
ьрятсШо НА 8 ЮЛИ

Свиждане при Стрезимировци
Крайграничното традиционно свиждане 

миналата година бе проведено на Слишовска 
могила на територията на НР България.

Неотдавна в Перник, НР България, се про 
веде заседание на комисиите по провеждане 
на свижданията от Сурдулишка община, СФРЮ 
и Пернишки окръг- НР България. Те се дого
вориха тазгодишното свиждане да се проведе 
на 8 юли в. е. Стрезимировци край гранична
та линия на територията на СФРЮ- Това ще 
рече, че домакин на свиждането ще 
бъде Сурдулишка община. Промишлени и хра 
кителни продукти ще изнесе само търговската 
и гостилничарска мрежа от Сурдулишка общи 
на, понеже свиждането се провежда на югосла 
века територия-
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Пред приемане на проекто-конституиията на СФРЮ

М. Величков

По случай Деня на бощите — 4 юли и Деня 
на въстанието в Сърбия — 7 юлиЗАПОЧНА ■опиша поход и момя 

о Акмнпюири о ЕобушннцоПУБЛИЧНО
По случай Деня на боящи

те — 4 юли и Деня на въста
нието в Сърбия 
Съюзът «а бойците в Дими 
тровград съвместно със Съю 
за на младежта, ще органи
зират партизански поход. В 
похода ще участвуват младе 
жи и девойки от гимназия
та, предприятията и околни
те села.

пълни културно-забавна про 
грама.

На 7 юли участниците в 
похода ще бъдат в Т. Одоров 
ци, където ще бъде органи
зирано традиционно търже
ство. Този ден в Т. Одоров- 
ци ще се проведат спортни 
състезания между армейци
те, участниците в похода и 
младежи от Т. Одоровци и 
околните села.

Тазгодишното чествуване 
на 7 юли ще бъде масово и 
тържествено ознаменувано 
и в Изатовци, където ще бъ
де изпълнена подбрана про
грама.
Ще бъдат организирани тър 

жества с програма в Долна 
Невля и Петърлаш.

Тези дни на възпоменател

- Г

ОБСЪЖДАНЕ 7 юли,

I";

Походът ще започне на 6 
юли сутринта, а маршуртът 
е: Димитровград — Лукави- 
ца — Верзар (където ще бъ
дат положени цветя пред 
възпоменателната плоча на 
Милентие Милентиевич) — 
Долна. Невля — Горна Не
вля — Драговита — Погано- 
во — Т. Одоровци. В .хо^ра 
разговори участниците 
похода от Димитровград и 
участниците в похода от Ба- 
бушшща, да се срещнат в 
Звонска баня- Тук ще се ор
ганизира лагерен огън и нз-

М ИМАЛАТА седмица започнаха публичните разисквания върху 
проекто-конституцията на СФРЮ, които ще продължат до 15 

септември 1973 година. Това решение прие Камарата на наро
дите на Съюзната скупщина на сесията си от 7 юни. С това прак
тически започва последната фаза в изготвянето на новия текс- на 
Конституцията на Социалистическа федеративна република Юго
славия, която както се предвижда, трябва да бъде приета до края 
на тази година.

Разискванията в Камарата на народите върху проекто-кои- 
стшуцията започнаха с встъпителния доклад на подпредседателя 
на Съюзната скупщина и подпредседател на Конституционната ко- 

МАРИЯН БРЕЦЕЯ.

в ните плочи във всички мес
та в общината на загиналите 
те в Народоосвободителната 
война бойци ще бъдат поло
жени букети цветя.

А. Д.

мисия
Димитровградски представители 
в Жупски АлександроварОСНОВНИТЕ НАСОКИ НА 

КОНСТИТУЦИОННИТЕ 
ИЗМЕНЕНИЯ

областта на обществе- 
отноше-

на в
но-икономическите 
ния» както и по отношение 
на положението и ролята на 
федерацията, републиките, 
автономните покрайнини и 
взаимните им отношения ■ • •

Спирайки се върху основ- 
белези в доните характерни 

сегашната дейност върху ко 
нституционните промени и 
върху изготвянето на проек
топредложението на 
цялостен текст на Конститу
цията на СФРЮ, Брецел под 
черта, че работата върху те
зи конституционни 
ния течеше непрекъснато по 

две и половина го- 
особено бе засилена 

на консти-

Среща на братството 

и единството
В по-нататъшното изложе

ние Брецел посочи същност
та и основните насоки на 
конституционните измене- 
пия.

новия

Сега предложените промени 
означават нова крупна крач 
ка в развитието и бъдещето 
изграждане на нашата обще 
ствено - икономическа и по
литическа система. Те отра
зяват последователността в 
изграждането на нашата са- 
моуправителна социалисти
ческа система, което започ
на със Закона за работниче
ските съвети от 1950 година 
и след това бе продължено 
с Конституционния закон от 
1953 и с Конституцията от 
1963 година.

СТр. 6измене- Оспошшят коицепт на раз 
поредбите на проекто-колсти 
туцията за обществено-ико
номическите отношения спа 
сочен па работника в сдру
жения 1'РУА Да се обезпечи 
решаваща роля в съвкуп
ните отношения на общест
веното възпроизводство. Не
определено и по-пълно се ус
тановява обществения харак 
тор на произведенията па 
труда и па дохода, като ре
зултатна труда на работни
те в организацията, която 
го осъществява и съвкупния 
обществен труд. Оформена е 
концепцията за основната 
организация па сдружен 

труд, като основен облик на 
обединяване на труда, в кой 
то работникът осъществява 
своето неогчуждимо право 
да решава за своя труд» и 
резултатите на труда. 13 про 
екто-коиституцията са разра 
ботеии и определени разпо
редбите за отношенията ме-

вече от 
дини, а
след приемането 
туционните амандмани през 
1971 година. —• „Крупните 
промени, извършени чрез а- 
мандманите предпоставяха и 
повеляваха с тях да се съ
гласуват скушцинската и ко 
муналната система и полити 
ческата система цялостно, а 
също така и състава па Съю 

скупщина и начина на 
осъществяване функциите на 
федерацията.. •'

Кадрите 

са най- Детската
защитаВ определянето па предло

жените изменения в Консти
туцията комисията за кон
ституционни въпроси имаше 
особено на предвид критиче 
ския анализ на досегашното 
развитие 
равителна обществено - ико
номическа и политическа си 
схема, направен от най-от
говорните политически тела 
в нашата охрана, а специал
но от анализа, извършен през 
последните дни въз 
на инициативата на другаря 
Тито и Председателството 
иа СЮК.

ГОЛЯМ все ощеКато изтъкна, че проекто 
-предложението отразява 
ласуваните становища на ко 
мпетентните органи в репуб-

покрайнините, Ьре

съг

слабапроблем
Стр. 7

на пашата самоуп-
ликите и

шннататък каза.цел
изме— Конституционните

които са предложени
- конституциятанения.

з проекто
са органическо продължение 

значителните промени, из 
вършени с 
те амандмани от 1971 гйди-

Стр. 8основа
на конституциошш- (На 2 стр.)

Ч



дложсиието иа Конституция 
та, зае се становище, че про
ектът, който се дава иа пуб
лично обсъждане може да 
бъде гю-обширен и по-под
робен, за да може възмож
но гю-пълно да се схване съ
вкупността на конституцион 
пата система. След завърше
ното публично обсъждане и 
след като бъдат изготвени и 
публикувани проектите на 
републиканските конститу
ции и на покрайнинските
конституционни закони — в 
изготвянето на окончател- 

текст на Конституцията 
ще може да се направи из
вестно съкращаване на кон
ституционните разпоредби, 

иа текста на Консги-

А-вете камари на Скупщина
та па СФРЮ се формират в* 
рху базата иа еднакво застъ 
пиано па републиките, отно- 

съотвстното застъпване 
на покрайнините.

Накрая Брсцел каза:
— В течение иа досегаш

ната работа върху подготов-
коиституционните
бяха

на СФРЮПред приемане на проекто-конститууията

ЗАПОЧНА ПУБЛИЧНО ОБСЪЖДАНЕ сио

та система... В бъдеще Съто 
зната скупщина ще се 
той от два дома: Съюзната 
камара и Камарата на репуб 
ликите и покрайнините. Вся
ка от тези камари по прин
цип ще решава самостоятел^ 
но за дейността от своята оо 
ласт, а на съвместна сесия ше 
решават главно само за из
бора па определени органи* 
и функционери на федера
цията. Тежестта иа съгласу
ване на становищата с репу
бликите и автономните пок
райнини по дейностите, за 
които се решава въз основа 
на споразуменията с тях — 
сега се пренася на Камара
та иа републиките и покрай
нините, която съчиняват де
легации на републиканските 
и покрайиински скупщиий.

ките иа 
промени 
някои въпроси, за които все 
до днес «е е взето единно 
становище. Между тях най- 
значителен е въпросът, отна
сящ се до утвърждаване при 
ходите на федерацията и на 
разпоредбите за временно 
финансиране на федерация
та. Тези и останалите, днес 
отбелязани въпроси, както и 
всички онези, които ще про 
излезаг от публичното рази-" 
скване, трябва да бъдат раз 
глеждани в по-нататъшната 
работа, а съответни реше
ния иде бъдат предложени в 
момента на установяване на

в развитието на самоуправ
лението. Това са самоупра- 
вителни правосъдия органи 
и самоуправителен правоза- 
щитник, които (прсдставля- 
ват съставна част на обще
ствения механизъм иа защи
та на самоуправлението и 
самоуправптслиите отноше
ния.

Съществено е изменена Сго

(От 1 стр.) повдигнатисъс-
жду организациите иа сдру
жения труд в областта иа 
непосредственото производ
ство и в организациите иа 

труд в сферата 
стокообо-

ниясдружения 
иа финансите и 
рота така да се установи до 
минантно положение иа про 
1хзводствената сфера и 
видират основите за приви- зната скупщина, както в съ

става и начина иа учредява
не, така и по отношение на 
начина на осъществяване на 
нСйните функции п решава
не по тези функции. Съглас
но с това, тя в бъдеще ще се . 
нарича Скупщина иа СФРЮ. 

11 Тези изменения бяха обусло-

тосст
туцията. Също така в бъде
щата работа трябва отново 
да се преразгледа дали ня
кои въпроси, които са сега 
определени с проекто-кон- 
ституцията, не трябва да бъ 
дат обект на законно регу
лиране, за да може Консти
туцията да се спре изключи
телно върху регулиране на

лик-

положение налегировано 
сферата иа финансите и 
стокооборота.

Разработен е концептът за 
самоуправителните оощно- 
сти с взаимен интерес, като 
институционален 
рамките на свооодния обмен 
на труда между раоотшщи- 
те и другите трудови хора, 
ползващи услугите иа тези 
обществени дейности и раоо 
тницнте в тези дейности. В 
системата на ооществеио-нко 
комическите отношения се 
дава съответно място и е о- 
сигурена по-голяма стабил
ност и на самостоятелния 
личен труд със средствата, 
сооственост на гражданите... 
Дадени са и определени ос
нови за свързване и ооедн- 
няване на личния труд и 
средствата, които тоя труд 
ползва, със сдружения труд 
с ооществени средства, 

тоест за тяхно обединяване 
в сдружения труд.

Съществена промена и ре
шителна стъпка в надделява 
не «а ^посредствената демо
крация и нейното замества
не с единната система на 
самоуправлението, представ 
лява въвеждането на делега- 
тния принцип, като универ
сално начало на обществено- 
политическата система. Чрез 
делегатния принцип самоуп- 
равително организираната 
работническа класа и всич
ки трудови хора получават 
реална непосредствена въз
можност да управляват и ре 
шават за всички работи не 
само в своята непосредстве
на среда, но и в цялото об
щество.

самата проекто-конституция 
на СФРЮ.

Докато се работеше върху 
съставянето на проекто-пре-

оолик
вени от новите решения, от
насящи сс до утвърждаване 
на основите па скупщинска-

конституциониите отноше
ния - • •

Приключи подготвителното заседание 

в Хелзинки пред историческата 

среща на европейските страни
ВЗАИМНА СВЪРЗАНОСТ 
НА ЕВРОПЕЙСКИТЕ И 

СВЕТОВНИ ДВИЖЕНИЯ

Накрая на последното за
седание, посланиците на ня
колко страни са дали обяс
нителни изявления, 
всъщност означават обясне
ние на определени въпроси 
от съдържанието.

Обяснителни изявления на 
посланиците

На 8 юни представителите на 32 европейски 
страни, САЩ и Канада в Хелзинки тържествено при 
ключиха дълготрайните и сложни подготовки за 
конференцията на европейската сигурност и сътруд
ничество.

които
В завършната препоръка 

също е подчертана взаимна
та свързаност на европей
ските и световни движения- 
Югославия още от самото 
начало се застъпваше за при 
знаване на този факт, който 
намери място в документи
те което значи, че бъдещата 
конференция няма да бъде 
изолирана от международни 
те движения-

Този принцип специално е 
подчертан в изтъкването на 
взаимната свързаност между 
Европа и Средизе.мноморие- 
то, за което югославската 
делегация .се застъпваше още 
от самото начало. Свързано
стта на средиземноморските 
и европейски движения и в 
отношениена сигурност и съ 
трудничество е изтъкната и 
в първата и овъв втората то
чка от дневни# ред.

С това те подготвиха исто 
рическата среща на европей 
ските страни — първа след 
ьиенския конгрес от 1815 го 
дина.

Същия ден подготвително
то заседание окончателно за 
върши своята раоота, започ 
нало още иа 2^ ноември ми
налата година, като прие пре 
поръки относно организация 
иа конференцията, дневния 
ред, у час гниди хе, датата и 
мястото иа провеждане, про 
дедурата н финансовите за
дължения.

морските страни, особено за 
онези, които са проявили за
интересованост за тази кон
ференция.

Конференцията трябва да 
започне на 3 юли в Хелзин
ки. Това ще бъде първата 
фаза иа конференцията, на 
която министрите на външ
ните работи ще приемат дне 
впия ред и останалите доку 
меити и покрай общите рази 
сквания, ще определят и да 
тата на начало на втората 
фаза, за която е казано, че 
ще се състои в Женева.

В поглед на ненакьрнява- 
ке на границите Ирландия 
се е обявила, че те могат да 
се менят само по мирен на
чин. подобно гледшце е из
несла и ьелгия, а Италия е 

границитеподчертала,
.могат да се менят само без 
употреоата на сила. 
ния е дала изявление за Гиб 
ралтар.

че

испа-

И Югославия даде обясни- 
те.шо изявление относно по
литическо-правните 
ти на сигурността, както и 
възможностите за подемане 
на инициативи и даване на 
предложения-

В проекто-конституцията 
особено внимание е обърна
то на защитата на самоуп
равлението, на самоуправи
телните права на трудовите 
хора и обществената собстве 
ност. Въвеждат се и нови 
институции, които пряко 
произлизат от сегашния етап

аспек-ВСИЧКИ ЕВРОПЕЙСКИ
С1ГАХ1И — ГАВХ1Ш1ГАЙ- 

ИИ УЧАИИИЧКИ

ВТОРАТА ЖЕНЕВСКА ФА
ЗА НА 2 ИЛИ 3 СЕПТЕМ
ВРИ?

