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За Септемврийски награди

МНОГО КАНДИДАТИ
Квмиеията за Септемврий
ски награди при Общинска
та скупщина в Димитровград
ще проведе днес заседание,
на което трябва да се взе
мат конкретни решения кон
ще бъдат наградени. Такова
заключение е прието мина
лия петък, кегато бяха раз
гледани всички ■редложопия.
За Септемврийски награди
има много кандидати. Майголям брой еа от „Тигър” в

ПОДГОТОВКИ ЗА
ПРЕМЕРВАШО
Сжеред програмата
еа работа на републи
канското геодетско уп
равление в Сърбия, пре
мерважето на земята в
Димитровградска ©бщшш трябва да стане
до пролетта на 1974 го
дина. Това задължение
ироизлжза от Закона
за премерване на зе
млището от 1971 г. ко
ето трябва да стане за
10 години от влизане
то на закона в вила.
Всички досегашни пре
мерваиня, оценки н из
мервахшя са правени
чаегичжо и не дават жъл
яа картина на ноложе
нжето. Това от своя ст
рана сигурно довежда
до неправилно обреме
няване с данък и преджвзиква оправдани ре
акции .на хората; а
имуществено-правните
отношения не са раз
граничени и в немалко
елучан представляват
ябълка на раздора
между частните произ
водителя и коопераци
ите.
В споменатата програ
ма е предвидено снима
не от самолет. Време
то за да се свъшпи та
зи немалка работа е
късо, а задачата — се
риозна. Всички подго
товки за снимането тр
ябвагое да бт»дат гото
ви до 30 септември. До
насрочената дата оба
че — и по селата и
в Димитровград не е
направено много.
Белезите още не са
вложени. А без тях сни
мането трудно може
да стане.
С оглед значението
на акцията — Социа
листическият съюз тря
бва да се ангажира
педгетовките ' по прамервяието да се ускор
ятРавбира се и местни
та общности н* тря®ви да останат яаатраI, аа да бъдат яадга1 аванта яо-тлнн и *аМ. Б.

Димитровград — 12 работни
ка. Двама работници е пре
дложило и етронтелното пре
дпрнятие „Градня”, а основ
ното училище „Моша ПияАе” — шестима. Освен това
има предложение и от стра
на на местната общност в
Поганово, тази награда да
бъде присъдена на един неен
член. Трима кандидати е пре
дложнд Центъра за култура

0,80 ДИНАРА
и забава в Димитровград.
От трудовите организации
за награда са предложени коифекция „Свобода”,
Обединената организация на
сдружения труд „Тигър” —
Димитровград, строителното
предприятие „Градня”, както и горанските организации
при основното училище в
Долна Невля и при основно
то училище „Моша Пияде”,
Димитровград, ГОбщинския
профсъюзен съвет и гммнази
ята „Иосип Броз Тито”. За
Септемврийски награди са
предложени и двама селско
стопански производители.
А. Д.

ГРАНИЧЕН СЪБОР
- НА 2 СЕПТЕМВРИ
шатри — в Спортния цен
тър. Затуй търговията и гостилничарството ще трябва
да предприемат на време ме
рки за да се снабдят с необ
ходимите стоки.
Комисията е отправила
апел към службите по хигие
ната и чистотата в града,
към инспекциите и Социали
стическия съюз и профорганизациите улиците и дворни
те места да бъдат чисти и
подредени.
На площад „Освобождение”
ще бъде изнесена съвместна
културно-художествена про
грама, която ще утвърдят
съборянските комисии на
срещата си на 30 август в
Драгоман.
Югославските граждани
ще трябва да носят със себе
си лични паспорти.
М. Б.

