
Развоят на Бабушнишка община до 1975 година Промишлеността също бе
лежи високо участие 
ционалния доход на ця 
стопанство, понеже 58% 
националния доход се 
ществява в тази област.

В обществения

Фабрика „Лужница”, коя
то произвежда различни пре 
дмети за домашна и проми
шлена употреба, до 1975 го
дина трябва да увеличи об
ществената брутопродукция 
за 6,8 на сто в сравнение с 
1970 година. Разбира се, 
това ще бъде възможно при 
двойно увеличение на рабо
тната ръка при повишаване 
производителността на труда 
от 22,2 през 1970 на 74,5% през 

НА 3 СТР.

ПЕРСПЕКТИВАТА Е В ХИМИЧЕСКАТА 

ПРОМИШЛЕНОСТ
в на- 
лото

от
осъ-

план на ра 
звитие на бабушнишка об
щина до 1975 година се пре
движда индустриалното про 
изводство да стане основа, 
върху която да се изгражда 
цялото стопанство в комуна 
та. Особено място

ПРОМИШЛЕНОТО ПРОИЗВОДСТВО 
НИШКА ОБЩИНА

НА БАБУШ-
ОБХВАЩА ТРИ ОТРАСЛИ, НО 

ЛЕЩА РОЛЯ МЕЖДУ ТЯХ ИМА ХИМИЧЕСКАТА 
МИШЛЕНОСТ, ОТНОСНО

Без оглед, че броят 
ботниците
та е само към 400 души 
през 1970 година брутопро- 
дукцията в общината 
ществява с 63,5% именно в 
промишлеността.

на ра- 
в промишленост-ВО-

ПРО
се отделя 

промишле-
се осъФАБРИКА „ЛУЖНИЦА". на химическата 

ност.

ВрштВоСПОРТНИ СРЕЩИ МЕЖДУ 

НИШКА ОБЩИНА И 

СОФИЙСКИ ОКРЪГ
** ВЕСТНИК НА БЪЛГАРСКАТА НАРОДНОСТ в С ег> Р ЮГОСЛАВИЯ * Представители на органи

зациите за физическа култу 
ра в Нишка община и на 
Спортния съюз на софийски 
окръг в България подписаха 
протокол за тазгодишното 
спортно сътрудничество. Ба
скетболистите ще се срещ
нат в Ниш от 14 до 17 сеп
тември, а реваншът от 21 до 
24 в София. Състезания 
ду волейболистите са пред
видени от 24 до 27 октомври 
в Ниш и от 16 до 19 ноем
ври в София. Състезанията 
по тенис на маса ще се про
ведат в Ниш от втори до пе
ти ноември, а реваншът в 
София от 27 до 30 ноември. 
Предвидени са срещи за мъ
же и за юноши. За футболис 
тите е предвидена двойна про

грама, защото от двете стра 
ни ще участвуват по два от
бора. От пети до десети ок
томври в Ниш и от 12 до 15 
в София ще се проведат по 
две срещи. В този спорт 
Ниш ще се представи с от
бори на следните трудови ко 
лективи: Конфекция Ниш и 
фабриката за производство 
на помпи 
комбинат , 
балистите ще проведат пър
вата си среща от 5 до 8 ок
томври в София, а реванш 
една седмица по-късно в 
Ниш. Състезанията между 
най-добрите автомобилисти 
ще се проведат най-напред в 
Самоков на 2 и 3 септември 
а в Ниш на 23 и 24 септем
ври.
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Югославско - българско сътрудничество
„Ястребац"
,Житопек”.

и на 
Ханд-

межСВИЖДАНЕ ПРИ »СЛАВЧЕ«
Според договора между 

граничните комисии от юго
славска и българска страна 
за сектора на Босилеградска 
комуна свиждането на гра
ничното население от този 
сектор ще се състои в мест
ността „Славче” при село 
Извор, в Босилеградско, на 
6 август т.г.

Предвидено е свиждането 
да трае от 6 до 17 часа юго
славско време и то само в 
границите на съборшцето, 
без право на посещаване на 
селищата в околността.

Съвместната културна про 
грама ще трае три часа, а 
на място ще се продават хра 
нителни стоки и сув^ц|ри 
от двете страни.

За курса динар—лев още

не е уточнено нищо. Това 
ще го направят представите
ли на Българската народна 
банка с представители на на 
шата банка. м. н. н.

В Димитровградско се вършее
В Димитровградска кому

на след някой друг ден ще 
приключи жътвата. Времето 
малко я позабави, но това 
няма да се отрази много зле 
върху добива.

Кооперацията е готова да 
посрещне вършитбата, тъй 
като има 14 вършачкн, а ко 
мбайните също ще завършат 
доста работа още на ниви-в този

БРОЙ:
те.

Управителният съвет на 
кооперацията определи не
отдавна цените на услугата.

За вършеене с едра слама 
услугата се заплаща 9 на 
сто. Ако някой стопанин ис
ка дребна слама — ще пла
ти 10%.

Това важи за вършеене с 
вършачкн. За комбайна це
ната е почти същата — 9% 
се плаща ако комбайнът вър 
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са юАктуални теми

Тпъмин
От заседанието на синдикатите в Бабушнщшската Нова поща и 

банка в 
Бабушница

С общи средства на 
пощенското и телегра
фно предприятие 
Ниш, Белградската

и на Общинската 
в Бабушни-

В центъра на вниманието: РАБОТНИЧЕ
СКИТЕ АМАНДМАНИ И ОБЩЕСТВЕНИТЕ

ДОГОВОРИ
нооперация 

пред фалит 

ли е?
в

ба
нка
скупщина 
ца ще се строят дело
ви помещения за поща 
и банка.

Строител е строител 
предприятие „Гра 

дня" от Димитровград, 
а стойността иа рабо
тите възлиза на Ава 
милиона динара. Пред 
вижда се работите д 
бъдат завършени до 
декември тази година.

Сегашните помеще
ния на банката и на 
пощата ще ползват На 
родния университет и 
обществено - политиче
ските оргеииаиия.

...М^шцйтялмсалкдагтажш'”™
^АГАТ РАБОТНИЧЕСКИТЕ" АМАНДМАНИ, ОТ
НОСНО АМАНДМАНИТЕ 21, 22 И 23.--------------------

Отделно бе разисквано въ 
рху Договора за настанява
не па работна ръка, с което 
трябва да се разреши едни 
жизнен проблем в дейност
та на синдиката. Защото не 
рядко се случва именно в 
Общинския синдикат безра
ботните да се оплакват за 
пристрастие, когато някой 
со приема на работа в пред
приятие,

ЙОТО

Един неприятен доклад се 
от разнига се разглежда 

форуми в Босилеград. Става 
въпрос за доклада на Общи 

комисия по утвърж-

Във връзка с това иа засе- 
бе изтъкнато да секажем, че об- 

— в трудовите 
не е особено на 

онези

Веднага да 
ща оценка е 
организации 
правено да се решат 
въпроси, които поставят Р“ 
ботниците и че явленията иа 
техиократизъм пречат за ра 

иа еамоуправлеии-

да н мето 
приемат становища за нор
мативно регулиране на по
ложението и ролята иа Син
диката в трудовите органи
зации, общинската скупщи- 

заиитересованите общ-

31
нската
даване на финансовото 
ложение в Тлъминската 
меделска кооперация, която 
не от скоро е в трудно

но
зе-

учреждение, ведом- 
СТР. 3на и

пости.по- згьрщаие
ето.ложение,
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Илинден-двоен празник 

на Македония\
И®

кОбщински ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ и Д. ГРУЕВ са 
ВМРО и най-изтькнати 

македонското народноосво-

ГШ-Ш акто е известно
били основатели на 
организатори на 

бодитслно движение срещу турчите. Засъбор в 

Бабуштща
■ . ината и демократична ориснтировка 

бено -заслуга има ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ.
_Аз се боря за свободата на Македония с

широки права за сиромасите от всяка нация, вяра 
и език — говорел ДЕЛЧЕВ.

ВМРО не е била единствена организация. Бълга 
рското правителство и буржоазия във ВМРО дей
ствуват чрез пробългарско крило, така наречените 
върховисти. Целта на върховистите била чрез про
вокации в Македония да внесат смут за да се при- 

към България. Използвайки тежкото 
македонския народ и неспособността

БАБУШНИЦЛ

Приет е планът за развитие до 1975 по-КЛЮЧИ тя
ложение на
на турските власти да изведат каквито и да било 
реформи, върховистите подготвят въстание. На ко
нгреса на ВМРО в Солун през януари 1903 година в

основатели на
ТЕЗИ ДНИ в Бабушница 

се състоя общински събор, 
който прие перспективния 
план на. Бабушнншко за пе
риод от 1970 до 1975 година. 
В работата на събора взеха 
участие отборниците на об
щинската скупщина, пред
ставители на изпълнителни
те тела на обществено-поли
тическите организации в об
щината, народни представи
тели от тоя край, стопански 
деятели и др.

Във встъпителното си сло
во председателят на общин
ската скупщина — др. Све- 
томир Николич изтъкна, че 
Бабушнишко вижда перспек 
тивното си развитие в хи
мическата промишленост и 
в селското стопанство. Ди
намиката на промишленост
та показа, че принципите на 
реформата все по-конкретно 
се осъществяват на практи
ка, а инструментите на паза 
ра оказват положително въз 
действие за качественото 
подобряване структурата на 
производството.

В селското стопанство, ко 
ето все още е интензивно, 
трябва да се развиват коопе
ративните отношения с част 
ните селскостопански произ

водители. Сегашната органи 
зацноина структура обаче 
не може положително да 
действува върху увеличава
нето на селскостопанската 
продукция. Ето защо в пред
стоящите години като импе
ратив се налага интеграция 
на земеделските коопера
ции.

чват изворите за предстоя
щите капиталовложения, без 
оглед дали става дума за 
промишлеността или общест 
вените дейности.

Бабушко е изостанал край, 
по такъв статус не й е приз 
пат по отношение на стопаи 
ството. Ето защо участници
те в разискванията приеха 
решение да търсят от Репуб
ликата да им се признае та
къв статус. По тоя начин, 
считат че по-големите про
мишлени предприятия в стр/1 
пата ще бъдат заинтересова 
ни за капиталовложения и 
построяване на промишлени 
обекти в комуната.

В персепктивния плам се 
изтъква още, че до края на 
1975 година селищата в Ба
бушнишко трябва да бъдат 
електрифицирани.

Общо и разискванията, и 
посочените показатели пот-

отсъствие на ръководителите 
(ДЕЛЧЕВ и ГЬОРЧЕ ПЕТРОВ), върховистите успя
ват да се приемат решение за вдигане на въстание
то.

Г. ДЕЛЧЕВ бил голям противник на агентите 
на българското правителство във ВМРО — върхови 
стите. Тон се противопоставил на решението за 
вдигане на въстание, знаейки че няма условия за 
победата му. Обаче, въпреки настояванията му, на 
2 август 1903 година е повдигнато известното ИЛИ' 
НДЕНСКОТО ВЪСТАНИЕ. Отначало то се добре

Разискванията показаха,
че перспективният план 
Бабушнншко е относително 
реален. Изтъкна се, че обла
сти като търговия, занаятчии 
ство, гостилничарство и спо
магателните дейности са 5п- 
нирането, така че показате
ли твърде скромни при при- 
ли, които се дават за 1975 го 
дина са осъществени 
през тази година.

па

развивало, а кулминацията доживява със създава
нето на Крушевска република. Но, турците анга
жират срещу въстаниците около 200.000 войници и 
сурово потушват въстанието. В 203 стълкновения 
загиват около 1.000 въстаници, 2.000 невинни хора, 
опожарени били 200 села и 30.000 жители емигри
рали. Делчев не е дочакал въстанието, защото пре
ди избухването му бил убит от турците. Неговата 
смърт означава голяма загуба за ВМРО.