Подготвителното заседание 
в -Хелзинки предложи след
ния дненен ред за предстоя 
Щал а х\.онферошдия-

1. въпроси, отнасящи се 
до сигурността в сиропа: по 
лигичеоки и ирашш аспек
ти, вхелю чително и принципи 
те на взаимоотношенията 
между страните 
аспекти на сигурността:

2. сътрудничество в оола- 
стта иа икономиката, наука-

. та, технологията и човехшса-

Франция е предлолсила 
втората женевска фаза да 
почне на 2 или 3 септември. 
През втората фаза, която ве 
роятио ще трае по-дълго вре
ме, комисиите и подкомиси 
ите за всяка точка и подточ 
ка от дневния РеА ще изгот 
вят неооходилште докумен-

В изминалите шест месе
ци на извънредно сложни 
подготовки, когато е тряова 
ше да се съгласуват различ
ни интереси, всички участ
ници са влагали разнооораз- 
иа дейност, която накрая до 
веде до успешно завършава- 
не на деликатната раоота.

ълагодарение на застъпва
нето на определено 
страни, осооено на Югосла
вия, в съдърлсанието иа дне 
вния ред на конференцията 
— по отношение на полити
ческо-правните аспекти на 
сигурността — са изтъкнати 
като основни принципите и 
документите на Обединени
те народи.

Благодарение на застъпва
нето на Югославия в 
ния ред са внесени и някои 
специфични въпроси, върху 
които досега малко се рази
скваше на международни 
конференции. Така е

днев-

прие
то предстоящата европейска 
конференция има

военни ти.
В течение на тази фаза ко 

ординациошшят комитет на 
конференцията ще приеме 
решение за равнището и да
тата на започване на трета
та, заключителна фаза, коя
то също така ще се състои 
в Хелзинки.

На встъпителното и заклю 
чителното заседание на пър
вата фаза ще председател- 
ствува Финландия, а след 
това председателите ще се 
сменяват според вече устано 
вения ред. ^ргославия ще 
председава на 30-то заседа
ние.

предвид 
ролята и правата на нацио
налните малцинства, 
и икономическите и общест
вени аспекти на миграцията 
на работната сила.

числоВЕСТНИК НА БЪЛГАР 
СКАТА НАРОДНОСТ В 

СФР ЮГОСЛАВИЯ 
петък

както
та среда, стохсооомена, про
мишленото сътрудничество и 
проекти ох взаимен интерес: 
наука н технология: сътруд
ничество в други ооласти.

д Сътр удничество в хума
нните и други ооласти: кон
такти мелАду хората: — ин- 
формации, сътрудничество и 
оомен в ооластта иа култу
рата, сътрудничество и 
мен в ооластта иа просвета-

Урежда
колегкя 

Акрекгор, ги 
Отговорен редактор 

ТОДОР ВЕЛЧЕВ 
Техкнческя

(ТАНЮГ)■

редактор 
БОГДАН НИКОЛОВ

братство" — 
Нкш, Станко Пауноаак 

Л4 72, телефон 23 410 
Годкшеа абонамент 40, 

■ полугодишен 20

В началото на подготвите
лното заседание в Хелзинки 
изгледите за включване в 
съдържанието на г 
литическите аспекти

оо-

веонно-по- 
- на си- 

гурността бяха твърде скро- ; 
мни. Със застъпването 
колко страни и е най-дейно- 
то участие на Югославия, и 
тези аспекти ще бъдат най- 
широко разгледани на бъде
щата конференция.

та.
4. Континуитет иа конфе

ренцията.
Гавноправни участнички в 

конференцията ще бъдат вси 
чки европеиси страни, САЩ 
и Канада. Направено е изве
стно изменение, което откри 
ва по-големи възможности 
за участието иа средиземно-

Известно е, че всички 
рани, участвували в подго
товките, ще вземат участие 
и на конференцията. Още не 
е известно участието на Ал
бания. Обаче и тя е взета 
под внимание при заседава
нето и е получила 16-то мя
сто.

ст-
Анкара

Текуща сметка 
<2300-603-9329 

п СДК — Ниш 
пааагакца „Вук Кара- 
АЖВV, Ст. Пауно]

А1 72 — Н и ш.

на ня
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ИЗД ОКЛ АД АНА НИКОЛА ПЕТРОНИЧ. СЕКРР.ТАР НА ЦК НА 
СКС ЗА СОЦИАЛНАТА ПОЛИТИКА Димитровград Подготовки за 

Деня на самоуправителяВСИЧКО - ЗА ТРУДЕЩИЯ СЕ В Димитровградска общи
на се вършат щателни под
готовки по повод провъзгла
сяването на 27 юни за ден 
■на самоуправителя. На та
зи дата преди 20 години бе 
въведено работническо само 
управление у нас и по този 
случай във всички трудови 
организации той ще бъде 
чествуван достойно.

Тазгодишното чествуване 
на Деня на самоуправителя 
съвпада и с 81-ия рожден ден 
на другаря Тито и ще бъде

още един удобен момент за 
отчитане на успехите в укре 
пването на братството и е- 
динството между народи и 
народности у нас, резултати 
те в провеждането на стаби 
лизационните мерки и изпъл 
няване на задачите от Пис
мото на др. Тито и Изпълни
телно бюро на СЮК.

те носи най-голяма отговор
ност за политическите после 
дствия в случай на по-ната
тъшно толерираме на такива 
деформации. Това отваря 
апетитите на подстрекатели 
— със съвсем противополож 
ни мотиви към акции, за ко
ито дори да се спечелват и 
самите работници.

,Ц.К, Централ-

политика, между другото изтъкна:

в

Ще се даде и равносметка 
по прилагането на амандма- 
ните 21, 22 и 23.

— Трябва винаги 
ме предвид, че всички 
вращения, в крайна сметка, 
се основават на 
не на резултатите на труда 
от работника и че най-добър 
начин за

да има- бираемо е как 
били отпускани

например са 
кредити при 

еднакви, дори и при по-доб
ри условия за построяване 
ка вили и — за работничес
ки апартаменти.

из- ПОВЕЧЕ РАБОТНИ 
МЕСТА М.

отчуждава- НакраткоИ покрай относително 
размер на 

през първите четири месеца 
на годината (с около 3,5 
сто) броят на незаетите се е 

така и

високия заеманепремахването на 
причините на всички извра
щения е пълно осъществява
не на вече приетото консти
туционно начало, че със съв
купните средства на обще
ствено

ДИМТРОВГРАД — Строите 
лно предприятие „Гра 
дня" и Местната общ
ност в Поганово са скл 
ючили договор за стро 
еж на пътя Поганов- 
ски манастир — Пога
ново. Според договора 
работите започват на 
10 юни. Трасето тряб
ва да бъде приспособе 
но за авто-движение 
ние колкото е възмож
но по-бързо и по този 
начин да бъде улеснен 
превоза на малините.

ПИРОТ — Миналата седми
ца в Пирот се проведе 
заседание на Общност 
та на здравно осигуре
ните работници от Пи 
рот, Бабушница и Ди
митровград. На заседа 
нието бе прието реше 
ние за изменение и до 
пълнение на Статута на

Общността, с цел същи 
ят да бъде съгласуван 
с конституционните а- 
мандмани. Освен това 
бе решено да се прие
мат 16 нови лица за 
членове на Скупщина
та на общността. Ново 
приетите' членове са

А ПРОТИВ ПРИВИЛЕ
ГИИТЕ

на

След Писмото на др. Тито и 
Изпълнителното бюро на пре 
Аседателството на СКЖ, кое 
то активизира работниците в 
Съюза на комунистите 
бще не могат

увеличил, а също 
броят на отиващите 
бина. Все в чуж- 

още не са изпол-възпроизводство да 
разполагат самоуправително 
сдружените работници. Съг- 
лаоно на това необходимо е 
да се обезпечи 
влияние на работническата 
класа при разполагането със 
средствата на общностите с 
взаимен интерес и обществе 
ните фондове.

Осъществяването на 
влияние не може да се осъ
ществи само с просто увели 
чение броя на непосредстве
ните производители в 
щините и другите самоупра- 
вителни тела, но с дълбоки, 
съществени промени, които 
Ще допринесат във всички 
сфери на социалната полити 
ка по-ефикасно и по-пълно 
да се осъществяват интере
сите на работническата кла-

звани всички 
във връзка със заемането: с 
въвеждане на повече смени, 
заемане в селското 
ство и

възможности
и въо 

да останат в 
закони, които стопан- 

терциалните дейно
сти, премахването на работа 
на две места намаляването 
на хонорарния труд, заема
нето на пенсионери. Не смее 
да се губи от предвид 
нието на тези елементи (вър
ху жизненото равнище и зае 
тостта.

Становището на Съюза на 
комунистите е при еднакви 
условия предимство да имат 
кандидати със слабо

сила Някои 
осигуряваха определени мак 
симумн, неприемливи за 
шето социалистическо само- 
управително общество. На
пример всеки да може да 
разполага с два, т.е., три по- 
малки апартамента, дори е 
възможно всеки член на се
мейството да разполага с та
къв максимум, а от

преки производствени
ци. Също е приет и до 
клада за финансовата 
работа на Общността 
за период януари — 
март т.г.

ДИМИТРОВГРАД — Народ 
ният театър от Пирот, 
през миналата седми
ца, даде две представ
ления за учениците от 
основното 
Най-малките 
наблюдаваха 
ната приказка за „Ца- 
Рят и пастирчето”

решаващо
па-

влия-
това

друга
страна — не се гарантира ни 
минимум.

Ние трябва да 
зи привилегии и отпори, за- 
щото Съюзът на

скуп- училшце.
зрители
популярматери

ално състояние, не се Про
вежда във всички среди.

сломим те-

комунисти- А Д.

Из дейността на Съюза на комунистите в Димитровградска общинаса.

НЕПРЕСЪХВАЩА АКТИВНОСТЗА ЛИЧНИТЕ ДОХОДИ

Според сведения «а Репуб
ликанския институт за план 
в първото тримесечие на 
1973 година Изминаха девет месеца от 

как вълната на прогреса, 
носена неудържимо и смело 
напред от Писмото на дру
гаря Тито и Изпълнителното 
бюро събаря и руши и пос
ледните крепости на либера 
лизма в общината тя изкара 
на видело и последните жал 
ки останки на бюрократиз
ма и технократизма, загнез
дени тук-таме по трудови ко 
лективи и учреждения и да
ва широк път за действие 
на Съюза на комунистите.

Резултатите, постигнати 
през изтеклия период наис
тина не са малки. Трябва 
веднага да напомним, че не 
всичко е могло в така къс 
срок от време да се реши, 
че на места е имало и про
пуски, но това са съпътству-

ващи явления на всяко бур
но и революционно време.

Можем да отчетем, че през 
изтеклия период Общински
ят комитет на Съюза на ко
мунистите в Димитровград 
е имал 14 заседания, 4 засе
дания е провела Общинска 
конференция на СКС и няко 
лко съвещания- Съюзът на 
комунистите в общината е 
действувал без закъснение 
и във всяка акция е проявя
вал ефикасност.

Поради бездействие или 
схващания противни на ли
нията на Съюза на комуни
стите от редовете му са от
странени 59 души. В същото 
време са приети 67 нови чле 
иове, от които 36 работници 
производственици, 9 земсдел 
ци, 16 ученици и тн. Извър

шено е и организационно 
преустройство на градската 
партийна организация, а по
добни мерки се предприемат 
и в други партийни органи
зации и клонове с цел да бъ 
дат по-ефикасни в работата

нямащи нищо общо с поли
тиката на Съюза на комуни 
стите. Как се манифестира
ше тяхното действуване? От 
прикрито, тихо действуване 
и подриване на политиката 
на СЮК — до открито не
приятелско поведение, дема- 
госване и груповщина.

Мнозина дискутанти от 
този „род” използваха разни 
организации (Съюза на бой
ците например), за да прока 
рват свои лични интереси и 
неосъществени мечти. Дру- 
ги пък. даваха отпор на по
ложителните стремежи в ка 
дровото укрепване на трудо
вите организации, стабилиза 
цията на стопанството и пр.

средните лични 
доходи са по-високи с 11 
процента, докато жизнените 
разходи в същия период са 
нараснали с 18,5 процента в 
сравнение със същия период 
.миналата година. Това е до
вело до намаляване на реал
ните лични доходи с 6 на сто, 
в САП Войводина и за 9 на 
сто, докато за САП Косово 
няма още сведения- През 
първите три месеца в годи
ната е увеличен и броя на 
заетите, получаващи мини
мални лични доходи от 2,065 
на 11,322 души, а на Косово 
от 70 — на 1,726.

Тези и други подобни неб
лагоприятни процеси все по
вече довеждат под въпрос 
осъществяването на приета
та политика на развитие на 
жизненото равнище в насто
ящата година.

си.

♦ СТОПАНСКИТЕ ПРОБЛЕ
МИ — НА ПРЕДЕН ПЛАН

В съдействие с Общинска
та скупщина. Социалистиче
ския съюз. Профсъюза и ос
таналите обществено-полити
чески организации в община 
та, започна битка за стабили 
зация на стопанството. Ня
кои стопански организации 
като „Братство’',, „Циле”,
„Сточар’ и др. са изпаднали 
в затруднено положение по
ради недостиг на оборотни 
средства. От друга страна, 
именно тези колективи нае
мното разяждаха вътрешни 
междуособни вражди иа гру 
пи, имаше и случаи на зло
употреби иа служебен пост 
и подобни. Именно, това до
веде и до разпускане на па 
ртийння клон в „Братство” 
и до изключване от Съюза на 
комунистите носителите на 
отрицателни явлениЯ- Общи 
нската скупщина е освободи 
ла слабостоящнте стопански 
организации от плащане на 
разни общински такси, а в ‘ доми секретаря иа ОК на

СКС в Димитровград Райко 
Зарков. На дневен ред ще 
бъдат най-актуалнн в кому
ната въпроси. Ще се обсъди 
отчета за досегашната дей
ност на Съюза на комунис
тите и програмата иа работ
ническия актив. С една ду
ма, ще набележим основни*

* РАБОТНИЧЕСКИЯТ АК
ТИВ В ДЕЙСТВИЕ

От неотдавна в Димитров 
градска община е формиран 
работнически актив. В про
грамата за дейност на акти
ва са залегнали задачи във 
връзка със стабилизация на 
стопанството, 
иа конституционните аманд 
магги и по-пълна демократи
зация ма кадровата полити
ка в общината.