Денят на граничаря -15 аегуст

ТЪРЖЕСТВЕНО ЧЕСТВУВАН

Среща край границата при с. Рибарци
НА ГРАНИЧНИТЕ заста
ви край Босилеград, Димит
ровград и Сурдулица по по
вод празника на граничаря
— 15 август, бяха устроени
скромни тържества.
Пионери, младежи и обществено-политически деици
от Босилеград посетиха гра
иичарите. По случай празни
ка — за успешно сътрудни
чество на граничните части
и частите по всенародна от
брана на Симеон Захариев
бе «ръчена грамота, а за
сътрудничество с борческата
организация — на Стоян Ев
^ПРЕДСТАВИТЕЛИ на общавтаено-яолитячвекита ар-

60 НОВИ ЧЛЕНОВЕ НА СК

.*

Димитровград

Тазгодишният граничен съ
бор в Димитровград ще се
състои на 2 септември. Така
бе решено на неотдавнашно
то заседание на съборянската комисия (югославската
част) в Димитровград, на
която се разисква за органи
зиранвто на тази проява на
добросъседство и сътрудни
чество. За целта, повече от
когато и да било по-рано, се
поведе сметка за паркиране
то на превозни средства, пре
воза на пътници от Димит
ровград до границата при
Градини и тн.
Поучена от досегашните
събори, комисията е решила
да не допусне действуването
на разни матрапази да си
правят търговия- В града ще
работят само регистрирани
магазини, а импровизираш!
магазини и гостилничарски

След Писмото в Босилеградска община

гаиизацип от трудовите колективи „Свобода”, „Градня”,
„Циле” и „Сточар” в Дими
тровград посетиха гранични
те застави при Градини,
Всрзар и Бребсвиица и пре
караха приятни часове в ра
зговори с пазителите на гра
ницата ни.
ПРЕДСЕДАТЕЛЯТ на Об
щинската конференция на
Съюза на младежта в Сурду
лишка
община
Любиоглавяваше
ша
Ристич
делегацията иа представите
ли на обществено-политическите организации, които по
сетиха граничните застави в
Сурдулишка община.

V,.

След Писмото на другаря Тито и на Изпълни
телното бюро на СЮК. партийните организации в
Босилеградска община са приели в редовете си 60 ду
ши. В сравнение с положението отпреди Писмото,
сега почти всички партийни организации, при по
ложение на изострени критерии, все по-интензивно
опресняват редовете си с нови членове.
За отбелязване е, че между тях 15 души са ра
ботници от непосредственото производство, а 19 зе
меделски производители. Между новоприетите 42
са младежи и девойки.
През последните няколко месеца — от редове
те на Съюза на комунистите са отстранени 39, пре
димно бездейни членове.
Изключени са и двама ръководители.
В. В.

Д

РАДОВАН ПАНТОВИЧ
В ДИМИТРОВГРАД
Неотдавна пред политичес
кия актив в Димитровград
за конституционните измене
пия в СФР Югославия и СР
Сърбия говори Радован Пан
тович. подпредседател на
Скупштииата на СР СърбияТой запозна присъствуващите
с иай-значителните изменения
и задачи на комунистите във
връзка с публичното обсъж
дане Р1а проектоконституциите на СФРЮ и СРС.
Особен интерес между при
съствуващите владееше за
работата върху общинските
статути. В речта си Радован
Пантович, между другото
каза:
— Сегашните изменения,
които са предложени в про
ектоконституциите на СФРЮ
и СРС, са резултат на дълго
годишното развитие на на
шето социалистическо обще
ство и обществените отноше
ния у нас. Те трябва да дадат възможност за по-бързо
развитие на социализма в на
шата страна отстранявайки
конституционно - юридичес
ките спънки и недостатъци
в досегашната система. Ще
съдействуват и за по-ускоре
но разрешаване на общест
вено-икономическите отноше
ния и всестранното развитие
на нашата социалистическа
общност.
Всички съществени изменеиия в нашата обществено
-икономическа и обществено
политическа система, тоест
конституционна система, са
резултат и последствие на
досегашната степен на обще
ственото развитие.
Речта на другаря Радован
Пантович в Димитровград
с всъщност началото на дей
постта по обсъждане на про
ектоконституциите на СФРЮ
и СРС.