След неуспеха на въстанието, турците предпри
емат репресалии и укрепва деятелността на балкан
ските държави, които желаели подялбата на Маке
дония. Те успели това 
балканските войни

още

Участниците в събора на
правиха забележка и по от
ношение на обществените 
дейности, особено на образо 
ванието, тъй като все още 
не се знае ще успее ли ба- 
бушнишка община да задър 
жи съществуващата гимна
зия, с оглед лошите помеще
ния, кадрова структура и

върждават желанието, а за 
това има и възможности, о- 
кончателно да се преодолее 
изостаналостта, която 
не само стопански, но и кул 
турно-битов характер.

Накрая, след няколко часа 
разисквания, 
на събора приеха обществе
ния план на Бабушнишко за 
период 1970 — 1975 година, 
като при това изтъкнаха, че 
всички забележки, сюгжес- 
тии и предложения, ще бъ
дат внесени в него от съот
ветните служби.

Колко обаче

да направят през време на 
и по такъв начин македонския 

народ сколо 1.000 години робувал под
След успешните борби през НОБ на 2 август 

1944 година в манастир св. Прохор Пчински 
велено Първото заседание на АСНОМ. 122

има чужда власт.

е про- 
предста-

вители от всичките краища на Вардарска Македо
ния, като равноправни и действителни тълкуватели 
на суверената воля на македонския народ, донесо
ха решение от голямо значение не само за 
ския народ, но и за народите на цяла Югославия. С 
това решение са положени основите на свободна и 
равноправна федерална държава Македония в Де
мократическа федерална Югославия, днес СФРЮ. 
Това право още за себе си не са изборили македон
ците от Пиринска Македония, в НР България и Е- 
гейска Македония от Гърция.

начин македонският народ в СФРЮ 
ведно с останалите братски народи чествува 2 ав- 
ник ИЛИНДЕН, като свой двоен народен праз-

участницитепр.
Същевременно, бе доста 

остро изтъкнато, че в пер
спективния план не се посо- македон

Сесия на ОС в Бабушница перспектив
ният план ще се осъществя
ва, зависи от готовността ^а 
всяка организация и всички 
прогресивни сили в комуна
та да осъществяват поотдел
но перспективните 
в трудовите организации, у- 
чреждаиията и ведомствата.

Учредна общност за 

детска защита
По такъв

планове

Редовната сесия на общин 
ската скупщина в Бабушни
ца, освен че прие перспек
тивния план за развитие на 
Бабушнишка община от 1970 
до 1975 година, прие и няко 
лко други решения.. Между 
тях особено трябва да се из
тъкне решението за регула
ция на движението в Бабуш 
ница, с оглед зачестилите 
злополуки, и решението за 
учредяване на общинска- 
общност за детска защита. 
Във връзка с това бе прие
то решение за комплектира- 
не на строителни площи за 
бъдещата детска градина, 
която наскоро трябва да се 
строи.

Отборниците доста оживе
но разискваха върху отменя
ването на решението (прие
то на предишната сесия) за 
принудително управление 

над земеделската коопера
ция „Единство”. С оглед на 
законопредписанията те бя
ха принудени да приемат та 
кова решение, което както

бе казано сполучливо 
отприщи буйствуващите во
ди на незаконност”.

Отборниците обаче реши- 
ха едновременно да се заси
ли дейността на съдебните 
и други органи и на служ
бата на обществено книгово

».ще М. Величков
Ст. Н.

мотела Раде Велинов заяви,
че оборотът в сравнение със 
сезона от миналата 
е намален около 30 на 
Не е

нямаше достатъчно вода. Но 
в случая не е само недоста
тъчното количество вода при 
чина да останат без вода та 
кива важни обекти като бол 
ницата, кланицата, мотела и 
други. Става дума за нера
ционалното й използване. Е- 
жедневното поливане на гра 
дини в някои райони на гра- 
да, което по наше мнение 
„Услуга” може да осуети 
със специална наредба или 
с покачване на цените за из
разходване на вода за таки
ва цели, нанася сериозни ще 
ти, на първо място на тури-

година 
— сто.

трудно да се прецени 
колко губи и Общинската 
скупщина от

дство, за да се намери окон
чателно решение за тоя ва
жен въпрос на бабушнишко- 
то стопанство.

На сесйята бяха приети о- 
ще решения: за общински
те данъци на гражданите, 
таксите за ползване на стро 
ителни площи в града, дава
не на гаранция на СОФК-а 
за построяване на басейн в 
Любераджа, финансирането 
на геологически изследвания 
в общината и пр.

Без оглед
почивки, отборниците се

таксите, които 
са съставка на бюджета на 
димитровградска община. 

Защо мотелът е_ останал 
оез вода в туристическия се 
зон? Обяснението е само ед-

Туризъм без вода
етическото стопанство, 
което и общината и

отвна годишните разгара на туристичес
кия сезон мотелът 
Димитровград няма во 

да. Туристи идват, но като 
установят, че е 
разочаровано напускат гра
да и продължават пътя 
София или Ниш. Колко 
бят мотелът
не може да установи. Но 
губи има. Управителят

“■ но: комуналното предприя- 
в тие „Услуга” е дало разре

шение къ 
„Чуй петъл

цялата
страна очакват много. И 
ако искаме

до
говориха в края 
да проведат нова сесия, на 
която всестранно да обсъдят 
положението в земеделската 
кооперация „Единство”.

щите в махалана август
туристическата 
ни бъде добра, 

се постараем да 
създадем и съответни усло
вия. А това не може да бъ

да се приклю
чат към водопровода 
настирчето до резервоара. 
Затова водата не 

гу- мотела.

без вода, жътва да 
трябва да

от ма-
към стига до

и градът никой Разбира се 
за- не би никаква вина

Ст. Н. имало комуналното 
на предприятие „Услуга”, ако

де грижа само на туристи
ческите работници.

Стрдащ* 2
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Земеделието и стопанското развитие на Димитровградска общинаАкценти

Развоят между 1966 

и 1971 годинаПериод на договаряне
Народът е казал: „Сговорното е най-умното".
А ние ще добавим: и най-полезното, най-изгод

ното, най-правилното...
Струва ни се, че повече определения не са нуж 

ни. Защото именно живеем в периода на всестран
но договаряне. На най-различни равнища и по най- 
различни поводи.

Договаряме

Периодът след реформата 
благоприятствува за разгръ
щане на всички дейности в 
стопанския и обществения 
живот, за нарастване на жи 
зненото равнище в резултат 
на повишаване производите
лността на труда и постоян
ното увеличаване на работ
ната ръка в стопанството.

Развитието на република
та, впрочее от края на вой
ната още, вървеше ускорено 
Производственият потенциал 
през 1970 стана четири пъти 
по-голям, отколкото през 
1947, националният доход — 
над три пъти, промишлено
то производство — над осем 
пъти, а селскостопанското 
производство се увеличи два 
пъти. С постигнатите 700 до
лара национален доход на 
глава от населението репуб
лика Сърбия всъщност над
могна предишната си нераз
витост и се нареди в редица 
та на средно развитите.

Димитровградска община 
в периода от 1966 до 1970 го 
дина постигна средно увели 
чение на обществената про
дукция от 15 на сто. Но тя 
още изоставаше, и то чувст
вително зад развоя на репу 
бликата, защото не достига
ше ни с 50% републиканско
то средно равнище национа
лен доход на глава от насе
лението.

Причината за това бяха: 
удребнените производствени 
мощности в промишленост
та, които не даваха възмож 
ност за високо натрупване 
на средства, необходими за 
разширено възпроизводство, 
слабо развитото селско сто
панство, липсата на благо
устройствени обекти и сла
бата кадрова и организацио
нна подготвеност на стопан-

стежа на републиката 
всички области на икономи
ката освен в селското сто
панство. През последните го

Стоп. област

във дини в земеделското произ
водство се чувствува застой, 
дори и намаляване в сред
ногодишен размер от 1,9.

се кому първо трябва работа.
Договаряме се какви да ни бъдат личните 

ходи. Колко да бъдем „еднакви”, 
ни”. Защото не еднакво 
то на обществото.

Договаряме се как да обединим силите (или 
предприятията), за да станем по-способнн 

^куренцията на външния пазар.
Договаряме се какво ще е струдничеството ни. 

Докъде може сами 
крачки.

Общ. бруто продукт Ср. раст. Струк.
1965 19711965 1971ДО ЙНА

а колко „различ- 
допринасяме за развитие- Промишленост 

Частно земед. 
Общ. земедел. 
Търговия 
Гостилничарство 
Строителство 
Ком. и занаятч. 

ОБщо:

31.472 80.761
27.830 24.800
10,210 20.739
7,361 37.865

257 17,0 37,3 43,0 
89 1,9 32,9 13,2

203 12,5 12,1 11,0 
514 32,0 8,7 20,1
416 26,8 1,0 2,0
268 17,9 4,5 5,4
348 23,1 3,5 5,3
223 14,3 100,0 100,0

за кон- 961 3.811
3.809 10.213

2.764 9.544
84.344 187.733

да вървим, а откъде с общи

Договарят се предприятие и предприятие; об
щина с община; регион с регион; република с ре
публика __

Договарят се местни общности помежду 
вични организации, общински, междуобщински, ре 
публикански организации на 
съюз, Синдикатите, Съюза на младежта, Съюза на 
комунистите__

С една дума — живеем в период на договаря-

Освен че продукцията в ча 
стиия сектор намалява, съ
щевременно намалява и уча 
стието му в структура на 
брутопродукта. Неговото на 
маление е от 32,9 на 13,2 точ 
ки. Общественият сектор на 
земеделието въпреки висо
кия темп на растеж (12,5%) 
също намалява участието си 
в структурата на обществе
ната продукция от 12,1 на 
11,0 в 1971 година.

Изхождайки от процента 
на населението, занимаващо 
се със земеделие в комуна
та, а също и от показатели
те за обществената бруто- 
продукция, за развоя на Ди
митровградско е от голямо 
значение да се установят 
причините, които влияят вър 
ху това състояние в земеде
лието. Целта е да се наме
рят сектори и насоки 
по направляване развоя в та 
зи област и то с темпове, ко 
ито съответствуват на при
родните условия и изгоди в 
този район.

За тази цел проблемът за 
развоя на земеделието в то
зи район трябва да се раз
глежда комплексно 
пият и общественият сектор 
заедно и то през следните е- 
лементи и отношения:

— Състояние на обществе
ния сектор в земеделието — 
основни показатели, органи
зираност на процеса на про 
изводството, 
кадри, акумулативност и по 
дготвеност да стане носител 
на по-съвременен начин на 
стопанисване, което го изис
ква пазарното стопанство и 
от частника и от обществе
ния сектор.

— Състояние и качество 
на имотите, което е предус- 
ловие за по-интензивен на
чин на стопанисване и 
прилагане на агротехничес
ки мерки, както и за опре
деляне към дадени отрасли, 
съобразно с природните ус
ловия.

си, пър
оборуденост,

Социалистическия

не!
На САМОУПРАВИТЕЛНО договаряне. Изказва

ме мненията си, становищата, предложенията, мис
лите — открито и свободно. Така, както го диктува 
интереса моят, твоят, нашият, общият.

Именно затова нашето договаряне придобива 
силата на самоуправителен закон.

И колко то по-трудно вървим към общото мне-

за

ние, като че ли сетне договорът е по-устойчив.
Да признаем: не винаги ни се удава бързо да 

се договорил». Понякога личното надделее общото. 
Но само до второто договаряне. Най-много до тре
тото!

— Движение на население 
миграциите, причини

те и последствията за това 
явление от становището на 
осигуряване на работна ръ
ка специално на активно 
производително население.

Това ще допринесе да се 
направят изводи за по-ната
тъшните действия в двата се 
ктора на земеделието, кои
то да съдействуват за уско
реното им развитие.

то
И ето, започнахл»е договарянето да взимаме за 

мярка на прогресивност. И за революционност.
То става синоним на работническата класа. Класа, 
която в договарянето чува своята дума, вижда своя 
стремеж.

Ето защо, вярваме в своето, самоуправително 
договаряне. Без оглед между кого и на какво рав
нище се договаря.

„Кампанията” на договаряне продължава.
Ст. Н.