— До края на юни ще се 
проведе заседание на Общин 
ската конференция на Съю
за на комунистите — ни уве

В училището за КВ работници 
е Босилеград

ЗА ЖИЛИЩАТА

Целокупната система и по 
литика на жилищно строи
телство трябва да се преус
танови така, че да бъде в 
служба на работника, да се 
решават, преди всичко, жи
лищните проблеми на рабо
тниците. Не може да се при 
сме никак високвалифици- 
ран работник - производство 
пик, да работи 20 и повече 
голини, дори да отиде и в 
пенсия, а остане без жили
ще, докато пък на друга 
страна, в някои непроизвод- 
ствени дейности апартамен
ти се раздават още при по
стъпване на работа, все до 
построяване на луксозни жи 
лища. Следва да се устано
ви неправилното използване 
на жилищни крелити. Нераз

прилагането

60 ученици в новата 

учебна година
Училищният център „Владимир Вуйович Ву- 

чо” от Враня обяви конкурс за записване на уче- 
квалифицирани работници някои от тях са разписани 

и вътрецйш заеми за стаби
лизация. Прави се всичко 
възможно, за да се излезе 
от трудното положение.

След излизането на Писмо

ници в отделението за
в Босилеград. В новата учебна година тук Ще 
приемат 60 ученици в две паралелки от мсталообра 
ботваща специалност. Кандидатите трцбва да имат

се

основно-осемкласово училище и да сазавършено
физически здрави. Срок за подаване иа молбите е то — наред със силите на 

прогреса — Съюза иа кому
нистите и останалите орга
низации тук-таме се опитаха 
да действуват и сили, влече- 
щн обществото назад, сили

20 юни.
В случай ако има повече кандидати ще се про

веде приемен изпит по български език и матема
тика.

те задачи за работа на Съю
за на комунистите в община 
та занапред.В. В.

М. Андонов
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Пред годишните почивки
В Босилеградска община X. У

Пп-поиионоАно ползувоне на самооблагането
Г ---------------------- местни об- За пробиването на ш>тя

1'олсш — Караманица и сп-ьр 
званс иа най-отдалече! юЮ се 
ло с Босилеград, местната оО 

Голсш е задължила 
мъже с по 5 трудод

ни или но 80 днпара за пе- 
отработсп ден, докато жени 
те са освободени от този вид 
облагане.

И в селата Доганица и иа 
освоооде- 

самооблагапс.

За работниците 

организиранолпте в отделните 
Iцпости, донесе решение за 

самооола-
Мсстпото самооблагане в 

човечето села па Босилеград 
ска община се въвежда ре
довно всяка година. Хората 
правилно са, схванали знаме 
нпето му и непосредствено 
почувствували ползата от не 
го. Обаче в иякои местни об 
щности самооблагането все 
още търси своето място в 
решаването па всекндневин- 

жнзнени, комунално-бито 
проблеми. В тях то се 

въвежда формално, така че 
не може да даде никакви ре 
зултати. С други думи, 
ннте общности и обществено 
политически организации не 
проявяват необход!ьмата ак
тивност на това поле, а все
кидневните потреби от до
бър път, чиста вода, съвре
менно училище, здравна ста 
нцпя и много други всс по
вече нарастват. Естествено, 
това състояние предизвиква 
недоволство у хората, което 
много често се изразява в 
критики отправени на погре 
шен адрес. Биват критикува
ни и осъждани отговорни об--— „
щпнекп ръководители, общително « нарн. Всеки мъж ще 
ната, държавата, — сякаш плати по 120 п всяка жена 
те трябва да решат всички по ^ динара. Средствата ще 

1 к се изразходват за довърша-
ване на сградата за амбула
тория-

В Долна Лнсина ще се ст
рои ново училище, за което 
мъжете ще дадат по 4 трудо
дни или по 70 динара, а же 
ннте по 3 трудодни или по 
50 динара за иеотработен 
ден. Ще се работи и върху 
други комунални обекти в 
селото, според програмата 
на местната общност.

Най-деГша се показа мест
ната общност в село Гложие. 
В решението за местното са 
мооблагаие се казва, че вой 
чкн работоспособни мъже 
трябва да дадат по 4 трудо
дни или по 50 динара за ден, 
а жените по 3 трудодни или 
по 40 динара. Освен това вся 
ко домакинство трябва да 
плати по 300 динара. С тези 
средства ще се строи нов 
мост на Любатска река край 
Гложки Дол и ще се попра
ви пътя към селото, който 
го свързва с Босилеград.

въвеждаше местно
повече от една трета 

от селата в общината.
Б тези решения 

задължението иа мъжете 
и жените в трудодни или в 
в пари и обектите, на конто 
ще се работи. Ето какво е 
самооблагането в 14 села иа 
Босилеградска община, пот
върдено от Общинската ску
пщина в края иа април:

В село Милевци всеки ра
ботоспособен мъж трябва да 
работи 5 дена или за всеки 
ден да заплати по 80 дина
ра. За жените това задълже 

3 трудодни или ио 60 
динара за всеки иеотрабо
тен ден. Ще се работи върху 
следните обекти: пътя Мпле 
вци — Босилеград, свързва
не па отделните махали с 
центъра на селото, поправка 
па’училищната сграда, дове
ждане па вода за пиене п 
пр.

Долна Любата. — Местно
то самооблагане е нзкллочи-

гаие в щиост в 
воички I „ „«др ййГКЧЯеЕ*ямк

ДРУГИ КУРОРТНИ МЕСТА

е посоче
но

мито работници. Също одоб 
репи са средства от Общно
стта по здравно соигуряване 
на работниците за регион Пи 
рот, Димитровград и Бабу- 
шница. За Димитровградска
та община се дават 50 хиля
ди динара.

Всеки работник, който оти 
ва нй почивка чрез профсъю 
за трябва да изпълнява опре 
делени условия- Преди всич
ко, взимат се работници с по 
ниски лични доходи. Освен 
това, важно е какво е здра
вословното му състояние, 
при какви условия работи, 
отношението и ангажирано
стта му в колектива. Препо
ръки за бани дава лекар.

Очевидно 
профсъюза за работниците 
става все по-голя-ма-

Стана традиция профсъюз 
организация в Димит

ровград да поема грижа за 
годишните почивки иа ра
ботниците. Всяка година оро 
ят- на почиващите, които тя 
изпраща в бани и други ме
ста се увеличава.

За пръв път организирана 
почивка за работниците бе 
осъществена през 1969 годи
ни. Тогава почиваха само 20 
души. Днес това число е уве 
лмчепо повече от десет пъти.

За над 200 души тази годи
на е осигурена почивка чрез 
профсъюзната организация- 
Всъщност половината сума 
осигурява профсъюзната ор
ганизация и общината, а дру
гата — профсъюзните органи 
зацип в прели|5иятията и са

зърица жените са 
пи от местно 
Иазърчаии се задължават с 
по 3 а догапичаии с по 4 
трудодни или да платят по 
40, относно но 50 динара за 
всеки ден. И тук главно ще 
се работи па селски и меж
ду селски пътища.

Финансовият ефект от таз 
годишното местно самооола- 
гаие в Дукат възлиза на 54 
хиляди динара, 
дължи е построяването

„Обс реки" до цен

натате,
ви

мест

мие е:

Ще се пре
ла

пътя от търа на селото, а една част 
ще се използува за залесява
не.

За залесяване на меплодо- 
родин площи в село Барйе 
ще се отдели 70 на сто от 
местното самооблагане, дока 
то 30 па сто щс се използу
ва за поправка на пътя ме
жду махалите Кула и Анас
тасовци.

И останалите местни общ
ности (Паралово, Млекомии- 
ци, Църпощица и др.), са 
предназначили местното са
мооблагане за подобряване 
па пътната мрежа. С това 
тоя най-належащ комунал
но-битов проблем значително 
ще се реши. Още повече, 
то се има предвид и ангажи
рането на общинския булдо 
зер, който вече работи от 
Горна Лнсина към Ръжани- 
те, Плоча, Барне и Мусул.

Ст. Ст.

грижата на

селски проблеми, от селски-, 
те вади до електрификация
та. ..

По инициатива на местни
те организащш и подружнн- 
цн на Социалистическия 
съюз тази година изглежда 
ще се премахне лошата пра
ктика във връзка с изпълня 
ване на местното самообла
гане. Сега то се гласува от 
избирателите още в начало
то на годината и така може 
да се изпълни до края на 
същата година. Иначе, досе
гашното въвеждане на само
облагането само в работа 
през есенните месеци, беше 
празна работа, която отсроч 
ваше проблемите и демоби
лизираше силите. В ход е 
въвеждането на нов стил на 
работа в тази област в Боси 
леградска община.

На една от последните си 
сесии Общинската скупщи
на в Босилеград, по предлог 
на събранията на избирате-

" Б ележка

За последователно

Провеждане на надро 

вата политикака-

Разисквайки върху провеж- зации, кадровата комисия 
дането на изборите в общес- на Общинската конферен- 
твено-политическите органи ция на СКС, на заседанието

си проведено през .миналата 
седмица прие решение, че за 
членовете на изпълнителни
те тела и за лицата на ръко 
водни постове в обществено- 
политическите организации 
трябва да дадат мнение из
пълнителните органи на тези 
организации. Последните тря 
бва да конкретизират свои 
те предложения, които след 
това ще бъдат обсъдени във 
всички трудови организации. 
Въз основа на тези широки 
консултации кадровата ко
мисия Ще каже своето мне
ние.

Общинския отбор на Съюза на бойците

Критически обзор върху 

досегашната; работаКАКВО СТАВА С ПЪТЯ 
„ШЕСТО“ —СТРЕЗИМИРОВЦИ? Обсъждайки дейността на 

Общинската организация на 
Съюза на бойците в светли
ната на Писмото на предсе
дателя на ОЮ'К, другаря Ти- 
то и на Изпълнителното бю
ро на СЮК, членовете на 
Общинския отбор заключи
ха, че активността и осъще
ствените резултати са без
спорни, но е имало и отри
цателни прояви, които зас
лужават да се отбележат.

Би изтъкната ангажирано
стта върху осъществяване на 
правата на бойците и успе
хите, които са постигнати в 
това отношение. Преди всич 
ко предприети са мерки за 
обезпечаване на квартири на 
онези бойци, които този въп 
рос все още не са решили. 
Също така са направени се
риозни опити да се разреши 
проблемът за здравното оси
гуряване на бойците, които 
не са в трудово отношение. 
Трудовият стаж за пенсион
но осигуряване трябва Да се 
регулира за всички бойци.

Особено внимание се обър 
на на някои отрицателни 
прояви, като критикарство, 
оспорване иа досегашните 
резултати и подобно, което 
е проявено от някои члено
ве на Съюза на бойците, на 
конференцията на Местната 

-им организация. Обстойно бе

разгледана и статията на 
Милош Бакич „Закуски от 
еснафската кухня", печата
на във вестник „Братство“ 
на 1 януари т. г. Във връзка 
с това бе заключено, че в 
статията няма нищо, което 
обижда организашгята, а вси 
чко написано в нея е намя- 
сто и с цел да реагира на от 
рицателните прояви във вси 
чкн среди. Реши се Общин 
ският отбор на Съюза на бо 
йците да не поема отговор
ност за отговора на статия- спазват критериите, приети
вестник^,1^атство" Гроздан °б—аха конференция
Петров и да се отправи пре- ' на’ Съюза на комунистите от 
дложение до Местната орга- носно кадровата политика, 
низация на Съюза на бойци
те да преразгледа отговора Според тези критерии, в 
както и дискусиите на някои ръководствата на тези обще- 
членовс на тази организа-
ция, в които е оспорвано стаен°-политически органи- 
всичко досега направено в. зации трябва да се избират 
общината. хора, които се. ползват е ав-

Членовете на Общинския торитет, дейни и се ползуват 
отоор на Съюза на бойците •
бяха запознати и със Закона С «исоки морално-политиче- 
за материално обезпечване ски. качества. Освен това тря 
и здравна защита за участ- бва да се държи сметка в 
ниците в Народоосвободите ръководствата и в общински
бвГ^бъдат затоз^Гвш? те изпълнителни тела да бъ- 
чки членове на Съюза на бо ?ас™е™ всички ст^к'
йците в общината, за да мо- ТУР1?* особено непосредстве- 
т да осъществят своите ни производственици, млад* 

' жи и девойки.

я ътят от Шесто на 
11 Власина до мит- 
"" ническия преход 
при с. Стрезимировци 
е от втори разряд. Той 
е изровен и неудобен 
за минаване. Затуй и 
съвсем малък брой хо
ра минават югославско 
българската граница 
при с. Стрезимировци, 
особено с коли. Без 
съвременен път е зат
руднен и животът на 
населението от Клисур 
ския край. Няма събра 
ние на избирателите 
или конференция, на 
които населението от 
отговорните в Сурдули 
шка община да не тьр 
си разрешаването на 
този с години вече на
болял въпрос. Но то 
всяка година все бе от 
лагано.

* Най-после този път 
влезна в средносроч- 
ния план на Сурдулиш 
ка община за 1973 и 
1974 година, а да го 
строи Секцията за пъ
тища при СР Сърбия 
от свои средства, като 
път от втори разряд. 
Вече измина половина
та от 1973 година, ко-

гато трябваше да се 
асфалтират 5 км път 
от Шесто към Клису
ра, но изглежда прова 
лиха се обещанията, а 
и надеждите на насе
лението. Пътят не се 
строи, нито се вършат 
подготовки. Население 
то също така не се ос
ведомява за съдбата 
на пътя.

Поправките, които 
се вършат на този път, 
също' така са некачест 
вени. Обикновено в из 
ровените места се на - 
сипва пясък, който съ
държа голямо количе
ство земя- В такъв слу 
чай при дъждовно вре 
ме се прави кал и ко
лите затъват в нея. То
ва ще рече, контролът 
при поправката на пъ
тя отсъствува. Тия ко
ито го поправят пък не 
са заинтересирани за 
качествена работа. Из 
глежда по-важно е да 
вземат парите. Вместо 
от по-близо и по-каче
ствен, те взимат от по 
далеч и по-некачест
вен материал за попра 
вката на пътя.

М. Величков

На заседанието бе подчер
тано, че във всички общест
вено-политически 
Ции, в които предстои про
веждане на избори (Социа
листическия съюз, Съюза на 
младежта, Съюза на синди
катите) трябва строго да се

Организа-

гат
права.

а. д; А. Д.
Страшна 4
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Електрификацията е Димитровградска община

ЗАБЕЛЕЖИТЕЛНА ТРУДОВА 

ПОБЕДА НА ГОРНОНЕВЛЯНЦИ
Никола град. За последните десет го 

дини, както и в повечето се 
ла от общината, броят 
жителите е намален от 334 
на 258. Обаче за 
тези села, броят на домакин 
ствата заедно с махала Го- 
леш е останал

бовете... Веяко домакинство 
е имало над двадесет трудо
ви дни.

Може би скромността им 
не позволява да приказват 
за това. Обаче за помощта, 
оказана от армейците и Об- 
щиноката скупщина, са гото 
©и да приказват цял ден. И 
винаги подчертаваха, че без 
тяхната морална и материал 
на помощ едва ли биха би
ли в състояние да направят 
всичко това.

Придобивките, които те по 
лучават с получаването на 
електрическия ток са голе
ми. Може би междусобните 
им разговори са най-добър 
пример. Никола Иванов при 
казваше с един свой съселя 
'Нин, който е вече купил ра
дио, че има намерение, 
най-скоро време да купи 
дилник и електрическа печ
ка. Съпругата му, майка на 
девет деца, с лъхаща жизне
радост, се намеси в

на възраст от 78 тодини, на 
когото дори и бремето на 
годините не му попречи 
той да електрифицира дома 
си. Отсъствуваше брат му 
Велим, само две години по- 
млад, който със своята съп
руга също е взел участие в 
тази голяма и за Горна Не- 
вля незабравима акция- И 
в тяхната къща днес свети 
електрически ток, очакван 
толкова много години.