Според съвместната црогра
ма на обществено-политиче
ските организации в Димит
ровградска община, до крад
на този месец трябва да се
проведат заседания на специ
алните сдружения и активи.
Към края на този месец и в
началото на септември ще
се организира публично об
съждане на проектоконституциите в .местните общнос
ти и трудовите организации.
За публичното обсъждане на
конституционните изменения
ще бъде оформено координа
ц йонно тяло, в което ще
влезнат представители на об
ществеио-политическите ор
ганизации.
Освен активността в обсъждането на конституционни
те изменения, до 5 септември
трябва да приключи израбо
тването на проектостатута
на общината и да започнат
разискванията върху този
документ.
А. А-

Обсъждане на проектоконституциите
СЪБРАНИЯТА ЗАПОЧВАТ
ОТ 26 АВГУСТ
Координационното тя
ло на обществено-поли
тнческите организации
в Босилеградска общи
на е взело решение пу
бличното обсъждане
на Просктоконституцн
иго иа СФРЮ и СР Сър
бия, както и на Тезненто на новия общин
ски статут да започне
иа 26 август, а да
приключи на 8 септем
ври.
Наскоро след това
ще се проведе съвмсст
но заседание на Общи
конференция
иската
на ССРН и на Коорди
национното тяло, на

което ще се разгледат
забележките и предло
женията от публично
то обсъждане.
Според утвърдения
план, Проектоконстнтуцшгте и тезиенте на
Общинския статут нам
напред ще се обсъждат
в организациите на
ССРН на тлъмнжекж
район. На събранията
ще участвуват членове
на Общинския иолнтнческн актив, конто
ще помогнат в обсъж
дането на предложени
те документи.
В. 1.

1*

Разговор с Лука Банович, съюзен секретар за вътрешни работи
■*—

Защита на придобивките на югославската социали
стичесна революция - длъжност
на всеки гражданин
па врагаветс-* вътрешни-

'
Самозащитата — основа на нашата систе
ма на сигурност. — Откритостта на нашата
страна не е знак на слабост, но напротив — си
ла на нашата обществена система- — Коиституционност и законност — основа на ефикас
ността на службата за вътрешни работи .
— Успоредно с акцията на
Съюзният секретар за вът
решни работи Лука Банович
Съюза на комунистите и дру
заяви това на „Комунист" в
гнте социалистически сили
за разясняване на обществе разговора за вражеската де
йност против нашата страна
ните и политически противо
речия. проблемите и спънки и укрепването ма сигурност
те конто се явяват в наше та и самозащитата. Този ра
зговор е публикуван в сед
то общество и външният и
мичника па СЮК в понедел
вътрешният враг настоява с
ловко намесване да използу ник, 20 август.
Лука Банович в това инте
ват тези проблеми и спънки
рвю оцени, че намерението
за своята подривна акция-

(

гаидни и^ститунии, с пусаса-

на Югославия като самоуправителна социалистическа
общност на равноправни народи и народности. Затова
основните цели па техните
нападки са всички кохезион
ни фактори в нашето общество, основните придобивки
па нашата революция.
— За осъществяване па тели цели врагът ангажира не
само разузнавателните служ
би, но и ползва и всички
други възможности — каза
Банович. Между другото,
вражеските сили от чужбипа настояват със злоупотреба на някои средства за ииформиране — печата, радио
телевизията и други пропа-

