в миналото се използва 
! ла за разходки и почивка.
! Тук с чсстзуван Първи май- 

празника на труда още в яа- 
$ чалото на това столетие. Се 
2 га се предвижда - свързване 
| . на Манастирчето с . „Мъртви 
< ната" и „Гърбини кошари”. 
? При манастирчето „Св. Ди 
| митъР’’ ще се построят обек 
[ ти за спортуване, а в горич 
\- ката пътеки за разходка 

хубав по

%
В. Божилов

бързо израства. От

СКЪРБНА ВЕСТ <■

ир,На 6 март 
дина борейки се с огне 
на стихия трагично за 
губи

1979 го
за организирана почивка и 
рекоеация на трудещите се 
като важно условие за уве 
личемие продуктивността на 
труда и здравето на хората. 
За такава ориентировка пока 
зва и здравното състояние 
па работниците. Според да- 

' нните .на СИЗ за здравни о- 
Димипровпрад

.*,•?**

- Ьт

племенит ^ Оттук има
^ глед към града и.долината 
В на Нишава към Желюша и 
^ Гоиндол. На „Гърбини коша 
"'Ч ри’’ има отличия площи за 
^ ски-спорт Предвижда се елек 
Яу трифкциране • на местността 
В Манастирчето и доизлражда- 
В не на пътя от града 

1 манастира и „Гърбини коша 
В ри” в дължима на етнн кило 

метър и залесяване на- голи

&в целия град.единствената 
Тя е при входа на града и 
с достъпна на всички, а най-

живот

много на онези, които тук 
идзат от селата. сигурозки в

през 1977 година са регистри 
рани 5 960 прегледа, вслед
ствие на кссго са 
48 470 дни за боледуване или ^ 

8 дена на един работник, 
намалява обема на про

ИКазват, че била построена 
преди 80 години, когато тук 
за пъов път потекла вода. 
Но точна дата не се 
Интересно за чешмата е, че

до
дадени

гюзнае. те площи.Това
■изводството с 20000000 дина 
ра. Затова 
креацията
п общината ос поставя

Досегашният

та на Ерма п Отвара плани
на изоблиствуват с природни 
условия за почивка. Ог 400 
до 1700 метра надморска ви
сочина в общината, с мло 
го реки Програмата пред в и 
жда изграждане па почивни 
станции, пътеки за разходка 
и други обекти, които ще 

възможност за по-

В следващия брой;
Какво ще сс строи на По 

ганопски манастир. Забърдие 
и Висок?

почшжата и рс
ма работниците

иа
пранпреден

начин иа рекреация 
ботииди гс ис с дал желани 

Дадените орел

Б. Н.иа раПродожба 'гс резултати, 
ства 
знак иАсен за тази цел ис са изнол 

за 1 ь| »ед| па 3! 1 а чен I пето 
Болшинство от работим

долът
културна и по-богата почивка- 
Освен това. общината има

ИСТОрИЧССКИ обек
им.

получените средства за 
(използвали

направените 
ог сгграма иа 

лопсчвто о-г рабо

Продавам три строи
телни площи за изгра 
жда не на частни К7>щи- 
Същите се намират не
посредствено до града 
край гУътя за село Пе 
търлаш.

цитс
почивка са 
друго. Според 
изследвани я 
синдиката,
Т1ШЦИТС

културно 
ти. които ще бъдат овързаяи 
с новите рекрсациомнм обек 

Какви . ’0бСКТИ 111С СС НО 
да 1982 година в Ди

Петров
(чичо Аеии)

за

ти.
строят 
митровградока община?годишната *си почин 

ка е използвал 
ботното си

пз,и от ра
място анта- 

други работи. За
СПОРТНО - РЕКРЕАТИВЕИ 

ЦЕНТЪР „ПАРК”жирам н 
да ое отстрани топа явление 

и обЗа по-конкретни освс 
отнасяйте

О б.ш ишеката сгеутгщи I га
н ГСС'Л1Ш1Ю-ПОЛ1ИТИЧОСК1ИТе орга
низа шии в обшитата форми 

Самоупоавитслнп общ 
тга имтеосейте за почи.в 

До сега

В спортно - рекреатцзния ч,„
центъ1Р „Парк" в ^Димитров- 'Д
град вече са пострени' \щ 
кои обекти, които ос и из 

” ползват. Това са игрищата за
0 футбол, баскетбол, волейбол,

показа добри атлетичеока пътека и ндкри
за- постил.нича^екч ' обекти.