Вече смръкваше. Но 
роението на всички, като че 
ли беше все по-голямо. В ху 
баво осветената

Иванов
на

разлика от

непроменен 
— 74. Само Горна Невля има 
62 домакинства, от които 32 
получиха електрически ток. 
За съжаление, въпреки жела 
нията, на останалите 
те не позволяват. Това са 
старчески домакинства, кои
то чакат помощ от своите 
деца .А тя ще стигне. След 
някой ден, след година.

Този ден се приказваше са 
мо за тока, „който най-сет
не пристигна”. Те 
мияха, или не искаха да си 
спомнят за трудностите, кои 
то година и половина се 
мираха пред тях и които те 
трябваше да преодолеят. А 
те не позволяват. Това 
мо за далекопровода и 
фопостовете 
нства са похарчили по 600 ди 
нара и десетина трудодни. 
От Долна до Горна Невля 
има четири 
Тези четири

сили-
наст-

стая сега се 
приказваше за предстоящата 
акция. Погледите на_ всички
ояха ооърнати към Милош 
Максимович, завеждащ гео- 
детната служба и Нацко Ста 
нулов, строителен инспектор 
в Общинската

не си спо

в
иа- скупщина. ТеX \п

са вече решили да строят 
пътя ог Долна до Горна Не
вля. Всичко ще направят са
ми, ^за да „стигне рейс и при 
тях”. Обаче трасето трябва 
ла се разшири. Дали общи
ната ще им помогне да 
рат булдозер само 
ден за да * се

Момент от
Петък, 8 юни, Село Горна 

Невля- Часът е точно 14 и 
35 минути. Никола Иванов, 
председател на Местната об 
щност, член на Съюза на бо 
йците, баща на девет деца, 
в присъствие на жителите 
от цялото село и членовете 
на Общинската техническа 
комисия, официално и по 
тържествен начин пусна то
ка. Тази дата ще бъде зави
наги отбелязана в история
та на селото . Този ден бе 
извоювана на'й-голя-мата тру 
дова победа. Двадесет и ос
ем години след освобожде-

тьржественото пускане на тока

нието, едно малко село, от
далечено шестнадесет кило
метра от центъра на общи
ната, със слабо развити съо 
бщения, направи голяма кра 
чка — бе победен вековния 
мрак. А това е само първата 
крачка. Пред трудолюбиви
те жители на Горна Невля 
се намират още проблеми, 
които без съмнение ще бъдат 
преодолени. Трябва да се до 
веде вода. Да се поправят 
пътищата — връзка с града, 
да улеснят живота си.

Горна Невля се намира 
Димитров-

са
гра-

всички домаки-
разгово 

ра и започна да обяснява 
ползата и колко ще 'й бъде 
улеснен живота, когато през 
горещите летни дни се за
върне от нива и в хладилни
ка има готово ястие или ако 
пожелае нещо да приготви, 
на електрическата печка за 
миг ще стане. Стоимен Ми- 
халков, председател на коми 
тета по електрификация, о- 
фициално заяви, че е купил 
телевизор и същия е на „път 
към Горна Невля”.

На обеда, приготвен от съ-

дока
за един 

разшири пъгякилометра, 
километра

трудно се минават, дори 
гато човек не носи нищо. А 
тези хора изнесоха 
ци електрически стълбове 
своите гърбове. За 
мрежа са изразходвани 60 
хиляди динара, всяко 
кинство над две хиляди ди
нара. Освен това те сами са

на някои места? 
Сбогувахмеко- се като стари 

приятели. С обещание, че ще 
се видим отново. За седмица 
две, когато започнат 
жа на пътя и когато 
нат работите

на стоти
на строе- 

започ- 
на водопрово- 

предстоящи ак
ции, които са внесени в пла-

селската
да дветедома-

на на Местната общност на 
село Горна Невля.разпъвали електрическите 

проводници, издигали стъл-
пругата на Никола Иванов, 
беше и Иван Томов. Той еюгоизточно от А Д.

Без журналистически бележник еъв Висок

ВИСОЧКО ЛЯТО-73
сочка симфония- Но тук по
гледа на посетителя сега не 
се спира към тия неща, вни
манието му ще се отклони 
към нещо друго. Пътникът 
ще слуша, ще чете само за 
една тема — електрификаци 
ята. Малките височки села 
са вече вплетени в сребрис
тите жици на далекопрово
да, които сноват от Вълко- 
вия- Криводол, към Болев- 
дол, Изатовци, Каменица и 
Сенокос. Блестят на слънце
то и навестяват новото лято 
във Висок, по-особено от вей 
чки до сега — височко лято

ие вероятно познавате 
Висок. Още по-добре, 

значи няма да ви опис 
природата.

в
гордия

Видлич; няма да изреждам 
височките специалитети — 
изделия от мляко, които тук 
може да получите („пърже
но", кисело и прясно мляко, 
„бел муж", кашкавал, сире
не, извара и пр.). Ще минем

вам

Каменица: Строителният материал пристигна (Снимка — Б. Марков)

фопостовете... тогава нямах 
мо пари...

Седим н мълчим.. Темата 
пропадна.

Тоша пак гледа в списъци 
те. Намесват се и останали
те учители, които влизат в 
канцеларията па между чаен 
сто. „Колко дни вече стои 
строителния материал — гш 
тат се учителите. — „Какво 
може да значи това. „Тоша 
се колебае и добавя: - Да, да 
свободно пиши, все пак „Гра 
дмя е виновна, че електри
фикацията не върви... Съжи / 
вих се. Все пак иякой е ви
новен щом работите на вър
вят. Его, общината е дала де 
сет милиона, а такива суми 
са дали фондът и гранични
те части. Хората във Висок 
събрали двадесет и четири 
милиона. Това са пари. За
що тогава „Градня" не 
строи?..

веднага към темата...
Висок може би не сте виде 

Ли през юни когато птичият 
хор изпълнява своята — ви-

— Пари имаме — с облек
чение казва Тошо.

В тоя момент пред учили
щето забуча камион. Ние 
поглеждаме през прозореца. 
Гледам: петотонец пълен с 
пясък, жълт пясък от Ниша 
ва хваща пътя за .Сенокос. 
Ние се поглеждаме. Тоша 
добавя (пак с облекчение):

че ли търси отговор и казва: 
„Граднял с виновна за вси
чко.

Според подписания дого
вор „Градпя” трябва до 1 
юли да завърши седем тра- 
фопоста. Е го, вече е средата 
на юни ,а работите ме запо
чват. Докарани са материа
ли, червенеят се” тухли, пя
сък от Нишава (Височица не 
се занимава с производство 
на строителен материал!) И 
нищо друго. Ташков отново 
прелиства см еткоразш{ски
те, хвърля погледа през про
зорчето, вглежда се във Вид 
лич и отведнъж отсича:

— Не, няма да пишеш та
ка. „Градпя” не е виновна за 
закъснението. И ние сме ви
новни. Та пали още през ми 
палата година трябваше да 

дадем 50 па сто от угово 
репите парични оредства, ну 
жни за построяване на тра-

73.

XXX

На тая тема ще говорим 
и ние. И затова ре отбихме 
в основното училище „Васил 
Левски” при директора То
дор Ташков. Той сега е пре
подавател, директор и пред
седател на Комитета по еле 
ктрификация- Седим в мал
ката канцелария, която е 
обърната към Видлич, слу
шам притаения глъч на уче
ниците и разглеждам папки
те на Тошо — документи по 
електрификацията азъв Ви
сок. Веднага се поставя вън 
рос: „Кой е виновен за за
късняване на акцията?"

Другарят Ташков отново 
преглежда бележките като

— Зйачи карат материал... 
Дай остави не пиши за тоя 
брой, изглежда, че ще запо
чнат с работа. Имаа време ще 
пишем. Хората са чувстви
телни, може да се разсърдят.

XXX
I

Значи да чакаме. Но да на 
помним само: Да не се пов
тори Забърдне. Има условия 
електрификацията да се за
върши във Висок още тая 
година. А тогава, тогава ще 
видите, че славата на Висок 
не е отгърмяла.им

зкV* -,
Б. Николов

С1|ШН *
15 ЮНИ 1973,БРАТСТВО



„ Услуга“ — Босилеград:на братството 

единството
Среща Търсят св 80 строителни 

работници за Словенияи
честното между двата града 
па стопанско, спортно, кул
турно и обществено поле. На 
разговора е предложено, в 
най-скоро време, на симво
личен и подходят начин да 
се отбележи вече тригодиш
ното побратимяване иа два
та града. Този документ тря 
бва да бъде символ на брат
ството и единството иа на
шите народи и народности.

Миналият петък и събота 
представители на обществе
но-политическите, трудови, 
спортни организации и пред
ставители на културно-само
дейната група от Димитров
град, по покана на града 
братим, бяха в приятелско 
посещение на Жупски Алек- 
сандровец.

По този случай представи
тели на самодейната група 
при Културния център, в пе
тък вечерта, за своите дома
кини изнесоха концерт от

естрадни и народни песни и 
фолклорни изпълнения- Кон
церта беше масово 
и сърдечно приет.

В събота представителите 
от Димитровград посетиха 
фабриката за алкохолни и 
безалкохолни питиета „Вино 
-жупа” и продукцията за 
грамофонни плочи „Дискос” 

В разговора между пред
ставителите иа обществсно- 
полнтнческите организации 
е разисквано за 

шпряванс на

посетен ли от условията и дохода, 
Спиридонов каза:

_ Много са доволни. -За
това

Строителната дейност 
босилсградското зш га-ятчии- 
ско предприятие „Услуга в 
СР Словения е изправена 
пред един сериозен нроолем: 
има доста работа при твър
де изгодни условия, ЯО няма 
достатъчно к валифи цирани 
и неквалифицирани строите
лни работници. В момента 
ст роителният цех в Слове- 

иуждае от 50 неква
лифицирани и 30 квалифици 
рани строители.

— За всички наши работ
ници имаме обезпечен ком- 
нлетеи пансион — квартира 
и храна, — заяви директо
рът па предприятието Дра
ган Спиридонов. — Неквали 
фициранитс работници мо
гат да осъществят месечен 
личен доход от 3 до 3,5 хил
яди динара, а квалифицира
ните от 4 до 5,5 хиляди дина 
ра.

иа

говори обстоятелство
то че пито един от пантите 
работници в Словения не е 
напуснал предприятието. Чи 
слото на заетите е доста по
стоянно и от година на го
дина се увеличава. — Нуж
дата от увеличаване броя на 
работниците се явява в дос
та неблагоприятен за нас мо 

За сега в босилеград- 
и в съседните села

по-

раз- 
сътрудни- л. А пия се

менг. 
ските
трудно могат да се намерят 
строителни работници, поне 
же всички са отишли на се
зонна работа по различни 
места в страната.

Благоприятното развитие 
на строителството ни в Сло
вения налага да удвоим се
гашното число на работници 
те си в гази република. Са
мо така ще бъдем в състоя-

Въз основа на чл. 24 иа Закона по премерване и кадастъра иа зс- 
млището („Сл. гласиш; на СРС бр. 51/71 н чл. 131 на Статута на общината, 
Общинската скупщина в Димитровград на съвместното си заседание на 
Общинския съвет н Съвета на трудовите общности от 7. 5. 1973 година прие

РЕШЕНИЕ ние да изпълним деловите 
си задължения към партньо
рите, от което предприятие
то ще има полза — каза дру 
гарят Спиридонов.

В управата на предприя
тието в Босилеград узнахме, 
че в тазгодишните резултати 
на „Услуга” в строителната 
дейност в Словения ще бъ
дат .много по-добри от мина 
логодишните. Само трябва 
много труд и организирана 
работа да се преодолеят те-

— Деловите ни отношения 
със словенските строителни 
предприятия „Градис” от Лю 
бляна, „Сава" от Йссенице 
и „Проект” от Крань се раз
виват много добре — подчер 
та Спиридонов. — В момен
та работи.м на жилищни 
сгради и туристически обек
ти в Кранска гора, Блед, По-
клюка и Крань.

На въпроса ни дали строи 
телите в Словения са довол-

За обезателно поставяне на межди на имотите и обектите за детайлно 
премерване за изготвяне на кадастър на землището на територията на Ди
митровградска община.

Член 1 на межди, проенчане на межди, праве
не на фигури и белосване ще се изпълн 
яват според напътствията на Общинско
то геодетско управление.

— Републиканското геодетско упра 
вленне на СРС Белград ще направи 
през 1974 година детайлно премерване на 
землището по аерофотограметнческа ме 
тода с цел да изготви топографско-када 
стрални планове и направят кадастри 
на землището.

— Детайлно премерване ще се напра
ви на територията на Димитровградска 
община, освен кадастрална община Ди
митровград.

Член 4

— С цел да се изпълнят изисквани
ята от член 2 ма това решение, с реше
ние ще се създаде Общински щаб за 
разграничаване на района по чл. 1, али 
нея 2 на това решение.

За района на всяка кадастрална об
щина ще се създаде отделен щаб, който 
за работата си ще бъде отговорен пред 
Общинския щаб.

Членовете на Щаба от алинея първа 
на тоя член назначава председателят 
на Общинската скупщина, а членовете 
на щаба от алинея втора на тоя член на 
значава секретарят на Общинската ску 
пщина.

зи трудности.

Клисура
Член 2 Заключенията да се 

проведат в дело
— За изпълняване на изискванията 

от член 1 на това решение, а с цел да 
се осигури точност и пълност при преме- 
рването, всички собственици, ползващи 
и плодоползвател (плодоуживаоц — ерб 
хр.) на землището са длъжни в срок от 
1 май до 30 септември 1973 година да 
направят разграничаване, относно озна
чат границите на имотите с трайни, ви
дими и стабилни каменни и бетонни бе 
лези.

Член 5 На 9 юни т. г. в с. Клису
ра се проведе съвместно за
седание на Местната конфе 
ренция на СК и председател 
ството на организацията на 
Съюза на бойците в Клисура.

Прнсъствуващпте бяха за
познати със заключенията от 
неотдавна проведеното съв
местно заседание на Общнн- 
ския комитет на СК и пред
седателството на Общинския 
отбор па Съюза на бойците 
в Сурдулица и заключенията 
от VI заседание на Общин
ската конференция на СК в 
Сурдулица. След разисква
нето, в което участвуваха 
няколко души, се приеха за 
ключенидта, с които се за

дължава комунистите да се 
борят за претворяването им 
в дело.