ст, безправие и впечатление
за неспособност да се реша
ват определени въпроси, при
това се ползуват между АРУ
гото и с данни които съобщаваме в пашите критичесКИ обсъждания, злонамерно
ги преставят за да подстъкват неединегво, внасят тревога и създават несигурност
СрСд гражданите,
— Когато се сумира всичко това — това е организирано и постоянно нападение
срещу самоуправителна социалистическа Югославия,
това е специален вид войНа,
в която врагът не дерзае успоредно със субвсрзивната да
организира и провежда ди
ректни акции на диверсия в
страната, нанасяйки ни ма
териална щета и загрозявай
ки животите на нашите гра
ждани. На това нападение
ние се съпротивляваме реши
гелно и успешно. Имаме слу
жба, която, с такава подкре
па на Съюза на комунистите
и гражданите, е способна с
- успех да изпълни своята за
дача.
— В тази акции срещу на
шата страна врагът изполва
В началото на септември ~та делегация на многомили- пред по отношение на преди
и групи на екстремната юго
в Алжир ще се състои Чет- 1&онна Индия ще бъде възгла- шните срещи. Алжирската
славска емиграция, която,
въртата конференция на не- ;3?вявана от председателя на
среща във върховете е удообвързаните
Индира Ган- бен случай за „решителен
като и всяка емиграция, И в
---- страни.
—х------ Подго-■*
. ™р правителството
-------- *—гг-г"----техните очи не е значителна
товките за тази важна сре- дЯдн> делегацията на Чили ще завой", който ще допринесе
опора. Оттам произлиза ин
ща .г—
на страните
води Салвадор Алиенде, на за укрепването на икономиграните от „трети# 'У?
,^ВОди
ЛТ.-Т” ло
п пълен
по. л р«н пячгяп
тересът на чуждестранните
свят"
са в
разгар. Ве
Ве ^ г'.......
Судан - >.„пЛлПА1
Джафер ел и....с
Нимеирн,
ческите и политически позиразузнавателни служби да
че се знае, че на конферен- иванската - председателят на ции на недостатъчно развисе свържат и подстрекават
цията ще вземат дейно уча- ^правителството Такиедин ел тите страни в международни
стие всички необвързани ст- Ц солх, делегацията на Време те отношения — се изтъква
активността на вътрешния
рани, които ще бъдат преде г ^нохо правителство на Южен
в Алжир.
враг. В недалечното минало
тавляваш! от делегации на >р Виетнам ще води председаВ забележителното интер- — когато опозиционни и вра
най-високо равнище, възгла- ^г? хеЛяТ на правителството Нгу вю на каирския вестник „Ел
жески групации в страната
вяванй от президенти на рс-;|©ен Ху т0 и Пр.
мусавар" от преди няколко бяха прилично организирани
публиките, председатели на № Според индийския вестник дни, алжирският президент
и от свои позиции открито
на правителства,министри
„Хиндустан таймс. на ал- Хуари Бумедиен подчерта,
настъпваха срещу основните
на външните работи.
Щжирската среща ще участче необвързаните трябва да
придобивки на нашата рево
На 9 юли т. г. Президиу- '$*вуват 65 равноправни странамерят съответни методи
люция — външният враг под
мът на СФРЮ. именува деле Ни — членки и 15 страни-на- за защита на собствените си
стъкваше такова развитие
гацйя, която ще застъпва на ' блюдатели.
права. Парафразирайки изна събитията, което отговар
шата странана конферен,'у. Вече няколко месеца с не- вестния лозунг за сплотенояще на неговите стратегиче
цията вАлжир. Шеф на де '/'спиращ темп се вършат широ стта на работниците, алжир
ски цели и интереси. Заради
легацията е президентът на />- ки разговори и съвещашхя с1Шят президент изнесе притова те използуваха вражес
Републиката Йосип Броз Ти между държавите, които ще зива: „Бедните от целия
ката емиграция както за съз
то," а членове: Едвард Кар- участвуват на конференция свят, съединявайте се",
даване на определен съюз с
дел, Милош Минич, Лазар I та. Особено дейна е диплома
Иднийските политически
врага в страната, така и за
Колшиевски,Аугустин Пацията на Алжир, държава- кръгове специално подчерта
ради обезпокояване на граж
ПИЧ, Стана Томашевич,
Ос-."- та — домакин на срещата.
ват ролята на политиката на
даните.
ман Джикич, и Душан ПетГенералният секретар на необвързаните в изменените
Говорейки по-обширно за
рович — Шане.
нд|Организацията на обединемеждународни обстодтелст
метода и тактиката иа дейИ много други необвърза-ините народи Курт Валдхайм ва. Намаляване на напрежествуване
на врага, Лука Ба
ни държави са вече опреде
с особен интерес слели це- нието между великите сили
нович подчерта, че широчи
лили делегации които ще локупната активност на не- без съмнение представлява
ната на декствуване на вът
ги представляват на тоя ва обвързаните страни. Той е положителен процес, който
решния враг зависи, между
жен самнт. Тридесстчленна- приел поканата на страната- отслабва опасността от тяхАРУгото,
и от интензитета на
домакин да вземе участие в но физическо конфронтираактивността на Съюза на ко
работата на конференцията, не и ядрена война, но внуша
мунистите
и другите социали
Когато през юли тази годи- ва нови опасности от догоетически сили. Пред меркина изрази желание да присъ вор за създаване на интере
.
те
и
акциите
на СЮК след
сува на конференцията в сни сфери. Затова алжир21-то заседание и Писмото,
Алжир Валдхайм заяви: „Ро ската среща трябва да прие
те остъпват, очевидно с на
лята на необвързаните стра- ме обща стратегия иа малки
ВЕСТНИК ИЛ БЪЛГАР
мерение да се запазят и пони в Обединените народи е и средни страни за запазваСКАТА НАРОДНОСТ В
добре организират за нови
твърде важна и твърде кон- не на тяхната независимост
СФР ЮГОСЛАВИЯ
когато преценят че
структивна.
Считам,
че
е
и
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на националните нападки,
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отговорен редактор
кива размишления считам,
дат всички проблеми отнасновният им
мер
ТОДОР ВЕЛЧЕП
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важно
генералящи
се
до
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лянара
Четвъртата конференция на на необвързаните държави Съюзът на комунистите тря
Текуща сметка
необвързаните на най-високо
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бъде
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бва „всичко да реши” да
62500-60-1-9529
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ПРЕД ЧЕТВЪРТАТА КОНФЕРЕНЦИЯ
ИА НЕОБВЪРЗАНИТЕ СТРАНИ