ството за пазарна продук
ция.

Но и това равнище няма
ше да бъде постигнато в ра
звитието на общината, ако 
нс беше помощта на репуб
ликата.

До 1975 година, за създава 
пето на по-солидни основи 
за развитието, особено на 
селското стопанство, което 
е важна стопанска област 
за комуната, ще е необходи
мо най-напред да се развие 
ипфракструктурата, за кое
то ще е нужна помощ и на 
републиката. Също така не
посредственото ускоряване 
па развоя па селското стопан 
ство в слабо развитите райо 
ни трябва да се насърчава с 
по-либералпи условия па 
кредитната политика, та сел 
ского стопанство да си оси
гурява просто възпроизвод
ство, с което да създаде по
вече средства за разширено 
възпроизводство и за обору
дване.

част-

РАЗВОЯТ НА БАБУШНИШКА 

ОБЩИНА ДО 1975 Г0Д.
Младен Димов

ОТ ЗАСЕДАНИЕТО НА СИНДИ
КАТИТЕ В БАБУШНИЦА

Разбира се, това ще се осъ 
ществява последователно, ка 
то всестранно се ползват ии 
струментите 
реформа, която и даде въз- 

бабушнишка об

(ОТ 1 СТР.)

1975 година; реконструкция 
и капиталовложения, 
ще бъдат увеличени за 4,6 в 
сравнение с 1970, около 90% 
ще бъдат изразходвани за 
фабриката „Лужница”.

Казано с езика на цифри
те изглежда така: днес в 
„Лужница” работят 398 ра
ботници, а през 1975 ще ра- 
ботят 557 души. Или общест 

брутопродукт през

на стопанскатакоито
и становища, бе прието:

— най-малкият личен до
ход да изнася 70% от осъще 
ствения среден нето 
доход през миналата година 
в общината, който възлиза 
на 1.074 динара;

— съотношението между 
най-малкия и най-високия ли 
чен доход да бъде 1:4.

Накрая Конференцията из 
бра председателя на общин
ския синдикален съвет — др 
Йосиф Александров за деле
гат на V конгрес на Съюза 
иг. синдикатите в Сърбия.

След това заседание обще
ствената дейност в синдика
лната. организация ще стих
не, тъй като настъпи сезо
нът па годишните почивки. 
Въг. връзка с тях остана из
пълнителното тяло на енндн 
ката да реши каква помощ 
ще даде на 130 работници, 
конто ще летуват в наши 
курортни места, а за които 
синдикатът и трудовите ор
ганизации трябва да осигу
рят пансион.

(ОТ 1 СТР.)можност на 
щина по-смело да навлезе в 
промишленото производство 
особено в химическата про-

■ "1
СТВО и пр. Конференцията 
прие Договор, който предва- 

бе обсъден от обще 
политическите орга

личен
рително 
ствено - 
низацни и самоуправителнн- 
то тела в стопанските и не
стопанските организации.

Най-бурни разисквания 
предизвика установяването 

най-висок и най-малък лн 
доход в общината.

мишленост.
Данните, че през 1975 го

дина химическата промишле 
ност, ще осъществява 83% 
обществено брутопроизвод- 

стопанството, 75% об 
74%

веният
1970 година възлизаше 
6,109 хиляди динара, а през 
1975 година трябва да дости
гне сума от 41.509 хиляди ди 
нара. Националният доход 
през 1970 година „Лужница 
осъществява 5.629 хиляди ди
нара, а през 1975 година ще 
осъществява 37.063 хиляди 
динара. Общият пък доход 
трябва да нарасне от около 

над 130 ми

на ство в
ществена продукция и 
национален доход, 
ждават, че през 
,шитс години трябва да сс о- 
чаквг. огромен ръст на тоя 

и в световни размери

папотвър-
следва- чен

че 23Развитостта през 1971 В отчета се изтъква, 
първични организации 
синдиката в трудови и дру

са се изказа

на
Като сравняваме стопан

ската развитост па общииа- 
годииис дне

инак.
интересен промишлен отра- гп организации 

ли, че съотношението между 
горната и долната граница 
трябва да бъде 1:3. Разбира 
се, най-остри забележки, не 
принципни и други станови 

бяха изказани именно за 
личните доходи. Имаше стре 
меж да се оправдават нере

за от преди пет 
шното състояние, личи, чесъл.

Ето защо, в периода, кога- 
то се разискваше върху об- 

на бабушни
този период са постиг- 
зиачитслии резултати.

през
щсстпепии план

община, най-голям 
бе проявен към разви
ла химическата

пати
Всички основни показатели 
за икономическия растеж 

качествено транс- 
създаване 
стопа ист-

20 милиона на 
лиона динара.

нишка
терсс ща

про-С Други думи, промишле
ното производство, по-специ 

химическата промишле 
през настоящия период

тиетс»
мишленост. Струпа ни се^че показват
няма да. бъде прекалено

цяла бабушниш- 
община своята перспекти 

и химическата

къмформираме 
на по-съвременно 
во и за

разлики,алпитс социални
бе проявено и усилие заално кажем, че

ноност,
трябва изцяло да стане во- 

стопански отрасъл, кой- 
подобри

постепенно мадмог- 
меразвитостта. Сред 

темп на расте-
въвеждане на уравииловка. 

Накрая, след обстойни и 
мнения

ш> вижда 
промишленост, в 
та й интензификация.

ване наускорена- Ст. Н.лещ
то значително да 
жизненото равнище 
пата.

погодишният доста противоречивизначително над ра-жа тук еСт. Н.в кому
Стражица I
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Из нашите общиниИз нашите общини * Из нашите общини *
След приемане на договора за настаняванеСРЕЩИ И РАЗГОВОРИ
на работа

Даница Живич: Нашите хора не знаят да 

ползват благодатите на Звонска баня
ЗАНАПРЕД ПОВЕЧЕ 

СПРАВЕДЛИВОСТ?
Така например лице без при 
ходи има 40 точки и предим
ство при получаване на ра
бота. Колкото приходът у а 
член от семейството е по-го- 
лям — толкова броят на точ 
ките е по-малък, така че ли
це, което има месечно (на 
член от семейството) над 400 
динара получава само 2 точ
ки.

От друга страна, предим
ство имат по-численните се
мейства. Например ако семе 
йството наброява 6 и повече 
души, лицето търсещо рабо
та получава 12 точки, а дву
членно семейство — 2 
Времетраенето без работа 
също има значение. Напри
мер лице, което чака 3 и 
повече години ще получи 10 
точки, а до шест месеци са
мо 2 точки.

Общинската скупщина в 
неотдавна 

прие обществен договор, оп
ределящ предимствата при 
настаняване на работа в 
трудовите и други организа
ции. Всъщност приет е един 
твърде важен документ, кой 
то окончателно трябва да ра 
зреши един актуален въпрос 
кой по-напред да получа ра
бота и кому тя е по-необхо
дима.

Известно е, че най-голям 
брой оплаквания се отнасят 
именно до начина на наста
няването на работа. Практи
ката показва, че конкурсите 
са най-често формалност. 
Приемат се роднини, близ
ки, приятели, което предиз
виква. недоволство.

Приемането на договора е 
плод на няколкомесечни у- 
силия, които положи общин
ският синдикален съвет да 
се усвоят критерии, с които 
ще се отстранят досегашните 
неправилност при заемане-

ДВАДЕСЕТ И ПЕТ ГОДИНИ ДАНИЦА ЖИВИЧ 
ПРЕКАРВА ГОДИШНАТА ПОЧИВКА В ЗВОНСКА

Димитровград

БАНЯ

И НЕЙНИЯ СЪПРУГ БУДИМИР ЗА ОСЕМ ГОДИ
НИ ВЪСТАНОВИ ЗДРАВЕТО СИ

вам сс изкачил от аптобуска 
та спирка до ресторанта.

— Бях много болей, казва 
той. — Сега ако ме прегле
да пенсионната комисия си
гурно ,ще ме върне отново 
на работа. С часове мога да 
ходя пеша и напълно се чу
вствувам здрав. Когато пър
вата година тук дойдох е- 
дни лекар ми каза: 
стари, само иловача 
да излекува”.

Белградчанка Даница Жнвнч, преди 25 години 
за пръв път посети Звонска баня и оттогава непре
къснато тук прекарва годишната си почивка. Ней
ния съпруг Будимир също така заболял от много 
болести идва тук и почувствува значително подо
брение. Оттогава те са постоянни гости на банята. 
Тук през лятото се къпят и събират лековити бил
ки, а през зимата пият чае ве от тях.

точки.

„Тебе
може

— През 1947 година дой
дох в банята за пръв път и 
се отбих при Вена Станче
ва, сега добра моя приятел
ка. Белградския лекар Мун- 
ке ми препоръча банята. Той 
ми каза: „Върви там, това е 
същинска Швейцария.” При
стигнах с влакчето „Чиро" 
и селяните тогава казаха, 
жената е могла да умре и в 
Белград, защо е дошла тук. 
Останах тук и за 7—8 дни се 
чувствувах много добре. Ко 
гатс- си тръгнах всички ме 
изпратиха на гарата. Тогава 
дадох интервю за „Полити
ка”.

СРЕЩУ НАРУШИТЕЛИТЕ 
— НАКАЗАНИЯ

Заводът за заемане на ра
ботна ръка, според крите
рии на Обществения 
вор. е длъжен да направи 
необходимата групировка, т. 
е. да направи категоризация 
на чакащите работа.

По-късно, когато започне

то.
Договорът, който приеха и 

отборниците на общинската 
скупщина, след като бе об
съден от обществено-полити
ческите организации в сто
панските и останалите орга
низации, окончателно тряб
ва да внесе повече

дого-

прилагането на тоя договор 
срещу нарушителите му — 
стопански и други организа
ции

справед
ливост в една от най-чувст
вителните области, 
на с егзистенцията на хор/.-

свърза- — предвиждат се „на
казателни” мерки. Ето 
кои от тях:

публично съобщаване, 
с което се осведомява обще
ствеността

ня-та.
Даница след това си спо- 

годинимня за изминалите 
за много спомени свързани 
със Звонска баня и хората и

ЧЕТИРИТЕ УСЛОВИЯ
за нарушителяСоциално - икономическо

то положение на трудоспосо 
бното лице без работа 
пред ще бъде първият и ос
новен фактор, според който 
ще се приема на работа.

Всъщност, четири 
териите, имащи

живот, а хората я обичат за- 
щото тя е приказлива ,бли- 
ска с тях, обича да им даде 
съвет и пр.

Нейният съпруг Будимир 
Живич, който има сега 70 
години когато преди 8 годи
ни пристигнал в банята ед

на договора;
обстойно запознаване 

на трудовата общност за съ 
щността на нарушението и 
за. последствията;

Л' изключване от догово
ра в случай на повторна и- 
ли груба повреда, с което се 
изключва възможността ос
таналите трудови организа
ции да приемат технологиче 
ския излишък на работна 
ръка на този организация и 

А лишаване на трудовата 
организация от възможност- 

Аа ползва средствата от 
фондовете,

Тези хора, гости на баня
та, които добре познават 
благодатите на Звонска ба
ня я рекламират, препоръч
ват я на свои близки и каз
ват, че няма да я напуснат 
до края на живота си.

ни разказва за това.
зана-— Тук хората са много до 

бри. Ето, ние тук, стаята 
кога не заключваме. Нико
га не е нещо изчезнало. Е- 
дин път идва един селянин 
и носи мляко, нямах дребни 
пари да му платя.

утре си заминавам! 
Той отговаря че може и на 
следващата година да му 
ддатя.

Ето един момент и от 1948 
година.

ни

са крцг 
решаващо 

значение при заемането:
А имущественото 

ние на лицето, търсещо 
бота,

А колко дълго лицето ча
ка на работа, според евиден 
цията на Бюро работна

Казвам
състоя-Б. Николовму, че

ра-

В Босилеград /тъка;
— Още снябдяването беше 

казва Дани-
причините за прекъсва

не на работа (доколкото 
цето преди това е било на 
работа) и

Незначително поскъпване 

на хранителните стоки
предназначени 

за решаване на безработица 
та.