Покрай това бе разгледа- 
дано и организационното по 
ложение на Местната конфе 
ренция иа СК в Клисура и 
клоновете й в Кострошевци, 
Драинци и Клисура. Тук бе 
подчертано,

Неизпълняване на задълженията, *по 
сочени в член 2 и член 3 на това реше
ние в определения срок, а във връзка с 
подготовките за извършване на премер- 
ването или попречване от било кой вид 
за правилно и своевременно извършва
не на подготовките или по време на са
мото премерване, представлява наруше 
ние, за което провинилия се ще бъде на 
казан съгласно член 83 и 84 на Закона 
по премерването и

Член 3

— За изпълняване на изискванията 
от чл. 1 на това решение, а с цел да се 
осигури точност и пълност при премер
ването, всички собственици, ползващи 
я плодоползватели на землището (част 
ни собственици, ползващи и плодополз- 
ватели ,ползващи землището в обществе 
на сооственост, горски стопанства, зе
меделски кооперации, предприятия за 
пътища. Дистрибуция по електроенер
гия, ПТТ съобщения, ЖТП-предприятия, 
кактб и други ползващи землището) са 
длъжни: '

членския 
внос нередовно се плаща., ня 
кси членове на СК нередов
но присъствуват на заседани 
ята на Местната конферен- 

- ция на СК и партийните кло 
нове и че най-слабо работи 
партийния клон в с. Костро 
шевци.

че

кадастъра на земли
щето („Сл. гласник иа СРС” бр. 51/71).

Доколкото собственикът, ползващия 
илодоползвателд на недвижимо иму 

щество е оправдателно възпрепятству
ван, та не е в състояние да направи ра 
зграничаване на своите имоти, междин 
ните белези ще сложи Общинското гео- 
Детско управление чрез трето лице за 
сметката на собственика, ползващия 
или плодоползвателя.

или

а) в срок от 1 май до 30 септември 
1ГОАИНа, “а територията, посочена в чл; 1 алинея 2 на това " • 

правят разграничване на

М. В.

решение, да на- 
-■ имотите, чрез

просичане на обрасналите межди, 
чат границите на имотите с трайни, ви
дими белези (каменни или бетонни) и 
изсичане на храстите, където това е не 
обходимо.

Д. Тлъмино
озна- Член 6

По-конкретни напътствия за начина 
на разграничаване ще дава Общинското 
геодетско управление съгласно напътст
вията на Републиканското геодетско уп 
равление.

Неизвесност за кооперацията
Съдбата иа земеделската 

кооперация „Напредък” в 
Долно Тлъмино все още не 
е известна. Все още не се 
знае дали ще се спаси от 
фалит или ще намери изход.

Още преди два месеца Об
щинската скупщина в Боси
леград прие санационна про 
грама на кооперацията, оба
че' тя още не е реализирана. 
За погасване на дефицитите, 
■на коперацията са необходи 
ми към 600 хиляди динара.

Отборниците са взели реше
ние от бюджетните излишъци 
и от Общинския фонд на за
паси да се осигурят 200 хил
яди динара, под условие Ре
публикански органи да обез
печат още 400 хиляди дина
ра.

Още не е известно

б) през 1974 година в срок, който до 
пълнително ще определи Общинската 
скупщина, да направят фигури за всеки 
междинен белег и ги белосат, така че да 
бъдат видими при снимането от въздуха

в) всички работи около поставянето

ОБЩИНСКАТА СКУПЩИНА ДИМИТРОВГРАД

Член 7

Това решение влиза 
нето му, а се прилага 
след приемането му.

в сила с приема 
от първия ден

дали
Републиканските органи са 
се съгласили с взетата сана
ционна програма, която би 
значила изход от сегашното 
положение.

Бр. 02-73-060 
7. 5. 1973 година 
Димитровград Председател,

с. р. Инж. Димитър Славов

В. В.
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I Публична трибуна| \
Здравните права на селското 
население да се увеличат.

— Имаме ие така 
задължения за заплащане на 
здравното осигуряване, но 
не знаем с какви права се 
ползваме. По-точно известно 
ни е, че тези права са твър
де ограничени и се отнасят 
предимно до безплатно леку 
ване на онези болести, кои
то твърде рядко или изобщо 
не се срещат в нашия край.

малки

КАДРИТЕ - НАЙ-ТРУДЕН ПРОБЛЕМ
ф За здравословното 

та сега се грижат само 
дкрането —

състояние на 17.000 жители в община- 
елин пт ц двама лекари — хирург и стажант- Стипен-гг-— - пълна 

да семогат ефикасно

ните общини или в НР Бъл
гария. За малки хирургиче
ски интервенции се 
във Враня- Има случаи, че 
за рентгенови прегледи па
циенти от нашата община 
чакат във Враня и по някол
ко месеца, докато рентгенът
в Здравния Дом 
ползван. Това коства много 
губене на ценно време, сред
ства и нерви — изтъкна Ми- 
трев.

ЕДИНСТВЕН СТОМАТОЛОГ 
ЗА ЦЯЛА ОБЩИНА

Стоматологическата 
ба в Здравния Аом 
само един стоматолог с два
ма лаборанти. При такива 
условия на всички пациенти 
не може да бъде навреме 
указана нужната помощ. Те 
са принудени с часове и дни 
да чакат за да дойдат на 
ред. За превантивна защита 
в тази област не може изоб
що да се говори. Наистина 
съществуват всички необхо
дими апарати, а дори и кола 
с цялостно подвижно обору
дване, но тези средства сто
ят неизползвани. Въпросът 
ще може да се реши с още 
двама стоматолози, единят 
от които би работил в До
ма, а другият би вършил пре 
вантивна служба.

— И тази служба е от осо
бено важно значение — ка
за Захари Сотиров, фарма
цевт. Същевременно като 
председател на Съвета 
здравна и социална защита 
на Общинската скупщина, 
Сотиров заяви, че проблеми
те за осигуряване -на кадри 
изискват отделен анализ и 
спешни мерки. Изисквания
та на законопредписанията 
са здравна защита възможно 
повече да се доближи до па
циента. А това предпочита 
изграждане на материална 
база и школуване на кадри.

В
г™. °РГаНИЗаЧИя на Общинската конференция на 
Социалистическия съюз и редакция „Братсмо”
1Щ^ьр^Ппроблииите1^оГздраве<игазването в^^щи-

Ж& Бо11!ГА'^^-™Гн^ИзТравК„°ИяКОАОТмЛ
НВЬ1АН БОРИСОВ, председател на Общинския 
синдикален съвет, ЗАХАРИ СОТИРОВ, дир^ктор на
нт Клоо* °СНЛеграА’ ИВАН МИТРЕВ директор 
КПК ™ социални осигуровки, ДРАГАН ТРАЙ- 
ната секретар на общи
на (:срн Нкмртт л подпредседател на ОК
ии СВЕНР Кгтпяюш СТОВ' ;,смеделец от с. Милев- 
СТЕФАНЕКПГТпиОВ’ земеделеЧ от с. Брестница, 
Г4НДРОЯКОСТОВ’ частен шивач, МИЛАН АЛЕК-
т.я КДГИлаВтл 1'Ш,К в прпнепортното предприя- тие, ВАСИА ТАКЕВ, завеждащ счетоводството в 
Здравния дом, и СТОЙНЕ ТОДОРОВ, завеждащ 
здравеопазване в оогцнната.

в отива

стои иеиз-

служ
върши гшш

Здравният дом и Аптека
та са единствени здравни за
ведения в цялата община. От 
години наред здравеопазва
нето в общината е изправе
но пред редица трудности, 
които нито веднаж досега 
не са били цялостно реше- 
ни. Основен проблем са кад
рите — липса на лекари, ор 
ганизиране на превантивна 
защита в селата, липса на 
специалисгически служби в 
здравния Дом. Едно е ясно: 
трудното положение в здра
веопазването не могат да 
преодолеят сами здравните 
организации. Липсата на се
риозен подход и цялостна ан 
гажираност иа Общинската 
скупщина и обществено - по
литическите организации во
дят към все по-силно изост
ряне на тая проблематика.

да има най-малко шестима 
лекари, между които обеза
телно и няколко специали
сти — хирург, за детски бо
лести, за вътрешни болести, 
гинеколог и др.
Милачко Костадинов. Това е 
основното условие за съще
ствуване на съответни спе- 
циалистически служби, а 
още повече за успешна пре
вантивна дейност. Ето защо 
няколко години амбулатори
ите в ра'йонните общински 
центрове не работят. По съ
щите причини трета година 
вече не се ползва рентгено
вия апарат в Здравния дом, 
лабораторията не работи с 
пълен ефект, а и останалото 
техническо оборудване из
цяло не се ползва.

Костадинов счита, че ос
вен обективните причини 
трудното положение в Здра
вния Аом. се дължи и на ре
дица субективни причини: 
недостатъчно развити само- 
управителни отношения в 
организацията, лоши между- 
собни отношения, еснафщи- 
на и др.

— Поне да се облекчи по
ложението пряко е необхо
димо веднага да се обезпе
чат още 3—4 лекари. Пора
ди отдалечеността на Боси
леград от вътрешността на 
страната и слабите съобщи
телни връзки, той никога не 
е бил привлекателен за ле
кари и други специалисти 
— дори и когато им е пред
лагана доста голяма запла
та. Със същият проблем се 
срещаме и сега 
Иван Митрев.

При такива обстоятелства 
хората са принудени да тър
сят лекарска защита в съсед

Д. Трайков, В. Такев 
К. Костов и М. Костадинов

35.000 динара за стипендира- 
не на кадри, предимно сту
денти по медицина и стома
тология- За същата цел и 
Здравният дом е планирал 
20 хиляди динара, а с толко
ва средства ще участвува и 
Службата за социални оси
гуровки. По такъв начин се 
обезпечават достатъчно сред 
ства за повечето от десет 
стипендии — заяви Васил 
Такев. Покрай това — под
черта Такев — трябва да се 
създават и други необходи
ми условия за работа и жи
вот на лекарите в нашата 
среда. Нашата община не е 
в състояние да дава и ^над
дава” особено високи лични 
доходи и да създава други 
условия, каквито имат дру
ги общини.

За временно решаване на 
кадровия въпрос в Здравния 
дом на лице са и други въз
можности.

— С интеграция на Дома 
в рамките на медицинния 
център във Враня ще може 
да се облекчи сегашното по
ложение, създадено поради 
липсата на 
осъществяването на това не 
се работи. Временно дохаж- 
дане иа лекари — специали- 

в Босилеград, чрез пред
варително уточнен договор 
също може да бъде от реша
ващо значение 
Иван Митрев.

В такъв случай осигуровките 
са почти формалност за на
шия селянин. Ние сме гото
ви да плащаме и повече, но 
под условие да имаме същи
те права, както и работни
ците — посочи Кирил Кос
тов:

изтъкна

Мнението на Костов 
върди и Стефан Костов:

— По-рано ползвах земеде 
леки осигуровки и въобще 
не бях доволен с правата. 
Сега като занаятчия плащам 
друг вид осигуровки, които 
се равняват на работничес
ките.

пот-

по

ГОЛЯМ БРОЙ БЕДНИ — 
БЕЗ ЗДРАВНА ЗАЩИТА

И ЗА РЕНТГЕНСКИ ПРЕГ
ЛЕД ВЪВ ВРАНЯ! Социалните проблеми 

са ведно и здравни. В наша
та община има доста бедни 
лица, особено в старческите 
семейства, останали без 
ботна

Вече няколко месеца един 
лекар обслужва повече от 8 
хиляди жители в Босилегра- 
дска община. Това е някол
ко пъти по-малко от съще
ствуващото равнище в СР 
Сърбия- В момента в Здрав
ния Дом са заети трима ле
кари: хирург, лекар по об
ща практика и лекар — ста
жант. Като се има предвид, 
че лекарят по обща медици
на е вече на няколкодхесечен 
курс по акушерство и гине
кология — става ясн°/ че 
здравната служба изпъмня- 
ват само един хирург и един 
стажант.

— Според републиканския 
закон за осигуряване на ми
нимална здравна защита, 
всеки здравен дом трябва

ра-
ръка. Материалните 

възможности на общината 
не са достатъчни, за да се 
решат всички такива случаи 
с успех. Но най-голям проб
лем е с онези лица, 
не могат по една или

ОБЩИНА БЕЗ НИТО ЕДИН 
СТИПЕНДИАНТ!

Почти всички участници в 
разговорите констатираха, 
че в Босилеградска община 
досега е пренебрягваиа въз
можността чрез стипендира- 
нс благовременно да се обе
зпечават лекари. Чак сега се 
установява пропуснатото и 
се предприемат мерки да се 
навакса загубеното.

— Едвам в тая година се 
предприемат конкретни ре
шения- Общинската скупщи
на от бюджета е отделила

лекари. Върху които 
друга

причина да осъществят по
стоянна социална помощ и 
като такива остават и без 
осигурена здравна защита 
— каза Драган Трайков. 

Общината полага

сти

изтъкна
усилия

проблемите в тази област ко
каза

ЗДРАВНИТЕ ПРАВА НА ЗЕ
МЕДЕЛСКИТЕ ОСИГУРА- 

НИЦИ СА МАЛКИ
лкото се може повече да 
облекчи.

— Въз основа на 
от 1972 година изработихме 
програма за развой на со
циално-здравната защита до 
1975 година. Предприетите 
мерки охрабряват: например 
през миналата година 55 бед 
ни лица са били редовно ма
териално и зрравно осигуре
ни, а на 80 лица е давана 
временна помощ. Средства 
са отделяни за деца без ро
дители, глухонеми и др. — 
изнесе Стойне Тодоров.

Като продължение 
сочените досега здравни про 
блеми, в твърде остра фор
ма съществува ограничено
стта на здравните права, ко
ито може да ползва земедел 
ският осигураиик в Босиле- 
градска община. Тоя въпрос 
е особено сериозен като се 
зиае, че 90 иа сто от населе
нието в общината са 
делски оемгураиици, Засега 
те имат основни

законана по-

земе-

здравни пра 
ва, които в никой случай не 
са достатъчни. Ето защо, по
чти на всяко заседание, в 
което и да било село се из-

(ПРОДЪЛЖАВА НА 8. СТР.)тъква, че е кра'йно времеТодоровИ. Александров и С.Митров,3. Сотиров, И.
?
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На комунално-битови темиИз дейността на общностите с взаимен интерес

ДИМИТРОВГРАД ЖАДУВАДЕТСКАТА ЗАЩИТА 

ВСЕ ОЩЕ СЛАБА
^ Т-ТРПКХП АИМИ СА ОКО ДО 180 ХИЛЯДА ДИНАРА 

ЗА ОКОНЧАТЕЛНО РАЗРЕШАВАНЕ НА ВОДОСНАБДЯ 
ВЛНЕТО В ГРАДА

богатите извори при „Ивкови воде-Въпреки
нипи" откъдето Димитровград получава вода 
гоадьт е жаден. Мощностите на помпената станция 
са такива, че не обезпечават една трета от потре
бностите. Тъкмо затова тези дни се пристъпи към 
реконструкция, която ще продължи десетина дни. 
Но дали и след това Димитровград, действително 
ше бъде снабден? На този въпрос точен отговор до
ри не можаха да ни дадат в комунално-жилищното 
предприятие „Услуга", което снабдява града с вода.

Значи налага се да се обър 
не по-сериозно внимание па 
този (въпрос.

С пари за книги — на екс
курзия!