Югославската делегация възглавява президентът Тито
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Лука Банович
това настъпват с такъв лозунг. Успоредно с това те са
гьрлати в повика срещу все
киго, който се бори за после
дователно провеждане на
политиката и курса на Съю
за на комунистите.
Съюзният секретар за вът
решни работи подчерта, че
отвореността на нашата ст
рана не е знак на слабост,
но напротив — сила нашата
система. Той изтъкна, че та
кова каквото е организира
но нашето общество — е спо
собно да се защити от всички
нападки и, че това е потвър
дила досегашната практика.
След като подчерта, че са
мозащитата представлява ос
новата на нашата система
на сигурност, Банович я охл
рактеризира като система,
която почива на широката
инициатива на гражданите
и на тяхното непосредстве
но участие в отбраната на
самоуправителния порядък.
Гражданите и трудещите се,
подчерта той, отделят значи
телни средства за нуждите
на самозащитата и са заин
тересованите да бъдат ефи
касни.
Заключителната част от
разговора се отнася до юн
ското заседание на Напълни
телното бюро на Председа
телството на СЮК на което
бе дадена положителна пре
ценка за работата на кому
нистите и останалите работ
Н1щи на СУП-а в отблъсква
нето на вражеската и друга
криминална дейност. Във
връзка с това Банович нзтък
на, че от съществено значе
ние за ефикасна работа на
службата е нейната класова
определеност и правилната
идейно-политическа насоче
ност, което представлява ж
същността на заключенията
на Изпълнителното бюро.
— Защото, въпреки не че
твъртият пленум иа ЦК жа
СЮК точно определи харак
.тера и задачите на служба
та, след критиката на прак
тиката в миналото, когато
тя се опита да се наложи кж
то сила над обществото, ос
танаха редица недоизказанж
становища, което, особено ж
периода на настъпването на
техно-либералистичните сх
ващания, имаше отрицател
ни последици върху ефикас
ността на службата.
—• Работата на службата
трябва да бъде пропита н 6
отговорност, и с човечност,
и с обмисленост, но и с-хря
брост, решителност и посладователност в прилагане ма
законопредписанията. Найлесно е, когато се касае ва
”якоя акция, да се каже же
ка това други проценят, а
службата гце стъпи на сцежа
когато това мине пределна
та граница. Службата тряб
ва да изхожда от полнтичес
ките преценки на СЮК, но
вземе аиВЪРХУ Ссбс си Аа прв
отговорност за опре
делени акции, а не да чака
проблемът да нарасне — ка
за на края Лука Банович.
(Ташог)