Предвижда се 
ма басейн

домяиания 
се към

па 68 годишна въз
раст, оставяйки след 
себе се скъпи спомени 
в сърцата на всички 
които го познаваха

раха
1ГОСТ
ка и рекреация-

ГОГОВАМАРГАРИТА
Стара планина 2

работата си Тя 
резултати. Наитлавяата 
дача е организирано и сдру 

използуват сред

Димитровград
От опечалените изгпажда1нс 

за плуване голс-жено да сс
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Ах, кога ще мкие тая година!
ножовете.ги нямахинята

{[С П двора С счупена чешми 
чката, че детето на съседа 
вече три

само жалкина тавана висят 
останки от полилея.

Когато това видях 
га си помислих на

— Кой счупи ПОЛИЛ1ИЯ?
— Топката...

— А кой ритна топка-

Беше това в началото 
януари. Връщам се от работа 
и виждам в коридора огледа 
лото, което подариха па сват 
бата ни моите най-добри 
приятели, счупено. Кървта 
ми зашумя в ушите.

т- Кой счупи 
— извиках още в коридора. 

Жена ми изитича и ме хна

па

педиа-
Иванчо. дена е в гипс от 

Иванчо, че... и тъй 
всичконашия 

нататък. Знаех, че
нашият, ми 

син, единственото ни 
което имаме.

това с направил
ЛИЧЪК
дете,

Сега е началото на 
Както е почнал 
годината едвам ли шс оста
нат и керемидите на къща

та?огледалото,
1 СЕНО март. 

до края наказа жена ми— Иванчо... 
и мс хвана за двете ръне.

— Недей миличък, недей, 
знаеш, че е Годиш на 

Нима шс го биеш в

I на за ръдстс...
— Недей, недей, миличък... 

Недей сега... Иванчо го счу 
пи... Не е искало момчето ми 
мамино...

I
пали та...

■ Ах, 
Чжа,

детето.
тази година, когато детето е 
в центъра па вниманието.

Вече

кога ще мине тая, дет 
годинаоправданието 

в стаята да дрън
Аз ис приех престанах да питам 

забслязах, че в куи потичах 
'•пем за ушите този наш Иван 
чо... Жена ми застана на вра 

\гите от стаята...

Б. ВОЛОКИИкогато3 кико си бео пошъл да си ле-алая кучето и я 
гам каза на Станию

Недей, моля ти сс... Ни— Я излезнн на двор да видиш що лайс куче- ма в Годината па детето шс
то? ЧЗиеш милото ни дете...

Аз застанах. Действителномуж ст! .некнкъв, а караш ме | 
Стания. И додека сс инйс распра- '}'}}[

— Излезни ти,
_ не\.. — одговори

ям°. некой мину из дворат и поче да тропа на вра- 
ф татд. у пжуту улезоше управника! на нащу за- 

1 другу и йопте негови службеници.

— Манчо, каза управникат, ти баща ти май-

смисъл сега да го бия..няма
В края на януари случи сс

Наоше едно произшествие.
Иванчо счупил в дневШИЯТ

мата стая полилея- Ама зца 
етс ли какъв полилей! Мина

ходихме с жслата годинака... ми в Гърция и там гона
Това беше сдипствс— Чеке бре деца, кво сте запели у сред ноч 

де улезнете. седнете, па после че ми распраяте кихъв 
зор ви 'е накарал да доодите при мене у сред изч.