Общността по детска за
щита отпуснала известни 
средства за набавка иа кни
ги на бедни ученици. Не е

на тази взаимна общност.
Тук не се касае до средст 

ва, а предимно до хората. 
Още през миналата учебна 
година, било препоръчано в 
училищните столове да се 
намалят вноските на по-бед- 
ни ученици, защото средства 
от 40 динара по ученик, оси 
гурява общността, а те впа- 

10 динара. Тооа

Общността с взаимен инте 
рее за пряка детска защита, 
макарче е ‘формирана преди 
пяколко'г<)Айин, едва сега 
започва да работи нормално. 
Именно през изтеклата годи 
на е учредена скупщина и 
изпълнителен отбор н набе
лязани задачите, които тя 
да разрешава.

Като най-важна задача на 
1ази общност с взаимен .ин
терес, безспорно е защита 
на детето — от предучилищ
на възраст до завършено ос
новно училище. Тази общно 
ст поема грижата за издръж 
ка иа детската градина „Ос- 
мн септември" и организира 
не на ученическите столове.

Положението не е добро 
Детската градина в Димит

ровград, която с успех рабо
ти няколко години, все още 
не е.застанала на здрави 
крака. Както НН уведоми ръ
ководителката на детската 
градина „Осми септември” 
Лилия Георгиева, все още ия 
мд достатъчно средства, за 
да може работата да върви 
най-нормално.. През изтекла
та,. година тя е разполагала 
с 58.270 динара, а през наето 
ящата ще й Оъдат отпуснати 
над 65 хиляди динара. През 
1972 година са били отпусна
ти и средства на стойност от 
516 хиляди ддшара за догра- 
ждане на помещения, а по
настоящем се вършат подго 
товки за построяване на ог
рада. Подобрена е храната в 
пансиона, попълнени са кад
рите . и тн.

В момента, належащ проб
лем са личните доходи, кои
то Са малки, както каза ръ
ководителката на градината 
др. Л. Георгиева.

В 1радината' ще се извър
ши и прекатегоризация на 
плащането. В.место от 40 до 
280 динара, както беше досе 
га,_ще се направи ново раз
писание, в което ще се даде 
предимство на по-бедните де 
ца. Деца -на ■ несъстоятелни 
родители ще внасят съвсем 
малки суми, за 
ония, които са от по-състоя- 
телни семейства.

И все пак —
недостатъчна грижа за най 
малките
Има обаче неща, които не 

говорят добре за работата

едно описание на на'й-н а ле
жащите задачи, които тря
бва да се решат е отправено 
до общинската скупщина, 
относно до секретариата по 
стопанство, още през март

В „Услуга" ни дадоха та
къв отговор: в момента по
лагаме усилия да пуснем по 
мпоиа станция с 
1.200 литра иа час. Именно 
затова е изключена помпена 
та станция с мощност 500 ли 
тра на час, която досега сна 
бляваше града. Засега рабо
ти една помпена станция с 
мощност от само 350 литра 
па час, па затуй гражданите 
се призовават да се запася
ват с вода през вечерните и 
ранните утринни часове.

Това обаче не значи, че Ди 
митровград през лятото все 
пак ще има вода. Напротив, 
трябва да се решат някои 
спешни въпроси по водосна
бдяването. А това са:

— зарад малкия размер на 
тръбите не може да се оси
гури достатъчно количество 
вода за квартала „Казармен 
район", дори и при положе
ние, че има достатъчно вода 
в изворите;

— ако се осигури подмяна 
иа водопроводната .мрежа, 
не само в казармения район, 
но и в други улици, с по-го- 
лям размер — тоя проблем 
ще се реши;

— вече е набавена нова по 
мпена станция с по-голяма 
мощност, но все още не е 
платена. Тя ще бъде в със
тояние да вкарва разполага
емото количество вода, коя
то в момента се отлява в ре 
ката;

— нито набавените бате
рии за включването на съща 
та не са заплатени;

— необходимо е да се по
строят и съответните съоръ
жения, за да се пусне тя в 
действие;

— охраняващата зона на 
каптажния извор при „Ив
кови воденици" трябва да се 
построи така, както е възло
жил санитарния инспектор 
в града;

Всичко това, разбира се,
изисква капиталовложения, 
които засега „Услуга" не е в 
състояние да даде. Такава

мощност

тази година.
Засега комунално-жилищ

ното предприятие, ло чийто 
адрес се отправят различни 
критики, не е получило на- 
какъв отговор. А това значи, 
че те същевременно не .могат 
да дадат гаранция на димит 
ровградчани, че през лятото 
ще бъдат снабдени с вода.

Разбира се, че това са на'й 
належащите задачи, които 
по отношение на водоснабд 
яването трябва да се решат. 
Но водоснабдяването едва 
ли ще може да се реши без 
по-обстойно ангажиране не 
само на комунално-жилищно 
то предприятие, но и на са
мата община като такава.

Преди няколко години, 
след допитване с избиратели 
те, комунално - жилищното 
предприятие получи „виза" 
да увеличи цените, но при 
това да реши въпроса с во
доснабдяването. Тогава тоя 
въпрос беше ограничен и се 
отнасяще до ангажиране на 
средства за построяване на 
каптажните извори. Днес из 
ворите изобщо не са под въ
прос Днес трябва не само 
да се поднови водопроводна 
та мрежа, но същевременно 
трябва да се построят помпе 
ни станции, а също така да 
се построи и градския резер 
воар за вода.

Защо обаче не се потърси 
мнението на гражданите по 
въпроса все още не е извес
тно. Тяхното отношение ви
наги е било правилно и няма 
основание да се съмнява, че 
едно начинание ще се про
вали.

Още

Детството е безгрижно, когато се грижат възрастните

обаче не е сторено в нито ед 
но от основните училища в 
Димитровградска община.

Защо?
Отговора на този въпрос, 

вероятно се крие — в небре
жността на отговорните.

Или: и тази година нито 
едно дете от Димитровград
ска община няма да отиде 
на море. А има към 50 таки
ва, които имат нужда да 
отидат на море, по здраво
словни причини. Неизполз
вани останали и миналогоди 
шните 10 хиляди динара, пре 
дназначени за изпращане де 
ца на море.

известно засега как се изпол 
Поло-звани тези средства, 

жително се знае обаче, че в
някои училища ги използва
ли едва сега, .в края на учеб 
пата година — за екскурзия!

*
Общо впечатление е, че 

взаимната общност по дет
ска защита още не е разви
ла пълна дейност, а условия. 
— има. Остава значи

сметка на

само
да се активизират и членове 
те 'й и повече,

знае, че немалък брой граж
дани прояват особено инте- 
ресование за проблема на во 
доонабдяването.

когато се
резултатите ще бъдат

налице.

М. А. Ст. Н.

Босилеград ПУБЛИЧНА ТРИБУНА

За положението в 

Здравния дом Кадрите най-труден проблем
1..

(ОТ 7 СТР.)___

ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО Е 
ГРИЖА НА ВСИЧКИ

не признава нито една цена. 
Като казвам това имам 
вид пропуските и сегашните 
възможности. Ето например 

, за цели десет години е про
веден само един' системати
чен преглед на работниците 
в нашия колектив в тран
спортното предприятие — 
изтъкна Иван Александров.

да се успее в решава
нето на най-наболелите 
вни въпроси нужно 
стно ангажиране и пълна по 
дкрепа на

Досега обаче не е било та-

Върху разрешаването 
на здравната проблематика 
досега не е отделяно необ
ходимо внимание. Дори ня
маме единствена политика и 
конкретна програма. Пропу
ските са налице но това тря 
бва да ни бъде поука 
спешно и с готовност да се 
наемем в решаването на вси 
чки въпроси от областта на 
здравеопазването — изтъкна 
накрая иа разговора Цоне 
Тодоров.

пред ка.
ЧЛЕНОВЕТЕ на Съвета по политическите въпроси в об 

здравеопазване и социална щината да се търсят реше- 
политика на Общинската ску ния за най-наболелите въп- 
пщцна в Босилеград твърде 
обстойно разгледаха кадро
вото и материално положе
ние на Здравния дом в Боси 
леград. Изхождайки от

От изказванията на участ
ниците в разговора ясно про 
лича сложеността на 
веопазващата проблематика 
в общината. Безспорно е, че 
и тук средствата са основни 
за решаване на който и да 
било здравен въпрос.

— Икономическата

роси.
Също така се взе решение 

на Общинската скупщина да 
се предложи да се избере 
постоянен санитарен инспе
ктор, от чиято работа зави
си не само хигиената, но и 
контрола на хранителните 
артикули в търговските ма
газини.

здра-

сло
жеността на проблематиката 
Съветът- заключи, че в най- 
скоро време трябва да се

как
здра 

е цяло-смет-
ка не може да бъде спъва
щият момент в окачествява
нето :
Защото

проведе съвместно заседание, • 
на което-с помощта на най- 
отговорните за обществено-

всички отговорни 
в обществено - политически-на здравните услуги, 

човешкотоВ. В. здраве те организации в общината. В. В. — Д. Е. — Ст. Ст.
Счвч**
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Из дейността на Образователната общност в Босилеград

В ОБРАЗОВАНИЕТО 

ДОБРИ РЕЗУЛТАТИ
пех вС^чГтРСгКтагп„<!браЗОВаТеЛНа общност в Босилеград работи с ус- 
иансипането т 'а" ™ решава всички въпроси от областта на фи-
роен^и довършеп:6,™™ ?^° В °бЩИНаТа' За Т°Я ПерИ0Д са “

училищни сгради

С приемане на конституци
онно решение за формиране 
на Общинска образователна 
общност през 1967 година, у- 
чебното дело в Босилеград- 
ска община получава съотве 
тното си обществено място, 
особено по отношение на фи 
нансирането си.

Оттогава до днес тази об
щност с взаимен интерес по
ема все по-големи задълже
ния, отнасящи се до решава 
не на проблемите и перспе
ктивното развитие на учеб
ното дело, което е на'й-раз- 

отрасъл в общината. Тя 
сега финансира 5 основни у- 
чилшца, гимназия и отделе
ние за квалифицирани рабо 
тници. Общо учат 2.700 уче
ници, а работят 199 просвет- 

работници, заедно

— С инвестиционната
ще продължим и 

през тази година. За изграж 
дане на училищни сгради в 
Долна Лисина и Долно Тлъ- 
мино ще се изразходват 350 
хиляди динара, от които, за 
сметка на личните разходи, 
Образователната общност е 
осигурила 200 хиляди дина
ра. В момента се готвят про
екти за изграждане на учи
лища в Караманица и Ко- 
лчина Гарнна, които преди- 

ще бъдат финансирани 
от Образователната общност 
— изтъкна Григоров.

През тази година училища 
та в общината ще получат 
500 хиляди динара, които ос
вен за редовни материални 
разходи ц за оборудване, до- 
обзавеждане на кабинети и 
др. За обогатяване на учили 
щните библиотеки Образова- 
телната общност разполага 
с предназначени средства от 
40 хиляди динара.

Трябва да се изтъкне, че 
за пръв път Образователната 
общност ще помогне бедни
те, а добри ученици, за кои
то са отделени 30 хиляди ди
нара. Тези ученици ще бъ
дат предложени от училища

по ло да се реализират поръки
те от Писмото, приложат ам 
андманите и проведе в де
ло Резолюцията от Третата 
конференция на СКЖ. За це 
лта на училищата е възложе 
на задача да изготвят собст
вени конкретни програми. 
Сега Образователната общ
ност търси по тоя въпрос от 
чет от отговорните в учили
щата.

С не по-малка

литика

сериозност 
се правят подготовки с го
товност да се дочакат нови
те Републикански закони за 
основното и средно образо
вание.

Образователната общност 
с предприела мерки в само- 
управителните й органи да 
бъдат представени всички, 
конто участвуват във финан 
сирането й. Така например 
броят на членовете на Скуп
щината й се увеличава от 29 
на 40; По такъв

мно
вит

ни с адлш
нистративни служащи и при 
служници. Със средствата 
си тя финансира образова
нието на ученици, намира
щи се в средни училища във 
вътрешността —* предимно в 
училищата за квалифицира
ни работници, както и час
тично Педагогическата слу
жба във Враня.

За тази дейност Образова
телната общност в тази го
дина разполага с над 7 ми
лиона динара. От тези сред
ства 5 .милиона динара ще 
се изразходват за личните до 
ходи на просветните работ
ници. За материални разхо- 

■ ди на училищата ще се отде 
лят 500 хиляди динара.

— Жизненото равнище на 
просветните работници в об 
щината постоянно се увели
чава. Общо с 9 на сто лич
ните им доходи ще бъдат по- 
големи от .миналогодишните. 
Например учител в първона
чалните класове може да 
бъде възнаграден до 1.900, 
прогимназиален учител до 
2.100, а гимназиален до 2.500 
хиляди динара. Разбира се, 
конкретно разпределение на 
личните доходи се обоснова
ва на съответните училищни 
правилници 
Глигоров, изпълняващ дъд- 
жността секретар на Общия 
ската образователна общ
ност.

МЕТОДИ ПЕТРОВ: КОСАЧ

Димитровградначин в то
ва самоуправително тяло ще 
оъдат вюмочени представите 
ли на всички трудови орга
низации, както и общности
те с взаимен интерес. За сме 
тка на това ще се 
броят на просветните работ
ници, участвували досега в 
самоуправителното решава
не на Образователната общ
ност.

СЕМИНАР ЗА УЧИТЕЛИ НА 

ОСНОВНИТЕ УЧИЛИЩАнамали

В организация на Институ 
та по основно образование 
и усъвършенствуване на пре 
подавателите от основните 
училища в СР Сърбия от 28 
юни до 3 юли в Димитров
град ще се проведе семинар 
за преподаватели, по българ
ски език.

За учителите от основните 
училища, които работят от 
I до IV отделение ще бъдат 
обработени темите от област 
та на фразеологията, изрече 
нието, с говорни упражнения 
и писмени упражнения с гра 
матически задачи. Също ще 
се направи анализ на лите
ратурен текст от областта 
на белетристиката и анализ 
на лирическо произведение, 
ше бъде разгледана употре
бата на някои съвремени 
средства при обработката на 
литературни произведения- В 
практическата част ще се 
проведат писмени упражне

ния за участвуващите на се
минара.

За преподавателите от V 
до VIII клас ще се обработ
ят практически методи при 
изучаването на български 
език. Също така ще се на
прави граматичен разбор съ
щност, задачи и видове на 
граматичния анализ. Ще се 
проведат и писмени упраж
нения за индивидуална под
готовка на учениците за обу 
чаване по български език, 
лична подготовка за запозна 
ване с литературните произ
ведения, а ще бъде направен 
и анализ на някои литерату 
рни произведения- В практи 
ческата част ще се проведат 
писмени упражнения.

На семинара ще присъст- 
вуват учители от Босилеград, 
Сурдулица, Бабушшща и Ди 
митровград. Лекциите ще 
изнасят специалисти от Со
фийския университет.

та.

ПРЕД ЛИЦЕТО НА ОБЩЕ
СТВЕНОСТТА

Това са важни решения, 
които ще допринесат за ук
репване и пълно афирмира- 
не на Образователната общ-

Образователната общност 
работи твърде сериозно вър
ху развитието на самоупра- 
вителните отношения в учи
лищата. По-специално тя се 
е ангажирала в учебното ле

ност.