— БРАТСТВО

I 24 АВГУСТ 1973

Дневник на саиоуправителния договор по настаняване на работа

РАБОТА
НА КОГОТО
Е НАИ НЕОБХОДИМА

През март настоящата го
дина в Димитровград бе под
писан самоуправителен дого
вор по настаняване на рабо
та. В димитровградския От
дел за
настаняване на
работа е направено всичко
необходимо
принципнте в тази
област до
максимум да се обективизират и да се «въведе повече
справедливост' при постъпва
нето на работа. Договорът
ще е голяма бариера срещу
протежирането, подмнтвацето, шантажите и др. видове
малверзации. Основен прин
цип в договора е предимство
при постъпване на работа да
имат ония лица, които спо
ред приетите критерии и
елементи наберат най-голям
брои точки. Предвид се взи
мат: общо и специално обра
зование, колко време търсе
ният работа е зачислен в
Отдела, материалното му
състояние, ако е напуснал ра
бота — по какви причини и
така нататък.
След като се вземат пред
вид посочените елементи —
съставя се листа. На 30 юни
тази година в Отдела за нас
таняване на работа в Димит
ровград са били зачислени 899
лица, търсещи работа. Това
досега е най-голям брой.
Ирез изтеклите шест месеца
работа е намерена за 158 ду
ши. Фактът, че димитровгра
дското стопанство може да
приеме най-малко работна
ръка по време, когато има
най-много търсещи работа е
въпрос за социоложки изсле
двания и предмет за обсъж
дане в обществено-политиче
ските организации. При то
ва не бива да се губи от пре
двид, че капиталовложения
в настоящата година са све
дени на най-малка степен,
особено в строителството, но
и покрай това — там е наме
рена сезонна работа за найголям брой общи работници.
Най-много търсят работа —
жените
Най-голям брой от зачис
лени в димитровградския
Отдел за настаняване на рабо
та са жени - 594. Но от общия
брой 645 без квалификации
— жени са 422. С непълна
подготовка са 125, от които
104 са жени (с курс „Багат").
Столари, шлосери, водачи на
превозни средства, металостругари, шивачи и т.н. (пре
димно занаятчии) има на
брой 42, от които само
четири жени. Със средно и
средно специално образова
ние има общо 76 души, от
които 55 жени. С полувисше

Босилеград

образование (ВПШ) от се
дем Т четири са жени, от
четири с виеше — три са же
ни (гимназиален преподава
тел, технолог и агроном). Те
зи сведения сочат, че от тър
сещите работа (без квалифи
кацни) — най-м-ного са жени. Но също така
и със
средно и виеше образование
наи-много има жени. Запцотова е така
е въпрос,
които се нуждае от по-дълбо
ко социоложко изучаване.
Изявата на жената като спе
циалист и обществено-поли
тически деец, очевидно не
е пълна, а това нещо и в до
говора не е могло по-опреде
лено да се дефинира.
Има и нарушаване на договора
В димитровгардския Отдел за
настаняване на работа изтък
ват, че подписалите догово
ра в голяма степен го спаз
ват. Положителни са примеНа- ”ТЛ1ГЬР” «Градня”
„Свооода , „Услуга” и тн.
Но има и такива, които го
нарушават. Това нещо гово
ри, че те не са дораснали да
самоуправляват, защото си
служат със спекули и свое
волия при приемане на нова
ръоотна ръка. Такива приме
ри е имало в „Компас”, „Сто

БРАТСТВО

Наи-лшого без работа — же
ни
на временната си работа се
показала добре. Но отговор
никът Алексов бил на друго
мнение. На всяка цена той
искал да приеме на работа
на нейно място (не без осно
вание) съпругата на един
съдия, която между другото
изобщо не е зачислена в Ог
дела за
настанване на

работа.
Отношението на
Алексов,
не
само към
Николова, но изобщо и към
самоуправителните органи,
комисията по настаняване
на
работа,
към препо
ръките
на
Отдела
и
заключенията
на парти
йната организация се нуж
дае от допълнителна оценка
и на колектива и на общест
вено-политическите органи
зации.
В договора има и пропуски
В ежедневната проверка
на договора досега са се
показали налице и известни
пропуски и ще е нужно да
бъдат внесени някои допъл
нения- В Отдела за настан
яване на работа считат, че
би трябвало да се внесат
още някои моменти, които
са от значение при определя
не на предимство в настаня
ването на работа. Считат, че
трябва да се взимат под вни
мание обществено-политиче
ските и морални качества на
търсещия работа. Освен то
ва, би било желателно след
шест месеца да се върши по
вторна оценка на търсещите
работа, а не на три години
В договорът би трябвало да
се предвидят и санкции сре
щу нарушителите му, както
е предвидено и в проекта на
новия закон за трудови от
ношения. Също така — дого
вора би трябвало да спазват
и ония, които не са го под
писали. Оказа се, че е необ
ходимо всички търсещи ра
бота
да
осведомяват
за настъпилите при тях про
мени, било да се касае за
женитба или пък настанява
не на работа на съпруг и пр.,
или за промени в образова
телния ценз.
М. Б.