на карти 
ца. Аз дойдох тук през 1948 
и не може да получа бра
шно. Моша, тогавашния уп
равител на банята каза да 
се отнесем към Живоин Ни- 
колич-Бърко, който в момен 
та беше в Звонци. Отивам 
при него и той дава нареж
дане да ми се издаде браш-

ли-

Понастоящем договора са 
подписали общинската 
щина, общинския

А обществени 
признания.

Да напомним, - 
веното състояние 
лице се определя 
сечния

заслуги и скуп 
синдика-

Гсш’иОК на ССРН' ок
общността

че имущест- 
на едно 

според ме- 
член 

оглед на 
и спо- 

в ед-

Макар че общинската ску 
пщина не се е изказала око
нчателно, може да се смет
не, че хранителните 
ще поскъпнат в босилеград- 
ска комуна.

Общинският съвет за сто
панство и финанси на 
седание от 20 юли прие пред 
ложението за поскъпване на 
някои хранителни стоки, ме 
жду които на хляба, месото, 
брашното, захарта и олиото.

Поскъпването обаче не 
особено и няма по-чувствите 
лно да засегне джоба на на
селението.

нара за захар на бучки в о- 
паковка. Олиот ще се скупщината на 

за заемане на ра
ботна ръка в Ниш.

Остава още

про
дава по 9,60 динара бутили
рано, и по 8,60 динара иалив

нето-доход на 
от семейството, безстокино. но. трудовите ор

ганизации на димитровград
ското стопанство

произхода на дохода 
ред броя на членовете 
но семейство.

Даница Живич е имала и 
една неприятност свързана с 
нейното посещение на Звон
ска баня. За това ни разказ
ва, спомняйки се за всеки де 
тайл.

— Пътувам за Звонска ба
ня и някъде към Сталач ня
кой ми открадна парите. Ка 
кво да правя? Най-сетне 
решавам да продължим пъ
туването. Пристигам в баня
та без динар. Когато приети 
гам казвам за случая. Те 
ме настаняват, дават ми вси 
чко каквото ми бе нужно и 
след това всичко заплатих.

Всички хора в Звонци и 
банята познават Даница Жи 
вич. Тя обича хората и баня 
та, защото тук заживя друг

Месото, което почти га 
няма в магазините, на Боси
леград, ще поскъпне

да подпи
шат договора, и което по-ва-за- Лицата без работа 

пределят в категории, 
носят определен брой

средно
с около 0,70 динара за кило
грам. Предложени са

се раз- 
която 

точки.

жно, да се придържат 
разпоредбите му.

към
след

ните цени: телешко — от се
гашните 22,00 на 22,65

Ст. Н.
дина

ра за килограм, говеждото 
— 18,85 динара, овчото — 
16,50, агнешкото — 27,80 ди
нара и свинското — 18,55 ди 
нара. Тези цени вероятно ще 
бъдат закръглени до

е

Черният хлеб например би 
се продавал 1,80, което е и 
най-ниската цена на хляба, 
а белият

следва
щите десет пари.

първо качество — 
по 2,50 динара. За захарта се 
предлагат: 4,00 динара за 
лограм ситна захар, 4,20 — 
за захар на бучки и 5,00 ди-

Чака се обаче 
общинските отборници, 
то трябва да гласуват по 
предложението.

думата на 
кои-ки

м. н. н.
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Из нашите общини Из нашите общини ** Из нашите общини
Обществена хроника

■ ■ . • ЖЙ®Неплатени инспектори Стопанството
От чистотата в Босилеград се оплакват мнози

на негови жители. И случаен пътник, който преспи 
в стаите на „Кин Стан”, сигурно ще се оплаче от 
мърсотията в стаите, в сервизните помещения и от 
непоносимия дъх, който идва' от лошото поддър-

рргМ; цв Сурдулишка
комуна укрепва

Неотдавна Съветът за стопанство и финанси 
разгледа въпроса за инспекционните служби 
възнаграждението им. Излезе, че на санитарния 
инспектор за работата (хонорувано) се дават 250 
динара месечно, на просветния инспектор също 
кова, а на инспектора по труда и по горите дори 
по-мало — само по 200 динара. Всъщност 
по-малко само по 200 динара. Всъщност това 
по време на обиколките.

и за

Сурдулица: Автобусната гаратол

това е са- 
е са Фабрика „Мачкатица“ 

върши реконструкция
Един от членовете на съвета недвусмислено за

яви: „Това е толкова малко, че аз не бих съставил 
акт на някой човек, защото не си струва за такава 
сума да се мразя с хората”.

Това е съвсем точно. Малките възнаграждения 
не предразполагат инспекторите към усърдна рабо
та и нарушенията цъфтят в града и селата.

А инспекторът не е само да наказва. Той е нео
бходим най-напред да упътва. Например търгов
ският инспектор, както се изказаха някои ръково
дители на предприятията, им бил необходим много 
често да им поразясни някои въпроси от законните 
разпоредби. Но тъй като инспекторът е първо слу
жещ по стопански въпроси в общината, а инспек- 
торството му е само допълнение, той няма нито въз
можност, нито особено желание да обикаля пред-

ца” е обезпечи за по-сериоз
на реконструкция средства 
в стойност от 31 милиона ди 
нара. Най-голямата част от 
тези средства се използват 
за реконструиране на сто
манолеярната. Проектосмет 
ка за реконструкцията е по 
дготвила една прочута фир
ма от Полша. Построяване
то на залите е в течение, а 
набавени са и машини от 
Полша за монтиране в пър
вия етап на реконструкция
та, която трябва да приклю
чи през пролетта на 1973 го
дина. Конкурсът за купува
не на машини и тяхното мо 
нтиране за втория етап е в 
течение и наскоро хце се уз
нае от къде ще се набавят. 
Има изгледи, че и те, както 
и тези за първия етап, да бъ
дат обезпечени от Полша.

ОТНАЧАЛО „МАЧКАТИЦА" БЕ ОБИКНОВЕНА 
РАБОТИЛНИЦА. ОТ 1962 ГОДИНА СЕ ПРЕВЪРША ВЪВ 
ФАБРИКА ЗА МАШИНИ И СТОМАНОЛЕЯРНА. ПРЕЗ 
ПОСЛЕДНИТЕ 10 ГОДИНИ НЕ Е ИНВЕСТИРАНО НИ
ЩО ЗА ВЪЗОБНОВЯВАНЕ И РАЗШИРЯВАНЕ НА КАПА
ЦИТЕТИТЕ й. БРУТОПРОДУКЦИЯТА ОТ 33 МИЛИО
НА ДИНАРА ЩЕ НАРАСТЕ НА 115 МИЛИОНА ДИНАРА. 
ПРОИЗВОДСТВОТО ОТ 2.000 ТОНА СТОМАНЕНИ ОТ
ЛИВКИ ЩЕ СЕ УВЕЛИЧИ НА 10.000 ТОНА. „МАЧКАТИ
ЦА" СТАВА СУРДУЛИШКИ ГИГАНТ.

приятията.
Изглежда, че въпросът може да се реши с наз

начаване на инспектори, чието задължение да бъ
де само инспектирането. Вярно е, че общината ня
ма нито средства, нито работа за някои служби от 
това естество, но трябва да се прецени, къде инспек 
цията трябва да бъде самостоятелна и неангажи
рана с други работи. На заседанието на съвета ста
ваше дума именно за такъв търговски инспектор. 
Може би другите инспекции не се нуждаят от цял 
човек. Но ако е така, защо не се потърси решение 
в съвместни инспекционни служби с някоя съсед
на община. Може би тогава работите ще бъдет по- 
ефикасни.

Все до 1962 година „Мач
катица” беше обикновена ра 
ботилница. Тогава, чрез из
вестни влагания тя се превъ 
рна във фабрика за машини 
и стоманолеярна. В момен
та в нея работят 580 работ
ници и има годишна бруто- 
продукцията от 33 милиона 
динара. В стоманолеярната 
се отливат годишно около 
2.000 тона стоманени отлив
ки. За първото шестмесечие 
на 1972 година средния ли

чен доход на трудещите се 
във вафбриката взълиза на 
1.220 дин., докато миналата 
година възлизаше на 1.090 
дин. Фабриката има собст
вен ресторант, в който рабо
тниците ежедневно получа
ват по една топла дажба, са 
мо за 1 динар, а останалата 
стойност се заплаща от фон
дът общо потребление. 50% 
от досегашното производст
во в стоманолеярната се из
нася за чужбина — предим
но в Полша, а машиният от
дел произвежда за домаш
ния пазар.

Тъй като последните 10 го
дини нищо не е инвестира
но за възобновяване и раз
ширяване на капацитетите 
на фабриката, то съществу
ващите са дотраялн. Покрай . 
това и условията за работа, 
особено в стоманолеярната, 
пезадоволяват. Има случаи 
н па професионално заболя
ване. Всичко това е накара
ло трудовия колектив да ра 
змпелп върху по-нататъшно
то развитие на фабриката.

Какво ще донесе рекон
струкция

След като се завърши ре
конструкцията, технологиче 
скнят прбцес във фабриката 
„Мачкатица” ще бъде съв
сем добре решен. От 2.000 
тона стоманени отливки го
дишното производство б сто 
манолеярната ще се увели
чи след първия етап на ре
конструкция на 6.000 тона, а 
след втория — на 10.000 то
на. Брутопродукцията ще на 
растне от сегашните 33 ми
лиона динара, на 115 милио
на динара. Броят на работ
ниците ще се увеличи от се
гашните 580 на 800 души. 
спрат главно на външния па 
Произведенията ще се пла- 
зар. Посочените данни пока 
зват, че „Мачкатица” след 
реконструкцията ще остане 
сурлулншки гигант.

м. н. н

Трудовите резултати на конфекция 

»Свобода« през първото полугодие 

на текущата година
внедрена е нова технология изграждане (купуването) па 
и е увеличен броят на работ два двустайни апартамента, 
нините от 252 през миналата един едностаен и две гарсо- 
на 307 работника през тази ниери. Но тоя начин биха 

1 се рошили жилищните
година. - проблеми па някои работин-

Работническият съвет на 
конфекция „Свобода", раз
гледа трудовите резултати 
на предприятието от 1 януа- 
ри до 30 юни т.г.

На заседанието се прие за 
че резултатите, 

са осъществени,, са

Фабриката сс реконструира

От фонда за неразвитите 
краища в СР Сърбия, преди 
тиата банка в Лссковец и от 
собствени извори „Мачкатн-

заседа-Освен анализа на 
нието бяха разгледани и дру 
ги въпроси. Съветът реши да 
вземе участие на конкурса 
обявен от страна па комуна 
лното предприятие „Услуга , 
който се отнася.за изгражда 
не и купуване на квартири, 

на трудовите колекти- 
дават на кредит- В 

отношение е решеио за

пи.
На заседанието бе решепо 

приеме и подпише Об-
ключение,
които
положителни. Общият при- 

в те
ла се
щсствеиото споразумение за 
разпределянето па доходите 
и личните доходи.

М. Величковход на предприятието, 
чение на първото полугодие 
е 12.475.407 динара. В сравне 
ние със същия период през 
миналата година, общия при 
ход е увеличен с 1.444.862 дп 
нара. Доходът през тоя пе
риод възлиза на 3.017.320 ди
нара и е увеличен в сравне- 

същия период на ми 
561.409 ди-

Осисп тези, бяха разгледа
ни още някои текущи въпро 
си, свързани с работата и 
проблемите на конфекция 
„Свобода".

БОСИЛЕГРАДЧАНИ ВЪВ 

ВЕНЕЦИЯ
които 
ви ще се
това . _
нуждите на работниците ог 
колектива да се участвува в А. А-

ние със тири дена н са посетили 
Триест и Венеция. Доволни 
са от пътешествието, особе
но, че им струва съвсем ев
тино. Превозът за един път
ник е бил само 170 динара.