В. В. — Д. Е.

Сурдулица

Техническият училищен 

център реверифициранказа Гоне

А. Д.

претна ръкави и в продъл
жение на две години изпъл
ни нормите и потърси вери 
фи кадия от Секретариата по 
образование и наука на СР 
Сърбия- Надлежни комисии 
няколко пъти обиколиха Цен 
гьра и след като сс убедиха, 
че то>й заслужава да бъде 
признат, неотдавна Секрета
риатът но образование и нау 
ка на СР Сърбия връчи ре
шение на трудовия колектив 
за верификацията на Цен
търа. По такъв начин този 
училищен център бе всрифи 
цираи трети по ред между 
техническите центри в СР 
Сърбия- Това е от голямо 
значение както за Сурлули- 
шка бощина, така и за ос
таналите съседни общини в

Както е известно до преди 
две години в Сурдулица съ
ществуваше техническо учи
лище с машшюи и електро 
отдели и училище за квали
фицирани работници, като 
самостоятелни училища. То
гава те се обединиха в един

РЕЗУЛТАТИ НА ИНВЕСТИ
ЦИОННАТА ПОЛИТИКА

Начинание, за похвала

ГРИЖА ЗА ЧОВЕКАОсобено внимание в Обра- 
отде-зователна общност се

инвестиционната —Ако не бяхме сс приобщили към „Ннш-екс- 
прес" нямаше да видим истински театър — са ду
мите на една днмитровградчанка, неотдавна посе
тила Ниш.

Тези думи обаче казват много.
Доскоро в предприятието където работеше и 

съпругът й, който я води на театър, сс мислеше, че 
е достатъчно ако работниците навреме получават 
личните си доходи.

Но не е така.
Че .духовната" храна е от голямо значение се 

увериха II сами. Повишава се производителността, 
укрепна другарството в колектива, калява се вол
ята у хората.

От неотдавна в димитровградския цех на „Ниш- 
експрес" за работниците се организират 
ни посещения на театър н др. програми.

— Отначало беше трудно — казва Виктор Йоси
фов, отговорник в цеха. Едва успях да убедя някои 
другари II другарки да тръгнат...

Сега обаче, когато трябва да сс отива на екскур 
зня — те са първи...

Ля върху 
политика, чието успешно ре
ализиране предпочита увели 
чаване на училищния стан
дарт и създаване на по-доб
ри условия за образовател
но-възпитателна работа.

В изминатите пет години, 
Образователната общност е 
осигурила 1,2 милиона дина
ра за довършване на учили
щните сгради в Босилеград, 
Горна Лисина, Долна и Гор- 

Любата. Едновременно 
със собствени средства от 
200 хиляди динара 
щта на местното 
гане са построени училищни 
сгради в селата Милевци и 
Дукат. Стадо така Образова
телната общност е подпомог
нала формирането на три и и 
териати при централните ра 
йонни основни училища.

ствен технически училищен 
център. Трудностите, които
трябваше в кадрово и маге 
риално отношение да реши 

колектив на Цен- 
Законът

трудовият 
търа бяха големи, 
за средните училища и нор
мативите за обзавеждането
им с нагледни средства и ми 
вентар бяха ригорозни. Изи
скванията им трябваше да 
се изпълнят, за да се верифи 
цират, относно реверифици- 
рат всички средни училища 
И центри в СР Сърбия- 

Трудовият колектив на Те 
хиичсския училищен център 
„М. Пияле" в Сурдулица за-

на
колектив-И С ПОМО- 

самообла-

Южиа Сърбия, защото в
учат голям брой учени 
от тези общини.

не
го се 
ци и

М. А.
М. Величков

Строяща 9
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БаскетболМладите и киното
ОЩЕ ЕДНО ПОРАЖЕНИЕ НА,СВОБОДА1

ПАРЛЧИН" — СВОБОДА" 95:78 (46:30)

Папачин 10 юни. Игрище иа Парачин. Време хуба
во :.а игра. Зрители около 200. Съдии Б. Виданович 
(Ниш) и 3. Миловаиович (Крагуевац).
„Свобода": Б. Иванов, А. Букович 4, П. Димитров 
35, Г. Йосифов 4, М. Михайлович 181, Е. Соколов 15 
и Н. Минчев 2.

Баскетболистите на „Сво
бода” бяха победени и тази 
седмица. След второто поре
дно поражение, срещу отбо 
рът па „Парачин” с резултат 
95:78 (46:30), те значително 
намалиха шансовете си ви
соко да се класират.

Мачът беше спечелен още 
през първото полувреме, ко- 
гато домашните баскетболи
сти успяха да осъществят раз 
лика от шестнадесет точки.

Без репертоарна политика
Тогава няма да се случва 

филмът „Братя Карамазови 
(в два Дяла да привлече) са- 
мо 850 зрители, а различни 
кавбойски и други долнока
чествени филми да привле- 
чат няколкократно 
зрители.

Следователно, ако вече сме 
се определили идейно да из 
граждаме младите личности 
— а ние това постоянно из
тъкваме на различни събра
ния — киното, като масов 
медий също не трябва да бъ
де изоставено. Силата иа не 
говото въздействие не тряб
ва да се доказва. Защото ако 
не две кинопредста влелия на 
един и същ филм дойдат към 
хиляда души — сто пред ка 
къв аудитории може да се 
оказва влияние със силата 
на седмото изкуство.

Изводът може да бъде са
мо един: не бива тихомъл
ком да се отминава едно та
кова средство за идейно изгра 
ждане на младите хора н за 
формиране на техния миро
глед н вкус. Впрочем това по 
велява и Третата конферен
ция на СЮК, която изцяло 
бе посветена на социалисти
ческото изграждане на мла
дите хора.

много привличат зрителите. 
— А вече казахме, че това 
са главно млади хора.

Освен кавбойскитс филми, 
младите хора предпочитат 
авантюрнстнчсскнтс, дракул- 
скнте, крнминалпстическнте 
филми. Следователно всич
ко онова, което вече нашата 
общественост публично осъ
жда като пошло, като разор 
яващо личността н вкуса на 
младия посетител.

Оттук изниква нов въпрос: 
предприема ли се нещо в 
Димитровград по отношение 
на репертоарната политика?
_ Не — отговори ни ръко

водителят на киното. А° 
културната общност бях от
правил иск да дотират кино 
представленията на родното 
кинопроизводство, като по 
тоя начин въздействуваме 
върху вкуса на посетители
те. Обаче отговор не се по
лучи.

Безспорно, културната об
щност е една от институти
те, които трябва да се гри
жат за репертоарната поли
тика на киното. Но тук тря
бва да намери поле за дей
ност и младежката органи
зация, училищата, останали
те компентентни институти.

Известно е, че освен теле
визията, за огромно болшин
ство млади хора в Димитров 
град киното е най-важното 
им развлечение. Дори една 
свободна преценка говори, 
че над 80 на сто от общня 
брой на посетителите са все 
млади хора. А те все пак не 
са малко: за петте месеца 
на годината е имало общо 
над 16 хиляди посетители.

Тъкмо това ни кара да се 
запитаме: какви филми гле
дат младите хора, кой опре
деля репертоарната полити
ка ,какъв е техният вкус. 
Фактите сочат, че репертоа
рната политика — никой не 
определя.

— Изправени сме пред об 
стоятелството да се грижим 
възможно повече посетители 
да привлечем. Затуй комер- 
циалният успех на филма е 
решаващият факт дали ня
кой филм ще се прожектира 
или не — заяви ни ръководи 
телят Троян Гнгов.

Въпреки това — играта през 
второто полувреме беше ра
вностойна. Баскетболистите 

„Свобода” обаче не успя
ха да наваксат загубеното.

В отбора на „Свобода” до 
бра игра показа П. Димит
ров, който отбеляза 35 точ- 

Обаче без сътрудничест- 
останалите той не бе

ше в сътояние сам да реши 
играта.

наповече

ки. 
во на

А. Д.

Футбол

ЯЕ0ТГ0В0РН0 ОТНОШЕНИЕ НА 
ФУТБОЛИСТИТЕ

„АСЕН БАЛКАНСКИ7' — „ВЛАДИМИР ДУР- 
КОВИЧ" (Бериловци) 1:1 (1:1)

Димитровград, 10 юни. Игрище на „Асен 
Балкански". Време хубаво за игра. Зрители 
около 150. Съдия Б- Станкович (Пирот).

„АСЕН БАЛАНСКИ": Г .Ставров 7, Т. Сто 
янов 5, Д. Делков 6, А. Милев 7, Т. Петкович 7, 
А. Алексов 6, М. Петров 5 (С. Георгиев 5), К. 
Глигоров 5, Гюров 5, С. Манов 5, А- Петров 5.

Макар че 55 минути футбо 
листите на ,Дсен Балкан
ски” играха с два играча по 
вече, понеже съдията отстра 
ни двама състезатели от от
бора на гостите, те не успя
ха да спечелят срещата*. И 
този един гол, конто отбел
яза Г. Гюров ,не беше 
ра, а от дузпа.

По този начин футболисти

Когато се знае това, не е 
чудно, че кавбойскнте фил
ми най-често са на реперто
ара на димитровградското 
кино. Защото именно те най- Ст. Н.

те на ,Дсен Балкански” зна 
чително намалиха шансове-Републикански функционери по образование в Босилеград те си за класиране на първо 
място в тазгодишните състе 
зания. На два кръга пред 
края на състезанията, те тря 
бва да спечелят още три точ 
ки и само по този начин ще 
могат да се класират в по — 
висш ранг на състезания.

Учебното депо пред нови задачи
от иг-

А Д.ф Основните училища в Бистър и Босилеград посетиха 
Хадиа Морина, помощник и Божидар Перкович, замест
ник републикански секретар по образование иа СР Сър
бия. Те водиха разговор с Актива на просветните работ
ници в Босилеградска община

Той заяви, че през юли 
месец Републиканската скуп 
щина ще донесе закон, с кой 
то цялостно ще се реши фи
нансирането и издаването 
на учебници, необходими на 
училищата на народностите 
в Сърбия.

Говорейки за конкретните 
проблеми на учебното дело

босилеградска община, Пе- 
рковнч се застъпи да се пре 
разгледа сегашната локация 
иа основните училища, каче 
ството на обучението и кон
трола на същото. Според не
го квалификационната стру
ктура на просветните кадри 
задоволява, но трябва да се 
води дългосрочна сметка, за 
да не стане проблем.

Перкович предложи 
продължи с откриването 
интернати и да се проучи 
възможността за формиране 
на училищен център в Боси
леград, в който обединено 
Ще работят гимназията и учи 
лището за квалифицирани 
работници.

— Училището трябва да 
се развива като институция, 
дълбоко свързана с конкрет
ната среда. Според предло
жението на средата ще тря
бва да се изработят заклю
чения как училището да дей 
ствува като цяло и това ну
жно трябва да се зачита. С 
това училището изцяло се 
отваря към обществото. В 
самоуправителните училищ
ни органи трябва да наме- 
Рят Място представители 
всички структури — изтък
на се в разговорите.
Хадиа Морина заяви, че пре 
Дстоящите закони поставят 
нови задачи на учебното де-
п™МежАу АРУгот° голямо внимание се обръща на мо-

лик на просветния 
раоотник и на неговата ро
ля в образователно-възпита- 
телния процес.

След като непосредствено 
се запознаха с проблемите, 
които има основното учили
ще в с Бистър, републикан
ските функционери по обра
зование: Хадиа Морина и 
Божидар Перкович посети
ха и основното училище в 
Босилеград. Също така те 
водеха обстойни разговори с 
Общинския актив на прос
ветните работници, директо
рите на основните училища 
и ръководството на Общин
ската образователна общ
ност.

финансирането на учебното 
дело в общината. Обаче ма
териалните възможности на 
общината не позволяват сра 
внително повече да се увели 
чи училищният стандарт.

но в инвестиционната поли
тика на образованието — ка 
за Григоров.

Изтъквайки развитостта 
на учебната мрежа, Григо
ров посочи и нейната проти 
воположност. Поради нера
ционалната разместеност иа 
училищата, все още не са 
обхванати всички, които тря 
бва да завършат основно об 
разование. Именно за над 15 
•на сто от учениците не са 
създадени необходими усло
вия- С откриването на иитер 
натите това положение се 
подобрява, но досега не е 
изцяло решено.

— Обучението поскъпват 
дребните подведомствени у- 
чилшца, които работят с по- 
малко от десет ученика. Осо 
бени трудности учебното де
ло изпитва и поради липса 

функционални и съответ
но оборудени училищни по
мещения. В Босилеград гим
назията и училището за ква 
лифицирани работници ня
мат необходима сграда — из 
тъкна Григоров.'

Републиканската образо
вателна общност участвува 

ца нерешени въпроси особе- с 60 на сто от средствата във

в
ПРЕДСТОИ НОВ ЗАКОН ЗА 
ФИНАНСИРАНЕ НА ОБРА

ЗОВАНИЕТО на
Божидар Перкович похва

лно се изрази за резултати
те иа учебното дело в боси
леградска община. Той 
за, че все още има нереше
ни материални и други въп
роси.

— Финансирането на сред
ното образование ще трябва 
да се реши с новия закон, 
който докрая реално ще изу
чи тоя проблем особено в 
бедните общини. При това, 
новият закон ще има за цел 
да създаде еднакви условия 
за работа и в основното об
разование, без оглед «а ико 
номическите възможности 
на общините. Сегашните раз 
лики в училищния стандарт 
не са оправдаеми. Това ясно 
пролича между развитите и 
изостаналите общини — из
тъкна Перкович.

ка-
Изпълняващ дължността 

секретар на образователната 
общност, Гоне Григоров 
рде подробно говори за проб 
лемите на учебното дело в 
общината, както и за зада
чите, произтичащи от Пис- 
мото на другаря Тито и на 
Изпълнителното бюро на 
СЮК.

да сетвъ на

В. Велинов

на
— Общо в основните учи

лища, гимназията и училище 
квалифицирани работ

ници се учат 2.670 ученика, 
което ще рече, че приблизи
телно всеки пети жител от 
общината се намира 
лищна скамейка. Въпреки по 
стигнатото все още има реди

ПРОВЕРКА НА УЧИЛИЩА
ТА В СОБСТВЕНА СРЕДАто за

В разговорите особено мно 
го се разисква за степента 
иа самоуправителните отно
шения в училищата и за вли 
янието на средата на учили
щната дейност.

в учи-
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Писма След конференцията бе 
подписан протокола и е- 
дин екземпляр предаден 
на другаря Сотир Соти
ров, който присъствуваше 
на конференцията като 
делегат от страна на ОК 
на ССРН в Босилеград.

След конференцията ня 
кои си отидоха в къщи, а 
една група се отбила в се
лския магазин. Между тях 
били Александър Христов 
и Стоян Божилов. Те ечи-

И това се случва МИТНИЦА ДИМИТРОВГРАД
На 15 май 1973 година 

се състоя отчетно-изборна 
конференция на местната 
организация на ССРН в 
с- Църнощица. Бях избран 
за председател на деловия

президиум. На същата ко 
нференция беше избрано 
ново ръководство. Алекса 
ндър Христов и аз (Мла
ден Стоев) за делегати 
Общинската конференция.