Между работниците в Босилеградска
община

Всички имат
жилища
За разлика от други общини, жилищния
въпрос на работниците в Босилеградска общи
на е почти изцяло решен. Това бе констатация
и на неотдавна проведеното заседание на Ак
тива на комунистите — непосредствени произ
водителиТук най-често и най-успешно работници
те решават жилищния си въпрос с предназна
чени за целта кредити, които получават от сво
ите трудови организации. Разпределянето на
същите става въз основа на правилници, в кои
то са утвърдени критериите и предимства за
ползване на средства. Обикновено кредити се
дават със срок на връщане от десет години
срещу лихва от 2 на стоВ най-голямата боенлеград
ска стопанска организация
— в автотранспортното пре
дприятие, досега 54 шофьо
ри и кондуктори по такъв
начин са си построили жнлища на изплащане.
Наистина тук кредити сс
дават при по-неизгодни усло
вия: срокът па връщане е
пет години, а лихвата възли
па 2 на сто. По такъв на
тересите и отношенията ме за
чин обаче в предприятието
жду местните общности и
искат даденият динар, колобщностите с взаимен итие- кото
се може по-бързо да се
пеГс особено важен въпрос,
„върне”,
за да могат и дру
който трябва да бъде уточнен
ги да го използват. Средно
в Общинския статут — изтък тук се ползват креди хи до
на Стойкович.
13 хиляА” динара. През поеНовите Конституции ще осу
ледните няколко години да
етят всеки опит да не се очу дени са 320 хиляди, а в мо
ждава динара, който създава
мента за гази цел предприя
непосредсвения работник
тието разполага с още 100 хи
производител — заключи на
ляди динара.
края Стойкович.
По такъв начин всички в
В. В.

Сказка за конституционните промени
За Конституциите на СФРЮ
и СР Сърбия пред Общин
ския политически актив в
Босилеград говори Надежда
Стойкович, член на полити
ческия актйб на Сърбия.
По-специално, Стойкович
говори за мястото и ролята'
която работниците —- непо
средствени
производители
ще получат с реализирането
на конституционните промяни.
Как да се съгласуват ин-

чар”, а най-нов е случаят в
„Прогрес”, където има нару
шаване на основни принци
пи. В „Компас” погазен един
от основните принципи дого
вора в политиката на прие
мане на работна ръка. Прие
ли на работа лице преди да
е открито вакантно работно
място, а лицето не е на евиденция на Отдела. След на
меса на Отдела, внесли по
правка — допълнително от
крили работно място, но мо
лбата на въпросното лице не
е изобщо била на оценка.
Въпросното лице (една рабо
тничка) трудно би получила
повече точки, защото съпру
гът й е бил па работа, и с
това не би се ползвала с пре
димство. В „Сточар” пък е
погазен друг принцип на са
моуправителния
договор.
Приели на работа лице, ра
ботещо в „Градня". А според
договора, лице намиращо се
на работа не може да мине
в друга трудова организация
все докато в Отдела има
търсещи работа от същата
специалност.
Кооперация
„Сточар”, която също е под
писала договора, не сметна
ла за нужно да съобщи за
направеното.
Клонът на Съюза на кому
пистите в трети димитров-