Ръководителят на транспо-

Транспортното предприя
тие в Босилеград неотдавна 
организира екскурзия на бо- 
енлеградчани до Венеция, в 
Италия. Това е първата ек
скурзия 
рана за местното население. 
Иначе предприятието досега 
е превозвало екскурзианти 
до Арабия, Цариград и гра
дове в Западна Европа, оба
че от други градове.

Четиридесет боенлегрпдча- 
ни са прекарали на път чс-

налата година с
Общата пебалча нанара.

предприятието е увеличенас
33«/..

Осъществените резултати 
са допринесли да се увели- 

8»/о. Така на

която с органнаи-

рта в предприятието ни съ
общи, че Те са готови да ор-чат доходите е

миналата година отпример 
1 януари до 30 юли средпа- 

била 986 дина- 
1.069 динара. Съ-

пшпзнрпт нов» екскурзии и 
чо сред населението има ин
терес към това.та заплата е 

ра, а сега е 
що така са увеличени и про
изводствените капацитети,

м. н. н.
Страница 3
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В ДИМИТРОВГРАДСКО 

СЕ ВЪРШЕ* с?а селоот село
///. '//ЛУ/ ///////////>/////////////////■

Най-голям е добивът от пше 
цицата , Кавказ" — 426 кило 
вите там се движат от 80 
до 400 килограма, според мя 
стото и агротехниката. В За- 
бърдие първите резултати 
говорят, че кооперацията ще 
има среден добив на зърно 
около 350 килограма от де
кар.

грама от декар. Частниците 
не могат да се похвалят с 
такъв добив, защото е по-сла 
бо било прилагането на аг
ротехнически мерки. Доби-

(ОТ 1 СТР.)

Жетва в Босилеградско шсе на хармана, а 11 процеп 
та ако отива напрапо на ни 
пата, при кръстците.

Обичани добиви на зърно
Жътвата в Босилеградско 

започва сравнително по-къс
но, отколкото в другите пре
дели. Сега именно е в раз
гар, но има места, където те 
— първа започва.

Първите резултати показ
ват, че добивите ще бъдат 
сравнително малки, около 

килограма от декар.
Това се дължи на две не

ща — засява се ръж или не
подходящи пшеничени сор
тове, а обработването е ли
шено от агротехнически мер

ват семена, защото им пзли 
зали. много скъпи..
Съобщиха ни, че за сметка 
на това много търсени били 
тревни семена за изкустве
ни ливади, от конто се полу 
чавало много сено.

К. Апостолов

Комбайните във ВисокБосилеградско, според да
нни, има собствени зърнени 
храни за около тримесечна 
прехрана, а остатъка внася. 
Време е да се поработи от 
кооперациите и другите фак 
тори да се променят пшени
чените сортове и да се запо
чне със засяване на високо- 
добивни, на конто тук гадни
те климатически условия ня 
ма да пречат.

100 з действие

Комбайнирането на пшени 
ца пък ще се плаща 70 дина
ра на декар площ. Цените 
всъщност са от лани, за да 
не се затрудняват земедел
ските производители.

Кооперативните блокове 
са вече ожънати. Всъщност 
там са работили комбайни
те. В района около Димит
ровград са комбайнирани 
1.010 декара, а сега се при
ключва комбайнирането на 
блоковете в Забърдие.

Добивите не са лоши. Коо 
перацията в района около 
Димитровград е получила 
среден добив на зърно око
ло 300 килограма от декар.

1ки.
В босилеградската коопе

рация изнахме, 
със „Сан пасторе" и „Безо- 
стая" се показват добри, но 
хората не искали да купу-

СЪОБЩЕНИЕ!че опитите

м. н. н.
УМОЛЯВАТ СЕ ЧИТАТЕЛИТЕ НА

ЗАЩО ЗАКЪСНЯВА 

ИЗГРАЖДАНИЕТО НА 

АСФАЛТН0Т0 ШОСЕ 

ДИМИТРОВГРАД—РАДЕЙНА

„БРАТСТВО", КОИТО СА ПОЛУ

ЧИЛИ ПИСМО ЗА ВНАСЯНЕ НА

ДЪЛЖИМИТЕ СУМИ — ДА НА-

ПРЯВАТ ТОВА ВЕДНАГА.

Неотдавна в нашия 
ник писахме за пътя Димит
ровград—Висок. Между дру 
гото беше написано, че до 1 
юли трябва да завършат из
копните работи, настилката 
и валирането, а от 1 юли да 
почне с работа Пътното пре 
дприятие от Ниш, което тря 
бва да сложи асфалтово пла 
тно. В течение на тая годи
на е трябвало да бъде изгра 
ден пътя от Димитровград 
до Радейна 
7.300 метра. Обаче, работите 
от страна на 
предприятие „Градня”

По тоя начин би била дове
дена под въпрос и сумата, 
която трябва да инвестира в 
шосето Пътното предприя:

от Ниш. Пътното пред
приятие от Ниш ще вземе 
участие в строежа само 
случай че началните работи 
завършат до 1 септември.

Представителите на строи 
телното предприятие „Град- 

от своя страна са дали 
обещание, с работата да за
вършат до 1 септември. О- 
баче срокът е поместен до
ста напред и възможността 
да се закъснее е налице.

вест-

Общественият 

сектор закъснял
тие Премерване на

В
имота в

Босилеградско
ня”в дължина от

Премерването на имотите 
Босилеградска комуна 

(всъщност в цялата ни ре
публика) трябва да стане ид 
ната година. За Босилеград
ско е определено премерва
нето да се извърши през ме
сец май.

Както ни осведомиха в об 
щината, за целта са необхо
дими солидни 
за да не стават грешки, кои
то после трудно ще се 
правят.

На събрания на избирате
лите хора от земемерната

.............................. пи..... ....... ......... ......... ... ... ......... ................ |„ц„ш

служба са разяснили на зе
меделските 
какво трябва да 
предварително: — да уредят 
имуществено-правните въп
роси по притежаването на 
земята и да поставят видими 
белези на границите 
та си.

Всичко това земеделските 
производители вече са 
вършили.

Но отношението на земе
делските кооперации и дру
ги обществени 
на имоти е за осъждане. О- 
ще не са започнали да уре
ждат спорните въпроси 
притежаването, макар че ня 
кои от кооперациите имат и 
по 4 хиляди парцели (коопе
рация Босилеград).

Времето е 
кратко, казаха компетентни
те, и ако не се започне вед
нага с подготовките, премер 
ването на имотите ще бъде 
неуспешно.

встроителното 
все

още не са завършени, въпре 
ки че е изминал цял месец 
от датата, когато е трябвало 
да бъдат завършени.

производителиподготовки, направят
из-

А. Д.
на имо

На 18 
тели на

юли т.г. представи- 
Общинската скупщи 

на и на строителното 
приятие „Градня” са прове
ли съвещание във връзка с 

проблем. Между другото 
е изтъкнато, че ако работи
те от страна на „Градня” не 
бъдат завършени до 1 септем

при-пред-

тоя
притежатели

по
ври, шосето едва ли ще се 
построи през тази година.

сравнително

Ждрелото при 
Власи

Премерването иначе
се извърши със снимане от 
самолет, а след това специа
листи, въз основа на белези- 

ще очертаят парцелите. 
Това е първо 
ване в Босилеградско.

ще

те.
5* такова премер

I м. н. н.Страница 6
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КОНФЕКЦИЯ >:СВОБОДА«

ОСВЕДОМИТЕЛЕН БЮЛЕТИН ТЕЛЕГРАМИ

»Свобода« на панаира 

в Лесковац
28 ЮЛИ 1972 БРОЙ 2 ГОДИНА I

Един полезен договор 

за сътрудничество
През втората половина на 

зони в Лесковац се е състо
ял международен панаир на 
текстил и текстилни маши-

Между 316 производители 
от нашата страна и Белгия, 
ГФР, ГДР, Италия, ЧССР, По 
лша, Франция, Англия, Ав
стрия, Швейцария, САЩ, Я- 
пония, Испания и Съветския 
съюз, който сега за първи

път участвува в този пана
ир, 
да”
конфекцията за есен и зима.

„Свобода” е представила 
своите произведения на про
странство от 80 метра квад
ратни и мнозина посетите
ли на панаира и делови хо
ра са проявили голям инте
рес към производството й.

е участвувала и „Свобо- 
със свои експонати от

ни.

На 18 юни бе подписан са- 
моуправителен договор за 
взаимно сътрудничество ме
жду предприятия на тексти
лната промишленост отЮго 
източна Сърбия, който е под 
писала и „Свобода”.

С договора се утвърждават 
основите на съвместната де
лова политика, чиито цели

— най-малките и най-голе- 
мите суми на личен доход,

— критерии за размера 
на лични приходи, които об
ременяват материалните ра

зноски,
— начина на провеждане

то на договора в дело и дру
ги постъпки при пристъпва
нето към договора.

В края на миналия месец 
„Свобода'1 е доставила 
Съветския

на
съюз първата пра 

тка от договорените костю
ми. Пет хиляди костюма в 
стойностса: от около 154 ми-— утвърждаване и осъще

ствяване на взаимно сътруд
ничество,

— развитие и съгласуване, 
както и взаимно влияние 
върху програмите на произ
водството,

— осигуряване на високо 
ниво на заета работна ръка 
и на оптимално ползване на 
мощностите,

— създаване основи за ста 
билна стопанска дейност и 
взаимни делови отношения,

лиона стари динара са пра
тени по железницата.

о
2
н

&
Нашата конфекция е 
качествена и съвреме
нна.
Посетете магазините 
ни, за да се убедите 
сами.

оа
В

§
<

— съвместно планиране на 
износа на конфекционни 
стоки, тъкани и плетеш! 
предмети, И

— съвместно представяне 
на панаири, модни ревюта 
и други такива срещи,

— договаряне и избор на 
нужните видове пропаганда 
и реклама.1

Страници от историята на »Свобода«Договор и 

за личните 

доходи ПРЕДПРИЯТИЕПРОМИШЛЕНО
брани модели и тъкани. В 
края на 1960 година се стига 
до организационни пробле
ми, до смяна на директора 
и ред неправнлностн в рабо
тата. Това се отразява отри
цателно върху работата на 
предприятието. Поставеният 
да изпълнява длъжността ди 
ректор малко урежда поло
жението, но тава не стига 
за успешна работа. Тогава 
сс стига до уволняване на 
доста работници и обемът 
на работата намалява. За да 
сс подобри фннансовотц съ
стояние на предприятието и 
издължат сумите към поръ
чителите предприятието е 
принудено да продаде част 
от средствата на труда и с 
парите да уреди своите бор
чове. Така „Свобода" отново 
си възвърна престижа и тръ 
гна към нови успехи.

През 1961 година цялото 
предприятие работеше в съ
щите малки павильонн.

шини „Чепел”, купени през 
1959 година 11 машини „Си- 
нгер”, машини за копчета, 
за кроене и още няколко ма 
шини за правене и оплитане 
на дупки и пр.

Но преминаването към ин
дустриално производство не 

било добре подготвено. Ня 
мало достатъчно кадри, су
ровини, пито пък сигурен па 
зар за продукцията.

През 1960 година предпри- 
имало 78 работници,

нужно да има три цеха най- 
малко.

Годината 1958 е нов пре
лом на предприятието.

„Свобода” се отделя само 
стоятелно и започва да из-

На 1 ноември 1952 година
кооперацията престава да
работи и се образува само- 

сервизна работил- 
за дам- 

облекло. След

Конфекция „Свобода” е 
и самоуправите- 

договор за съгласуване
подписала 
лен
на разпределението на дохо
да и на личните доходи съв-

Тога-
стоятелна

ваница с два цеха
ско и мъжко 
основаването на работилни- 

броят на работещите

местно с други сродни пред 
приятия от Нишки регион.

Договорът съдържа разпо
редби за:

— критериите по съгласу
ване и разпределението на 
дохода и на личните дохо-

работва конфекционни дре
хи, като същевременно вър
ши и услуги на населението. 
Тая година означава преми
наването на „Свобода” към 

производство.