Улезоше децата ка 1'н поекори седс.ие у со- 
боту и ка и я седо управникат на задругу поче.

— Манчо, дошли смо при тебе да говоримо, 
да ни продадеш сеното що ти йе остало... Ги имаш 
две краве и че изимиш...

Я мислено че ме караю да се удружуйем ст,с 
задругуту и байо готов да н*им теслимим са не ма 
кво да се .разпраям повече с краве и пооезйе и имп- 
тйе. Децата и тека нече да дооде на сгло Сви уло- . 
вили държавну службу. А оно кво било зер..

— А койе сено, реко н>им Я— Немам н-икикво

купих.
което взехме в Гърция-ното»

И всички съседи и приятели,
когато идват у нас с въздиш

бата си, мъжете обикновено 
го забравят.

Броят На глупците е винаги 
с един повече, отколкото си 
мислим.

Помниш ли деня, в кой 
ти хвана първата голяма ЛИХТЕНБЕРГЮ

риба? о
— Разбира се.
— Виждаш ли, а рибата е 

вече забравила.
ТзъРДе често за жената е 

достатъчно да им а лице. Мъ 
жът обаче трябва да има и 
глава.

Съдията към съпруга:
— Защо искате да се раз 

ведете?
— Защо една гледачка ка 

за на жена ми, че в скоро 
време ще овдовее..

сено...
о— Ама онова до плетат, пед кзпгуруту... каже

ШИЛЕРуправникат.
Собственик на магизин за 

месо окачил през тезгяха 
едно огледало. Запитали го:

о
Казуйем н»им я дека тоза сенп мокро га дену. 

оно се беше запалило и я елче следим ка че се 
опра'и времето да га и скарам на н»иву за 1)убре. Ни
ща не памага...

— Не'е лоше, дедо Манчо, почеше сния двои
ца кико у йедън глас. Нийе га гледе.мз...

Щом йе добро, нека га носе. -Било сено нЗДън 
динар. Оно малко влажно ама имам рачун. Погодимз

Всички класици са били съ 
временници. но 
начава. че всички съвременни 
ци ще станат класици.

това не озо — За какво?
— Моля те — казва жена 

на м'ъжа си — синонтик,, — 
ако снощи си предсказал ху 
баво време по

- — Случило ли ви се е да 
срещнете жена, която, и- 
майкн пред себе си ог
ледало, да гледа кантара...

МИЦКЕБИЧ
телевизията, 

то поне днес не излизай с 
чадър навън.

с
се.

Не опитвай забранени пло 
дове с изкуствени челюсти.

На ютре дън ка се диго оки минули с тракто-
орат и га с-дкарали нг ОЕчарникат. И нейе само мой- 

ето. Нд сви комшийе узели сеното ко'с им остало 
Да изране овцете...

А летоока я стар

о
Син пита баща си:
— Татко, какво е това по 

титла?
Ю. ТУВИН

по Ба-и никакъв косим 
рие, они синдроми от зпдрччуту си логе рис"» по р

четна оЖена казва на мъжа си: 
„До гуша ми дойде, трябва 
ше да се върнеш завчера, а 
се върна вчера. После вме 
сто вчера вечерта, ти се 
върна днес. Сигурна съм, че 
днес ще се върнеш утре."

Добомят писател се— То е например, 
майка 
глава на семейството.
Боатство 
Сто 12

бои.
че ще остане неразбран, ло
шият — че щс бъде разбран.

когатокуту И и още 11-ич сюй' одкоеме насъбодии покр:- 
рекуту . ти признае, че аз съм

Раде
Тр. БЕР1-1АЕ

о
Вих искал даимам 

щастие или пък 
на с разум.

I капчица 
глава, пъл Ако мъжът се оазвеждд с 

жена си, обикновено ся зино 
в ни и тримата.— Чудя се как могат 

те да помнят
жени- 

деня на сват МЕНАНДЪР М. ФРИТЛ
• ■-
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