ОБЯВЯВАв

Конкурсна комисия при трудовата общност на 
общността на Службата по обществени доходи при 
ОС Димитровград обявява

продаване чрез публично наддаванетали, че аз не трябва да 
бъда член на ОК на ССРН 
в Босилеград и че по-доб 
ре е да бъде Стоян Божи 
лов. Поискали протокола 
от Сотир Сотиров, който 
незнаейки за намерението 
им го дал- Взели протока 
яа, зачеркнали моето име 
и написали името «а Сто
ян Божилов! Аз се разпи
твах след това как е ста
нало

1. ПЪТНИЧЕСКИ АВТОМОБИЛ марка 
„Застава — 1300", произведен 1968 година, в 
изправно състояние, с начална стойност 

1775,80 дин.

Публичното наддаване ще се състои на 20. 
VI (юни) 1973 година в 15 часа в митница Ди
митровград.

Право на участие в публичното наддаване 
имат всички правни и физически лица, които 
преди започване на наддаването внесат кау- 
ция от 10% от началната стойно.ст на колите в 
касата на митница Димитровград.

Пътническият автомобил може да се види 
на паркинг-плац царинарница Димитровград 
всеки работен ден от 7 до 15 часова.

Купеният пътнически автомобил да се взе 
ме в орок от 5 дена, след публичното наддава
не, а след внасяне на сумата за неговата стой
ност.

КОНКУРС
За попълване на следните вакантни работни места:
I. Референт за нарушения

на имущества.
II. Референт за събиране на данък и облагания

Освен общите условия за постъпване на работа,
кандидатите трябва да изпълняват и следните спе
циални условия'•

1. За работно място под I — необходим иконо
мически или юридически факултет с най-малко 2 
години трудов опит, или полувисше образование с 
юридическа или икономическа специалност с най- 
малко 4 години трудов опит на същите или подоб
ни работни места.

2. За работно Място под II е необходимо сред
но образование с най-малко 2 години трудов опит.

Покрай посочените условия, кандидатите за 
работно място под I, трябва да притежават и съот
ветни морално-политически качества.

Лични доходи според Правилника на трудова
та общност.

Конкурсът е открит 15 дни след публикуването

С молба, обгербвана с 1,00 динар кандидатът 
трябва да представи документи за образователния 
ценз и съответния трудов опит. Молбите се изпра
щат на горния адрес. Непълни документи няма да 
се взимат под внимание.

За резултата от конкурса кандидатите ще бъ
дат осведомени в срок от 8 дни след направения 
избор.

и изследване потекло

това своеволие, а 
те ми отговориха, че спо
ред критериите на общин 
ската организация на 
ССРН не мога да бъда 
член на ОК на ССРН, за- 
щото съм осъждан 20 де
на затвор и че не съм 
член на СЮК.

С тази постъпка запоз
нах ОК на ССРН- Моля 
това писмо да печатате в 
,,Братство”. Предварител
но ви благодаря.

му.

Справки във връзка с продажбата могат 
да се получат на телефон бр. 81-153 (010 — за 
Д им итров гр ад)

Митница Димитровград
Младен Стоев, 
Църнощица

Централен въпрос на кон
греса беше приемане Прог
рамата на СЮК. Другаря Ка 
рдел, говорейки за Програ
мата на СЮК каза: „Ьдна от 
задачите на всяка програма 
е да насочи целите към оп
ределени акции и определи 
пътя и средствата за тясно
то осъществяване. Това е 
всъщност и главната задача 
в Програмата на СЮК". Про 
грамата стана пътеуказател 
на комунистите в Югосла
вия и определи начина и 
средствата на борба за соци 
ализъм. Програмата трябва
ше да активизира членовете 
на СЮК, да разкъса схема
тичните, догматични, консер 
вативии и ревизионпетки 
остатъци и явлеиия в СКЖ. 
Историческо го значение на 
Седмня конгрес е именно в 
това, че той превъзмогна тия 
слабости. Конгресът, също 
така, показа привързаността 
на народите <и народностите 
към политиката на СКЖ на 
чело с другаря Тито.

Осмият конгрес па СЮК 
се състоя в Белград на 7 де
кември 1964 година. На кон
греса се извърши всестра
нен ш обстоен анализ па 
успехите н слабостите в бор 
бата ига комунистите и воич 
ки югославски народи за но

ви социалистически отноше
ния- Конгреса се застъпи за 
разпределение на дохода спо 
ред труда, за сътрудничест
во и дружба с всички стра-

Адам Георгиев

пи.
Анализирайки пътя от Сед- 

мия до Осмия конгрес може 
да се констатира, че програ 
мата на СЮК се прилага пра 
вилно. Това нещо е оказалоСледвоенните конгреси 

на СЮК (2)
положително влияние на са 
моуправителните отношения, 
развитието на социалистичес 
ката демокрация и матерна 
лния и културния подем на 
страната. Резултатите меж
ду двата конгреса дали въз
можност за приемане на но
вата конституция, която оза 
кокила придобивките от ге
роичната борба на нашите 
народи за свобода и незави
симост, за икономическо и 
обществено равноправие. Бе 
изтъкнати ролята на 
славггя в международните 
отношения- Тито каза за Ос 
мия конгрес така: „Този кон 
грес трябва да бъде конгрес 
за революционно очистване 
на нашия път от всичко де- 
кадентно, от всичко онова, 
което не признава ролята на 
работническата класа и ней 
ното участие в решаването 
на всички обществени въпро

на СЮК”. На конгре 
са ггрисъствуваха 1791 деле- 

283 гости изтъкнати об
задачицел да се запознаят широки 

те народни маси. Благодаре
ние на опи/а в социалисти
ческото строителство, от ко
нгреса се очакваха 
решения- За вътрешното ра 
звитие на страната в тоя пе
риод се водеха решаващи 
битки, против всичко онова, 
което пречеше на творческа 
та инициатива на трудещите 
се. В навечерието на конгре 
са се засили сътрудничество 
то на СЮК с много соци а ли 
етически, народоосвободше- 

и прогресивни движе
ния. В такава обстановка се 
вършеше подготовка за Сед- 

конгрес на СЮК.

Седмият конгрес се състоя 
в Любляна от 22 до 26 април 
1958 година. Богатото съдър
жание на конгреса се виж
даше и от дневния ред: По
литически доклад на друга
ря Тито, задачите на ОЮК 
лъв връзка с международно
то положение в света и вът
решното развитие на Юго
славия, доклада на Едвард 
Кардел, озаглавен „Програ
мата на 
та на

Шестият конгрес направи 
анализ на дотогавашното со 
циали етическо 
международното положение 
и международното работни
ческо движение. СЮК пое 
ясен курс и становище във 
връзка със сталинската поли 
тика прилагана към Югосла 
вия- След конгреса СЮК е 
все по-малко непосредствен 
ръководител в стопанския, 
обществения и политически 
живот. Неговата дейност все 
повече и повече е дейност на 
убеждение, ръководен а спри 
мери от практическия жи
вот. Приет е нов Статут на 
партията, когото характери
зират два принцип а: първо, 
СКЖ като политическа орга

гат и
ществено-гюлитически дейци. 
Числото на гостите от чуж
бина, представители 
циалистически и комунисти
чески партии беше голямо, 
което свидетествува и за 
значението па Седмня коп

на СКЖ. Б политичес- 
доклад ига другаря Тито

Юго-устройство.
важим па со-

грсс 
киябе изтъкнато положението ш 
света. Той посочи междуна
родните кризиси. Също така 
посочи ролята па Югославия 
в борбата за мир и сътруд
ничество с много страни.

си.
(СЛЕДВА)

ли и

МИЯ Тито изтъкна па конгреса, 
че Югославия успешно рс- 

всички въпроси благо-шава
дарение па правилното ре
шаване на националния въгг- 

Той изтъкна, че в стра-низация непрекъснато възпя 
тава народните маси в нова 
социалистическа насока и 
второ, деятелността на пар
тията да бъде ясна и нескри

рос.
мага е създадена промишле
на база, която 
правилното 1й индустриално 
развитие. В селскостопан
ското развитие също 
са забележени добри резул-

обезггечава

та. така
Подготовката на Седмия 

конгрес на СЮК е започнала 
още през 1957 година. Прог- 

СЮК

Бе изтъкната ролята 
вид

тата.
иа комуната като нов 
на самоуправление.СЮК, и Резолюция- 

конгреса за бъдещитерамата и Статута на 
са публикувани в печата с Страшшя 11

братство т и юНИ 1973



| II ЧАСОВЕТЕ ЗА ОТДИХ И ПОЧИВКА

Краева мозайка

Х*//ЧФРХора и събития

ПОКРИВ ОТ КАМЕННИ ТАБЛА - 

йИЗОБРЕТЕНИЕй НА ВИСОЧАНИ
на ПушкинСъврменник *

годишнината на Октомврий
ската революция. В Октом
врийската революция са уча 
ствували педссст и три чле
на от неговото семейство, а 
той с имал тогава 110 годи
ни. Жсла1шсто му е да жи
вее 200 години и да направи 
посещение на Москва, въпре 
кн, че лекарите му забраня
ват дълги пътувания. На всп 
чкн, които желаят дълголе
тия препоръчва работа, да 
се хранят със сирене, мляко, 
мед, и по възможност да жп 
веят на 2000 метра надмор
ска височина.

Шнралн Муслимов 
необикновен рекорд — 
титла на най-стар човек в 
света. Тези дни той навърши 
168 години и в своето село 
Барзав, Азебрвйджаиска ССР 
чествува рождения си ден в 
кръга на семейството. В своя 
дълъг живот Ширалн пом
ни, че само два пъти е напу
скал планината, чиято висо
чина е 2000 метра, в Баку. 
Пръв път когато един от не
говите праправнучета пола
гал приемен изпит в Инсти
тута и за втор път — за уча
стието в прославата на 50-

нма
носи Оливие чука рамо сугрин- 

на вратата на Мариус, ко 
йто предишния ден му е за
ел 100 франка —

— Его, връщам ти банкпо 
тата, кодто ми даде снощи.

— Не е трябвало да бър
заш толкова...

— Ами — прекъсва го при 
ятслят —• тя с фалшива.

та

и върху оная част 
на Височица втранени 

от поречието 
Стара планина, която прина 
длежи на Димитровград.

за геологичес-
се слага ламарина или пла
стмаси. Обаче, един от иаи- 
оригиналните и -същевремеи 

най-древните начини 
покриване па къщите е запа 
зен във Висок. За тази цел 
се използуват тънки камен
ни плочи от „естествен про
изход, които са устояли 
вековно изпитание ^ и дори 
и днес са в употреба.

Говорейки
състав па Висока да до-киябавим, че тук на .малко про

са застъпени раз-странство 
нообразии геологически ма
териали. На пример, освен 
аргилошистите, са застъпени 
други видове кристални ши
сти — филити, амфибилити, 
гнайси и пр., а освен тях и 

по-млади слоеве. За

на♦ но

На перона ма Лиопската 
гара в Париж един пътник 
се обръща към друг, отру
пан с багаж:

— О, Жак, къде си тръг
нал така?

— Заминавам до Венеция 
на сватбено пътешествие. 
Вчера се ожених.

— Но... жена ти не пъту
ва ли с тебе?

— Превъзможио е, драги. 
Някой все пак трябва да ос
тане у дома да гледа деца
та. ..

на

много
Двама пътника във автобуса за Висок, слсд 

като нещо изтрака в мотора казаха:

— Ах, нещо се счупи?!..,

— Няма какво да се счупи, отговори шо
фьора спокойно, всичко е счупено.. .

сторат поче да копа стене 
те. Работи, работи и тийе 
ме окну: Бре, бай Манчо, 

заборавили дание смо 
купимо гипс. Отидо у за- 
другуту. Тоза магационе- 
ринат се гърчи, кико да 
не йе чул за туя думу. Я 
пак на аутобусат та у Пи 
рот. Купим две Кила гипс 
па се върнем у село- Пла 
ти 1)ипсат триста динара 
и за карту две иляде, ре- 
ко ама па че га за^ипси- 
рамо.

:г
ШсПРабуш за търговците Старинна къща с покрив от каменни плочи

Тези тънки табла са мате
риал от особено геоложко 
потекло, които учените нари 
чат кристални „шисти”. Ог
радите на почти всички дво
рове и ливади в Сенокос, Ка 
меница, Криводол, Славиня, 
Изатовци и Болевдол и др. 
са също построени от арги- 
лошисти. От тях се правят и 
брусове за острене на коси.

Твърде много са разпрос-

нас е важно, че всред шис
тите са намерени най-древни 
останки от нявгашни живи 
светове върху територията 
на нашата страна. Те поти
чат от епохата наречена си- 
лур и датират от преди 400 
милиона години! Тези остан 
ки, или фосили, са от грап- 
толити — живи същества, ка 
квито днес вече не същест
вуват.

Кажу да се прайи неш- 
то у село я све чивиярим- 
Айде реко, са че будем 
пред сви. Додека се бутаю 
по сред село те намепггаю 
жицуту за струю я реко 
да си уведем дома и 
све да ми буде готово са
мо да обърнем ключат и 
да свитне йеднуш у 1Ман- 
чин дом.

„Ти чичо, требе първо да 
намериш майстора, он да 
ти премери ижуту, да ти 
даде кшсьв материял тре
бе и после да дойдеш да 
га купиш.

Надигнем се по градат- 
Намери човека одведо га 
у село он измери и ми да
де бележку кво да купим. 
Па се укачи на автобусат 
та у Пирот и ли ми йе по 
знато право при момчето 
у дуЬанат. Дадо му белеш 
куту. Он гледа, мери, раз 
мерува, напълни ми йедну 
кутию, я плати 100 иляда 
рйе и право на автобусат. 
Вечерту стигу у село и йо 
ште на другият дън май-

Ка се завърши работа
та, седомо с момчето да 

А я си мис
лим. Бре тия наши търгов 
ци не може ли да се сете 
ем паре да тепаю, ем да 
ни напрайе лъснишо. Що 
не продаваю у Висок тия 
материял за струю. Ние 
се тепамо до Пирот, а они 
йоште ни моле с гасчетия 
и венерйе. Не су вече мо
дерни. Айд да им ударим 
йедън рабуш, ега се сете 
за дру!)и, ако я изварка.-.

се частимо-

Надиго се — та у Пи
рот. Бута се од дуЬан на 
дуЬан най-после намери 
куде се продаваю жице и 
друг материал за електри 
чество у дом. Каза н»им 
защо съм дошъл. Прода- 
вачат ме поизмери, па ви 
де одкуде сам, и ми рече:

— Какво желаете, моля?
— Все е едно. Важно е да бъде изпод тезгяха.

*
— Много съм потисната! Мога безплатно да_

ползувал! служебния телефон, но няма с кого да 
говоря.

из-

Манча с. р-

При очния 

лекар
В В ,^20к!г&ре^\ИМЯ/Ч ВВ1МДВ7
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