цата
намалява. Работничките си 

от 27 работ

е

остават шест, но 
ници остават само 14. Трина

промишленобяха останалидесет души 
без работа, а причината бе 
най-много в лошите взаимни 

В малкото ра- 
Иван И-

ятието
но това число не стигало да 
сс използват мощностите на 
средствата на труда. Пора
ди това се стига до увелича
вано на работната ръка, при

АИ,
на личните до- 

категории на квали
— размери 

ходи по отношения и
бота — си спомня 
ваиов, който с 
на точност

фицираността,
_ критерии за разпреде-

за общо

изключител-
всичкипомни

в живота наление на средствата 
потребление, преломни дати 

предприятието.
на няколко пъти, та-смаиа

кг. че в края на годината те
съобщи, че работи 

1954
стават 172 души със служе- 

Прнстата нова работ
на ръка обаче била неподго- 

трябвало да сс рабо- 
й. Та-

Той ни
лницата е работила до 
година, когато прераства 
занаятчийско предприятие 
Свобода". Основната дейност 

' е шиваче-

щите.
в

таена и
ти за подготвяването 
ка например през 1960 годи
на се провежда курс с цел 
да се разясни принципът на 
верижното производство в 
конфекционната изработка 

дрехи. Проблемът който 
следва е слабо качество на

на предприятието
има други цехове, 

билиСТВО, НО
каквито например са 
бръснарско - фризьорският, 

и цехът за пре
Иван Иванов — жива исто

рия на предприятието
В документите от тогава на
мираме една инвентариза
ция на машините с електри
ческо задвижване. Предпри
ятието е имало 25 шевни ма-

обущарският 
работване

Това различие
на кожи. на

на цехове
от самия за

било
(СЛЕДВА)сс наложило 

кон. За предприятие
производството и лошо из-

Страница 7

28 юли 1972братство ■



пее да се посъвземе, защото 
поне тази година, както ка
за сегашният

Значи тая илюзия не зас- 
служава и да се спомене.

Но като се гледа докла
дът на комисията, стига се 
до впечатлението, че само с 
такъв доклад не бива да се 
тръгне към решения пито 
за заздравяване, пито за фа
лит на това предприятие. В 
множеството бройки може 
да се съзре, че значителна 
част от сумите за вземане 
може да бъде платена на ко 
операцията. Имаме пред вид 
„съмнителните" застраховки 
дефицита в магазините, по
върнатите аванси, дълговете 
на частниците, продажбата, 
макар и на по-ниска цена, 
па шипковия плод и други 
там възможности, с 
да се намали загуба: 
ло 40—50 милиона.

Това обаче иска още един 
щателен преглед на финансо 
вото състояние на коопера
цията, от който да произле
зе и заключение какво да се 
прави нататък.

Какво може да стане?

Тлъминската кооперация 

пред фалит ли е?
счетоводител, 

тя работи без загуби, но то
варът от миналото й не дава 
да се изправи.

Поука

Позволяваме си да мислим 
както комисията, че в рабо
тата па ръководните е има
ло много нехайство и това 
с една причина повече за за- 
тъването. Но трябва да на
мерим и елементи за оправ
дание. Тази кооперация е 
единствената в Босилеград- 
ско, която повече или по-ма-

(ОТ 1 СТР.) Лоши бройки

Комисията, вижда се, е 
проучвала положението на 
кооперацията доста старате
лно. Нейното заключение с, 
че коперацията в Д. Тлъми- 
но има загуба към 103 мили
она стари динара, които са 
се натрупвали с години, спе 
циално от 1968 насам. В док
лада се изтъква, че работи

ли дългове към. кооперация
та, които надвишават 60 ми
лиона стари динара, невър- 

служсбни 
да иди ровки и други неща 
— около 9 милиона, дългове 
па частници към коопераци
ята — около 4,6 милиона, ра 
зни дефицити и неотчетени 
стоки, възлизащи на някол
ко милиона, дефицити нап
равени от продавачи в ня
кои кооперативни магазини, 
които не са платени, иска
ния за застраховки на осно
вни средства и друго.

Отбелязва се също, че ко
операцията дължи на свои 
доставчици, а те са около 
197 на брой, около 290 мили 
она динара, а в магазините 
си държи на склад непрода
ден сух шипков плод около 
4 хиляди килограма, чиято 
счетоводна стойност се чис
ли на 32 милиона стари ди
нара.

При това положение коми 
сията предлага в доклада си 
осигуряване на кредити за 
заздравянс на кооперацията, 
които да възлезат на около 
250 милиона ст. динара.

Съветът за 
финанси при общината неот 
лавна обстойно проучи док
лада на комисията и реши 
да се предложи на общин
ската скупщина да постъпи 
по закона. Това ще рече да 
сс наложи опекунство за из
вестно време, за да се види 
има ли условия за съществу 
ване. Ако се установи, че ус-

стопанство и

копати аванси за

лко е направила нощо по 
сътрудиичене със селянина, 
за неговото улеснение, и се 
е постарала да посъздаде 
нещо и на своя имот — план 
тации и пр. Това пък не е 
доходна работа в момента. 
За собствено производство и 
кооперация със селянина се 
искат големи инвестиции, 
които трудно се отплащат и 
загъването е възможно. Прй 
мерът на другите коопера
ции го показва това доста 
ясно. Нито една не смее да 
литне към такава дейност и 
си държи търговията, в коя- 

както каза един дирек
тор, само будалите могат да 
загубят.

И една друга причина

които
та с око

Ще стане това, което ста
ва в такива случаи, ако пре 
дварително не се намери 
най-разумното и спасоносно 
решение. Предприятието ще 
бъде изправено пред фалит, 
част от дълговете ще погаси 
с това, което може да се про 
даде и купи от други, работ
ниците могат да останат без 
работа, може да „изгори" 
някой земеделски произволи 
тел, на когото дължи коопе 
рацията за продаден доби
тък, а виновните тце бъдат 
изправени пред съд. Но във 
всеки случай законът не мо
же да бъде отминат — 
последва опекунство, а пос
ле ще се види какво 
не. Естествено,

то,

има
за това затъване: дълго ча
каната интеграция, която да 
махне безредието 
ския живот на комуната и 
да оправи предприятията да 
си гледат всяко своята рабо
та. Ако бе

Ш!
в стопан-*:< , $ 1Щ- ШшШ Изходът

Сума от 250 милиона 
ри динара за оправяне 
положението в една малка 
кооперация едва ли ще даде 
някоя банка, въпреки възмо
жното желание и готовност 
общинската скупщина да се 
яви като поръчител.

Кооперативният дом в Тлъмино
ста-

се стигнало до 
нея, може би и тази коопе
рация щеше да е добре. А 
така сигурно тоя хал 
и някоя друга.

ловията са лоши, да бъде по 
ставена в положение на фа
лит.

те не са водени здраво, а об
виненията за това падат вър 
ху директора и счетоводите-

на

ще
Общинската скупщина ще 

си каже думата вероятно о- 
ще на първата сесия.

ля. чака
За загубите са допринес

ли между другото неплате-
ще ста- 

най-добре 
ще е, ако кооперацията ус- м. н. н.Хумористичен разказ

Щ ом ме видя, и широко 
се засмя:
— Пак ли бе, мой чо
век?

Турих го на тезгяха до ос
таналите.

— Пак.
— Не свири, а?
— Не свири.
— Нищо. Пак ще го поп

равим. Толкоз пъти сме го 
правили и сега ще стане. Ми 
налата седмица като го взе, 
как свиреше, а??

— Свиреше, ама на третия 
ден спря.

— А, виждаш ли, три дни 
е свирило. Значи сме го по
правили. Няма при нас туй- 
онуй, мой човек. Гарантира
на работа. Мини пак 
та седмица да видиш 
се дере.

И като тупна един път от
горе му, добави:

— Телефункен ще го нап
равя. Държавна кооперация е 
тука, не сме лукова - 
Всички апарати оттука

— по пет пъти даже. 
Ти как си иначе?

Измънках нещо и си тръ
гнах.

Вчера отидох да го взема. 
Моят човек от

вядай и си свири не три, ами 
трийсет.

— А няма 
ваме, майсторе?

— Готово бе. Тука 
нтът е господ. Аз го изпроб
вах двайсет-трийсет пъти, 
свири та се къса. „Телефун
кен". Лови Белград. Ти как 
си иначе?

И той го включи. Апарат 
ът свирна. Оня ме изгледа 
победоносно:

миналата седмица непрекъс
нато бучеше и пръщеше, а 
сега даже не можеш да раз 
береш дали е включен. Гле
дай каква тишина, 
предават погребение ... Ще 
знаеш, не мога да се отърва 
от работа. По цял ден. Пет 
лева и да не ме забраниш- 
ей!

пет лева, 
майсторе? — възразих уди
вено. — Радиото не свири.

се той и отнейде се показа
един Пенчо. — Кажи на дру 
гаря поправя ли го този апа
рат?

Пенчо мръдна вежди 
сече:

— Само ,Девски"!
— Нова крушка туря ли? 
— Пет волта и половина. 
— Свиреше ли?
— Като поп.
— Белград ловеше ли?
— Предаваха мач на „Цър

та техника, мой човек. Виж 
дам, че си интелигентен чо
век, може студент да си бил. 
Да не мислиш,

ли да го проб-

клие- Сякаш че само тво
ят прави номера. Всички са 
такива ти го поправиш, 
тон се развали. Ти пак го по 
правиш, той пак 
Заповядай.

— Вижте 
Ненадейно 

ха жални.
**азбеРИ ме бе, мой чо

век, вземи го, моля ти се, взе 
ми го! За какво 
ка. Ами! У 
но. То човек 
знаещ какво

и от-

се развали.
— Но за какво какво, другарю, 

очите му стана

да стои ту- 
вас по е възмож 

Дето е жив, не 
иска, че тази 

кутия ли. Да опустеят 
ките

ТАЙНАТА НА ТЕХНИКАТАдруга-
как

всич-
носят ги всеки ден. 

речеш, пак ела. Кога 
Хайде

— Казах ли ти — гледай 
как светна. А миналата сед
мица не щеше. Турихме му 
нова крушка — пет волта и 
половина. Вносна, мой човек 
Има да ти свети сума вре
ме. Може и за нощтна лам
пичка да я използуваш, ме
ка светлина...

— Ама то не ще 
бе, майсторе!

За миг майсторът се обър
на към апарата, изгледа го 
смаяно, наведе се, взе да въ 
рти бутоните му, 
щеше да пали камион, 
апаратът само свеетеше. Нео 
чаквано го угаси и каза:

— Може ли

Човекът направи една съ
чувствена физиономия.

— Не свири бе. Ей го _
иначе работи, пък не свири. 
Гледай какво нещо е техни
ката, ой човек. Оня 
направихме и 
сега не ще. Е, като 
зорлан не можеш 
каращ я. Иначе 
почистен. Свети. Ти 
си го изоставил. Ама 
сме затова. Не се 
Като го

не сме 
щом

вена звезда".
— Монте Карло? 
— Джаз.
— Атина?
— Литургия?
— София?
— Не я г 
— Свободен

със здраве. И
го поправяли. Пет 

И като ми
лева.

го тури в ръце
те, продължи да се оплаква: 

Ще знаеш.
глава.

ден го 
свиреше, пак 

не ще, 
да го на-

ми-
нават техниката е 

пълна с тайни. Всичко 
наред, пък мълчи. Ако 
лчи — бучи. Ако 
прави —
Ти като

слушам.
му е 

не мъ 
и това не

__ си иди да по-
правящ другите. — и отно
во се обърна към 
Златно

да свири е идеално 
много 

ние 
засягай, 

туриш в стаята, за 
красота да го гледаш.

— Ама..

мене. —

пред жената. Много 
нти, ще знаеш. И 
сигурно е така? Ти 
ботиш?

вратата ме 
посрещна с едно „О-о-о" и 
сс здрависа сияещ.

— Казах ли ти, ще го поп
равим, мой човек. Няма 
жа тука. Готово. Пет лева. И 
ма и стотинки, ама карай са 
мо пет лева, ти си мой човек 
И постояннен клиент. Запо-

нещо друго ще е. 
учен човек може ли 

да кажеш защо? Не 
Някой

като че докуме 
при тебе 
къде ра-

можеш.
но ден мини да се почер 

- съм тука. Всич
лъ-

ПИМ. Винаги— Зная бе, 
кажеш, че не щял да 
Ама аз ще ти кажа, 
правяме. Пенчо —

зная какво ще 
свири, 

че го по 
развика

ко най-хубаво.
И ето 

моя апарат. 
„Телефункена ".

Аз заекнах 
ме прекъсна: 

— Няма

нещо. Но тойда отречеш, че 
е оправян? Няма лъжа че понесох отново

тука,
я едновремешна-Страница 8
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Проблемите на образованието Култура * просвета111 изкуство
Без школуване на кадри Димитровград

от година
проблемът за кадрите

на година съществуващите педагогиче 
ски академии в републиката 
на сърбохърватски език, а 
по-късно за нуждите и изис
кванията на общините опре
делено число (възпитатели и 
преподаватели) да се изпра
щат на доквалификация, 
носно на специализация 
НР България. Там биха 
дявали съответната ^- 
логия по предмета или обла
стта, която ще преподават и 
езика изобщо.

Доколкото пък

Струва ни се обаче, те та
кова плануване ще бъде въз 
можно едва тогава, 
се изготви единствена учеб
на програма за основното и 
средното образование за учи 
лищата на българската 
родност. Доколкото пък се 
протака с изготвянето на та
кава програма, училищата 
не само че ще останат без 
школувани кадри, но съще
временно ще бъдат и без у- 
чебници, наръчници и пр.

Следователно, трябва да 
се ускори приемането на об
ща учебна програма за на
родността, за да се даде въз 
можност ускорено да се ре
шават и останалите образо
вателни проблеми!

Дограждане на детската 

градина
в учи

лищата на българската наро 
дност все повече се изостря, 
защото няма учебно заведе
ние, в което да се школува 
преподавателски кадър за 
тези училища.

От освобождението насам 
няколко години е работила 
Учителска школа, в която 
няколко десетки учители се 
подготвиха

когато

иа-
Детската градина „Осми 

март" в Димитровград тряб
ва наскоро да започне с раз 
ширяване на мощностите си 
Именно, тези дни трябва да 
започне строежът на още 
три помещения, тъй като до
сегашните не задоволяват 
нуждите. Тази година осо
бено изпъкна нуждата от по 
мещения, понеже имаше по
вече деца, отколкото същес
твуващите мощности можа
ха да приемат.

Съветът на трудовата общ
ност на последното си засе
дание прие решение да даде

от- строежа на комуналното пре 
дприятие „Услуга”. В конку
рса за дограждане на дет
ската градина участвува и 
строителното предприятие 

„Градня", но колективът се 
определи за „Услуга", тъй 
като тя предложи по-евтини 
цени и по-къс срок.

Стойността на строежа ще 
възлезе на над 350 хиляди 
динара и ще бъде готов до 
29 ноември, тази година.

в
овла

термино
за преподаване 

на български език. По-късно, 
от 1960 до миналата 
в Ниш при ВПШ също 
имаше група за български 
език и литература. Отнача
ло, като самостоятелна гру
па за български език, тя на 
бързо задаволи нуждите и 
след няколко годишна рабо
та стана смесена група — 
за сърбохърватски и българ 
ски език.

Проблемът за кадрите се 
актуализира, оглед предстоя 
щата реформа на образова
телна система у нас, по-спе
циално на преустройството 
на средните и волувисшите 
учебни заведения, създава
щи учителски кадър. Не без 
значение е и законът за обе 
зателно завършена ВПШ — 
съответна група в предмет
ното обучение, според кой
то закон доста учители ста
наха „неквалифицирани” за 
предметите, които препода
ват.

година,
така става дума 

за създаване на кадър за ги
мназиите — за български е- 
зик и литература — 
ояха изнесени две алтерна-

също

тпвнп решения:
— или да се активира 

групата за български език 
ма филогическия факултет в

А. Д.

БабушницаСт. Н.

Културен дом 

до края на 

годината?
Общинската образовател

на общност в Бабушница 
планира до края на година
та да започне дограждането 
на културния дом в града.

Средства за строеж тряб
ва да се осигурят чрез Ре
публиканската културна об
щност, и то във вид на кре
дитиране и на безвъзвратна 
помощ. От друга страна, ба- 
бушнишка комуна също тря 
бва да осигури известна 
част от средствата.

Нуждата от културен дом 
е налице. Много културни 
акции, които се предвиждат, 
не могат да се осъществят, 
понеже сегашните помеще
ния не са удобни и приспо
собени за целта.

«пия*
Какви кадри трябват?

С оглед на факта, че (поне 
засега) обучението е на бъл
гарски език само в основни
те училища, необходим е 
кадър със следния профил: 
възпитатели за предучилищ
ните заведения, преподавате 
ли (преди учители) за класо 
во обучение и преподавате
ли (преди прогимназиални у- 
чители) за предметно обуче
ние. Отделно, училищата се 
нуждаят от учители т.е. пре 
подаватели за български е- 
зик и литература.

Как в бъдеще ще се съз
дават кадри за училищата 
на българската народност 
все още не е известно. На 
неотдавнашното съвещание 
по проблемите на образова
ние на народността в Ниш 
бяха изтъкнати няколко въз 
можности:

Босилеград: До скоро виждане в училището
Ст. Н.

Белград, като група за сър
бохърватски и български е-
зик;

— или да се открие също 
във философ- Босилеградски размишления

такава група 
ския факултет в Ниш. (То
ва обаче ще бъде възможно 

тоя факултет 
втората фаза". Къде да е културният дом?едва, когато 

„навлезе във 
А това значи още чакане ...)

— при новосъздаващите се 
педагогически академии в 
Пирот или Враня да се от
крие паралелка за възпита
тели, относно преподаватели 
за българската народност.

(Веднага бе изнесено опа
сението, че това ще бъде до
ста скъпо, тъй като такъв 

бва да съществува 
оглед

на пътници през пункта при Рнбар-Разбира се, казаното
повече бе отдс- знт паСЛЕД ТРИ години, така с плапнра- 

Босилеград ще има културен дом. 
Проектите, казват, вече били изготвени 
и остава да започне работата.

Новината радва всеки боснлеградча 
нин. Приказва се за постройката, за уле
сненията в културния живот на градче
то, но от разговорите личи, че не всич- 

мнсния за големината и мястото му 
са уеднаквени.

Домът, спорел проекта, щял да бъде 
строен на мястото па старото кино, при 
училищата. Никои обаче се изказват, че 
ще е грешка да се разположи една ху
бава. сграда в „дупката до моста" и 
предлагат мястото срещу общината, кь- 
дсто има само една монтажна барачка. 
Те ползват още един довод — старото 
кино и постройката до него трябвало 
да бъдат разрушени и три години гра
дът ще е
е единственото

съвещанието 
лно мнение, желание, откол 

или заключение,

цн и пр.
И за големината на зданието има 

мненията. Питат се някоз,
но,

различна в 
трябва ли па града огромен културен 
дом, когато градът няма да расте още 
много.

кого иск
задължи съответникоето да 

те републикански образова
телни институции да разгле- 

решат по въпроса на 
на кадрите за

клас тря
само една година, с 
на броя на необходимите пре 
подаватели. Нуждата от по
вече възпитатели и препода
ватели не е голяма— 
за основните училища 
силеградско, Димитровград 

Сурдулишко и Бабушни

Трудно е да ставнш арбитър, като 
ползваш трибуна, каквато е вестникът. 
Още повече затова, че ръководните си
гурно са обмисляли въпросите преди да 
предложат решенията. Но изглежда е 
имало, а може би още има, начин за 
най-подходящо решение. Боснлеградско 
има толкова свои хора, които са инже
нери строители или архитекти. Могло е 
да се направи допитване с тях, а те ка
то специалисти за своя край биха се 
отзовали да се изкажат.

Във всеки случай градът се нуждае 
от такова здание. По-хубаво ще е да 
бъде на видно място, особено и затова, 
чс там киното трпбва да се руши и ще 
възникне проблемът — къде да се раз
вива културната дейност на градчето, 
от която то действително се нуждае.

кидат и 
школуването

па българскатасамо 
в Бо-

училищата
народност.

ско, 
шко).

— възможно е да сс шко- 
необходимият кадаър в

Без общи данни трудно 
«ще върви

Колко обаче са нужни, на- 
пример, биолози, географи- 

химици, физици и учи-

лува

без помещение за кино, кост;опи,
други специалности 

па българека-
място за културен жители по 

за училищата 
та народност в

вот и развлечение.
Противната страна отговаря,

строи хотел, защото 
необходим па града зарад 
мини, зарад оживения гран

чемомента ии- 
каже. Защо- 

общи дашши пока-

там трябвало да се 
и той е 
бъдещите

кой не може да м. н. И.то няма 
затели, според 
планува учителският

които да се 
кадър.
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от петък до петък във вашия град

Започна мемориалният 1 Малка мозайка на димитро
вградената скукатурнир «Александър 

Пейчев - Аца« Освен в „Балкан” хората прекарват 
в „Мотела”. Но тук е ви-СРЕДЛТЛ на юли. Димитровград, 23 

I. Хотел „Балкан” е полупразсп. Чу- вечерите си 
наги пълно. Не можем да проумеем за
що е така, понеже и тук няма никакво 
развлечение. Дори често се случва да се 

по един час човек да бъде обслу 
жен. Но локацията, която предлага ху
бава гледка, терасата на мотела и нави
ците на хората преодоляват над всичко, 
което не се предлага от страна на го-

часа
вече заглъхващ шум около масива се

те, който се смесва със звука на т^с- 
чиято програма е вторият„Вете-бора „Бум-спрей’ и 

рап", отбор съставен от бив
ши спортисти, които някога 
са спортували с ранно почи- 

спортист—футболист 
и хандбалист Александър 
Пейчев. Егзибицнонният мач 
между двата отбора (от ко
ито отборът на „Ветеран” не 
се състезава), завърши с по
беда на отбора „Бум-спрей“ 
с резултат 6:1.

Преди мача, представител 
на студентската организация 
произнесено слово за почи
налия спортист Александър 
Пейчев и по тоя случай на 
неговата дъщеря бе връчен 
скромен подарък. След нача 
линя удар, зрителите и уча
стниците в турнира с еди- 
номинутно мълчание отдадо 
ха почит на своя съгражда
нин и другар Александър 
Пейчев, починал на 26 годи
ни от коварна болест.

Тазгодишният мемориален 
турнир по малък футбол „А- 
лександър Пейчев-Аца” запо
чна на 22 юли. Тази година 
ще вземат участие 24 отбора 
от Димитровградска, Пирот- 
ска община и един отбор съ 
ставен предимно от футбо
листи, които играят във фут 
болните отбори в Ниш.

Първият кръг на турнира 
ще се проведе по система на 
елеминираие и дванадесетте 
най-добри отбора ще продъл 
жат състезанията в две гру
пи. Първенците от двете 
групи ще играят мач помеж
ду си, който трябва да реши 
победителя на тазгодишния 
турнир. Досегашните побе
дители на турнирите винаги 
са били отбори от Димитро
вград. Турнирът се провеж
да от 1968 година.

Тазгодишният турнир бе 
тържествено отворен от ми
налогодишния победител от-

визора, на 
дневник. На края на програмата се по
казва образът на спортния редактор на 
Телевизия Белград и като по команда 
всички се дигнаха и застанаха пред те
левизора. В същия момент утихнаха. Не, 
нямаше никакви новини от значение за 
съдбата на човечеството, пито някое е- 
похално дело, свързано с неговия прог
рес. Касаеше се до шахматния 
жду световния първенец Спаски и пре
тендента за неговата титла, американе
ца Боби Фишер. Тази масова история в 
момента е резултат на най-актуалиото 
„световно събитие”.

Ако следим някои на мен познати хо
ра, убеден съм, че в девет от десет слу
чая разговорите, които водят се отнасят 
до провеждащия се мач. Разговорите са 
обемни и не може да се каже, че не са 
студнозни. Търси се зародишът на Фи- 
шеровата гениалност и на неговите ек
сцентрични постъпки. Всеки от тези да- 
скутанти е запознат с неговия жизнен 
път и пътя му на шахист. Разисква се 
за неговите победи и успехи и пр.

Това е главното развлечение на дими
тровградската. младеж, и не само на нея. 
В дните, след проведените срещи, групи 
хора. разискват и анализиарт всеки ва
риант, игран от страна на състезателц-

чака и

налия

стил ничарите.
Освен в „Балкан” или в „Мотела”, 

два пъти през седмицата може да се оти 
ва на кино, ако човек има желание да 
гледа, доста лоши филми.

Това е всичко в Димитровград. И

мач ме-

гака през горещите дни често срещам 
хора, които не знаят какво да правят с 
времето и хора, които винаги някъде 
бързат, с желание да оставят впечатле
ние.. че времето им е драцоенно — 

Някога имаше плажове на 
сто метра. Сега водата е толкова замър 
сена, а местата където се събираха хо
рата още повече, така че не може да 
става дума за къпане в двете реки — 
Гинска и Лукавачка.

Освен комара, който се играе в Спорт 
център, там нищо друго не се „ор

ганизира”. Някога се организираха „кер 
меси”, другарски вечери, танцови-заба-
ви и т.н., но всичко това е минало___

Студентската организация, която 
кога беше активна и проявяваше енту
сиазъм за организиране на 
културни манифестации, в тия дни ка
то че не съществува. Дори организира
нето на мемориалния турнир по малък 
футбол е дело на хора, които не са вече 
студенти.

Центърът за култура и забава, ос- 
не предлага 

на гражданите от Димитровград нищо 
повече.

всеки

ния

А. Д.

ня-

различни
те.

С »Братство« и 

»Фериалтурист« на море
В КУЛТУРНО ОТНОШЕНИЕ ДИ
МИТРОВГРАД НЕ НИ ПРЕДЛАГА 
НИЩО
Както вече споменахме „Балкан”

през летния сезон е полупразен. На го
стите, които имат желание да проведат 
известно време в него не се

вен кино-представленията.

предлага
почти нищо. Освен скара и напитки и 
вече споменатия телевизор, дирекцията 
на „Балкан” не намира за сходно да ор
ганизира нищо повече.

Остава само да се питаме: 
уморени или други ни „правят 
кива.

дали сме 
на та-Наградени във викторината по случай осемгодиш-

която съвместнонината от рождението на другаря Тито, 
проведоха „Братство” и „Фериалтурист”:

1. Пене Димитров — Босилеград
2. Славча Димитров — Димитровград
3. Стефан Манасиев — Босилеград
4. Станка Милева — Димитровград
5. Аца Новков — Димитровград
6. Даница Петракиева — Босилеград
7. Славица Тасева — Димитровград
8. Милка Христова — Босилеград
9. Росица Николова — Изатовци

10. Роза Тодорова — Босилеград
11. Свободан Тодоров — Димитровград
12. Симеон Костов — Димитровград
13. Раде Стойков — Босилеград
14. Любиша Ристич — Сурдулица
15. Славолюб Тодорович — Бабушница
16. Боянка Димитрова — Босилеград
17. Станиславка Тодорова — Димитровград
18. Стевча Иванов — Драговита
19. Петър Арсенов — Димитровград
20. Драгиша Кръстев — Клисура

А. Д.

бите. Фактите говорят оба
че противоположно.

Анализът, който ще бъдеОтровени рибите 

в Нишава
извършен, както върху ри
бите, така и на 3 килограма 
вода от реката, ще покаже
къде е истината.

За сега остава да конста
тираме, че провинителят тря 
бва да се замисли малко вър 
ху делото което е направил, 
понеже е унищожил на дъл
жина от два километра ри
бите и растителния свят на 
реката.

През последните няколко 
години вече четири пъти се 
случва от замърсена вода да 
бъдат отровени рибите в Ни 
шава. По тоя

киселини-ционид) от метал
ния
че, както изтъкват ръководи 
теля за галванизиране, рабо
тниците не са пускали таки
ва води в реката и тене са 
причина за отравяне на ри-

цех на фабриката. Оба-

иачин се уни
щожава едно природно бога 
тство. Въпреки, че 
нията в това отношение са 
големи и за трудови органи
зации се смята като 
ни в областта

наказа-Редакцията на вестник „Братство” на всички 
градени честити!

Същевременно осведомяваме наградените, че тряб
ва да докажат, че са изпълняват и останалите две усло
вия, които посочихме в началото на викторината:

1. ЧЕ СА АБОНАТИ НА ВЕСТНИК „БРАТСТВО” — 
доказва се с изрезка за заплатен годишен абонамент. (У- 
чениците от димитровградската гимназия не трябва да 
доказват, тъй ктао редакцията разполага със списък на 
абонатите).

на-
А. Д.

наруше
на стопанство 

го, нарушенията продължа
ват.

Най-новият случай, 
връзка с отравяне на риби
те е забележен на 21 юли 

Дежурната служба на 
Секретариата за вътрешните 
работи е забелязала случая 
и веднага осведомила упра
вителните органи. Образува
ната комисия от страна на 
Общинската 
пекторът по вдно стопанство 
лов и риболов, представител 
на СУП и председателят на 
риболовното дружество в Ди 
митровград. Установи, че 
всички риби от местото „Съ
ставът” до металния 
фабрика ,Тигър” са отрове
ни. Комисията е на мнение, 
че рибите са отровени от пу 
снати води (в които е имало

във

т.г.

Л СА членове на младежката или сту
дентската ОРГАНИЗАЦИЯ —
членска карта.

__ ОСВЕДОМЯВАМЕ НАГРАДЕНИТЕ, ЧЕ ДАТАТА НА 
ТРЪГВАНЕ ЗА ЛАГЕРА „БУЛЯРИЦА" (КРАЙ ПЕТРО- 
ВАЦ НА МОРЕ) Е 11 АВГУСТ В 17 ЧАСА СБОРЕН 
ПУНКТ Е ПРЕД АГЕНЦИЯТА НА „ФЕРИАЛТУРИСТ” _ 
УЛ.12ФЕВРУАРИ До 1-а, НИШ. НАГРАДЕНИТЕ ЩЕ ЛЕ
ТУВАТ ОТ 12 ДО 26 АВГУСТ, А В НИШ 
НА 27 АВГУСТ В 9 ЧАСА СУТРИНТА.

КАКТО ОСВЕДОМИХМЕ ПО-РАНО ОТ НИШ ДО 
МОРЕ И ОБРАТНО ПЪТЯТ ОСИГУРЯВАТ .БРАТСТВО" 
И „ФЕРИАЛТУРИСТ".

доказва се с младежка

скупщина инс-

СЕ ЗАВЪРНАТ

цех ма

Първата викенд къщичка във Видлич край с. Изатовци
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^^^^^аа^аааааалааа, чАААДЛДЛАЛА^^^^ЧЛ^А.»ЛАЛАААЛЛДААДДЛ< лалл^лл>

в часовете за отдих и почивка

знам глава куде ми йе, а они 
знаю йедну. Виде ли преди 
малко кико ми побеже йе- 
дън. А знайеш ли, байе Ман- 
чо, за кво бегаю? Нема во
да! V собете се убъздедо оди 
нужници. Ютром се дигну 
човеци 
умиго.
По стотина наредим© свако 
ютро за мийеше и за пийе- 
ше. -

, нема с кво да се 
Гледе тая шишетия.

— Па що че му йе повече 
вода, доста му йе колко да 
прогледа? у/.*

— Оче, това нейе кико у 
село па да се купемо по йед- 
нуш у годинуту. Он тражи 
сваку вечер жешку воду да 
се окупе пред спаше. Нема 
ли това вача путат къмто 
Совию, къмто Ниш, куде и- 
ма вода. Оцутра се дигоше 
немци па ка ме убраше що 
нема вода, па нече да плате 
ни за спашето. Па нече, не
че барема да си беше с|ги- 
шъл мирно, а он ка се уока 
„Швайн, швайнан” — та ме 
срамове изедоше. Ама 
да му прайш не можеш да 
се бийеш с шега.

— Тетека, байе Манчо, зла 
тна парица ши отоди на дру 
го место, а тува у градат ни 
кой нече с пърс да мърдне. 
За нас вода нема, а народ 
си навежда градине. А я при 
стаям да платим на човеци 
колко мисле да че имаю пи
пер и петлиджаше, саде во
да да има при нас да ньи се 
не шегую и да се свет не 
прекаруйе с нас.

СВЕТ СЕ 

ПРЕКАРУЙЕ 

С НАС
Афоризми за книгата

Талант без характер прилича на зимно слънце 
— грее, но не топли.

*
Ако подвързията зависеше от съдържанието, 

много книги биха се продавали на коли. квоБаща на управникатога на 
мотелат у Цариброд, мой 
набурлия, задължи ме да о- 
тидем и да видим кво прай 
и има ли кво да прати на 
ньините. Улезо, седо на йед- 
ну масу да га попричекам, а 
оно по мотелат саде снову 
странци. Нашега човека не 
можеш да видиш. Од време 
на време дойду наши чове
ци от пумпуту та обърну по 

-1 йедну од ноЬе па си отиду. 
I По йедно време управникат 
• провужда покре мене. Доде- 

ка я да га окнем щуче над- 
вор. Върну се с коджа ба- 
гаш, а по шега странац с же-

ну и дете. Орати шим уцрав 
никат неща на чуж йезик и 
носи багашат у собете. Не
ма — нема 
цат се върч а със све багаж, 
надидза неща, ама кой да га 
разбере. По шега излезе уп
равникат ко пипкайива коко 
шка. Видим га млого уилан, 
ама реши че му се обадим, 
нема накуде.

— Управниче, я до тебе до- 
йдо. Баща ти и майКати те 
млого поздравише и рекоше 
ако имаш неща да им пра
тиш да ми га дадеш.

— Е, они па са ли найдо- 
ше да ме потришаю. Я

*
тетига страна-Макар писателят да прави книгата — книгата 

прави писателя.
*

Печатните грешки превръщат кишата в червн- 
ва ябълка.

*
Средствата на информация карат човека да се 

чувствува като бълха в тъпан.

А със здравийе, 
Манча с.р.не

Разчитане на темпераментаЕпиграми за книгата
13. Агресивен, нападателен.
14. Нетърпим към недостатъци.
15. Имате изразителна мимика.
16. Способен сте да решавате и да дей

ствувате бързо.
17. Неуморно се стремите към нещо но-

1. Подвижен, припрян.
2. Несдържан, избухлив.
3. Нетърпелив.
4. Рязък и праволинеен в отношенията 

си с хората.
5. Решителен и инициативен.

6. Упорит.
7. Находчив при спор.
8. Импулсивен в работата.
9. Склонен да рискувате.

10. Незлопамстен и псобидчив.
11. Говорите бързо, разпалено, по мал- 

ко объркано.
12. Неуравновесен 

рещите.

ИЗПЪЛНЯВА ЛОЗУНГИТЕ

„Книгите са ваши!" —
в клуба лозунг зърна;

десет тома взе,
ни един не върна.

ЕДРОПАНЕЛНИК

От готови творби (чрез преписване) 
той сглоби един нов вариант, 
а критикът 
„Ах, какъв

ВОДАТА КРЪВ НЕ СТАВА

во.
18. Имате резки, поривисти движения.
19. Настойчив в постигането на поста

вената пред вас цел.
20. С бързи промени на настроенитео ви

възкликна от слисване: 
самобитен талант!”

То може да се каже определено, че вие 
сте чист ХОЛЕРИК.Разля романа си до безконечност:

чаша течност!във всеки мозък има
и склопен да се го- В следващия брой: кое опре

деля СЛНГВИНИКА.И. Коралов

оггде змлеш, ^ 
н т/еиего.'

•зящо гта/л гал-ЗАПАС
М,Т ПЕТРОВ

БдОЬон^и
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