градски район разисква тези
дни за поведението на отго
ворника в „Прогрес” Трайко
Алексов и за отношението
му към счетводителката Ро
сица Николова (която има
зрелостен изпит). В течение
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предприятието са разрешим!
жилищния проблем.
Б комуналното предприя
тие „Услуга” над 41» работни
ци са ползвали кредити. Та
ка например лнгаалата годи
на 11 работника от тоя коле
ктив са ползвали кредит от
около 50 хиляди динара.
Подобно сив земеделска
та кооперация „Напреъдк” в
Босилеград. Б тоя колектив,
който наброява
работни
ка — 14 от тях са ползвали
кредити за решаване на жн
лищния си въпрос. Тук е ра
зрешавано ползването от 10
до 20 хиляди динара със
срок на върщане от 10 го
дини и с лихва от 2 на сто.
Б търговското предприя
тие „Слога”, в което раоотЯ’Г 32 работника, всеки втори работник е -получил кре
дит. Между тях 12 са прода
вачп. Тук средствата се
връщат за шест години с ли
хва от 2 на сто.
И в гостилмнчарското пре
днриятие „Кин стан” почти
половината работници с кре
диги са успели да решат
жилищния си въпрос. От 25
настанени на работа, 10 са
ползвали кредити до 15 хил
яди динара за десет години
също с лихва от 2 на сто.
За отбелязване е, че и в из
въистопанекитс организации
— специално в училищата и
бюджетните
организации,
жилищните кредити са глав
ната възможност за решава
но на жилищния проблем. В
редица случаи тези средства
са получавали предимно ра
ботници с най-малки дохо

ди, които са живеели при
наи-трудни условияТака например в органите
на управата в общината от
06 раоотника — 34 са полз
вали кредити и по такъв на
чин успели сами да си пост
роят жилища. Тук са давани
кредити .максимално до 25
хиляди динара със срок за
връщане от десет години и
лихва от 2 на сто.
Подобно е в гимназията и
в основното училище, в .здра
вния дом с помощта на
кредити също е решен жи
лищния въпрос. Освен това,
няколко обществени кварти
ри постоянно се осигуря
ват за лекари, които идват
на работа в Босилеград.
Единствено по-сложно е
положението в колектива на
Службата за вътрешни рабб
тн. Тук без жилища са още
13 души. Става въпрос всичко за .милиционери, повече
то от които са семейни. От
този колектив, с кредити са
решили жилищния си въп
рос 11 души. За отбелязване
е ,че 7 души имат квартири
в обществените жилищни
сгради, с което значително е
облекчен прбблемът, специ
ално на този колектив.
1рябва да се изтъкне, че в
обществените жилищни сгра
дн в Босилеград квартири
се дават на онези, които ня
мат възможност сами да ре
шат жилищния си проблем,
иоаче главната форма за ре
шаването на този въпрос и
зааипред си остават — кре
дитите.
В. Велинов
Страниц» 3

Димитровград
пак без месо

Димитровградска полугодишна равно
сметка

Солидарно спестяване

Нестопаските дейности „Братство“ и „Циле“
помагат стопанството
най-зло
За солидарното спестяване
за стабилизиране на стопаи
ството в Димитровградска
община досега са внесени
1 ООН 1)00 динара, По обектив
ни причини някои трудови
организации, и то най-голедн това, тези организации —
мите. не са внесли заем. Лре
„Свобода”, „Сточар” „Тигър”
и работниците в ж. п. гара
та — са организирали свои
заеми. „Градня”, „Балкан” н
„Циле” не се приобщили към
акцията понеже, както изтъ
кват, имат намерение да ра
зпишат такива заеми. Що се
касае до Здравния Дом —
още не е устроено събрание
на колектива, което да одо
бри решението на органа на
самоуправление за солидар
но спестяване. Това аце рече
— че горната сума сигурно
ще нарасне поне с 150 000 дн
нара.
Ако колективът на Здрав
ния дом приеме решението
на самоуправителния орган,
а няма основание да не го
приеме, тогава с право мо
же да се каже, че главна ду
ма в акцията по солидарно
спестяване за стабилизиране
на стопанството ще имат из-

вънстопаискнте дейности. Те
хиидт ддл, който възлиза на
Общото състояние па пове
95 на сто от общата сума, са
чето ди м итровградски 11 редпотъврднли своето разбира
прнятия след шестмесечния
телство за проблемите, с ко
баланс е добро. Обаче щцкоч
нто се бори димитровград трудови организации, а пре
ското стопанство. Заслужава
ди всичко мебелното пред
похвала ангажирането па
приятие „В. И. Циле" п пре
гимназията н основното учи
дприятието за кожни изде
лнще, които са внесли по сд
лия „Братство" псе още не
на месечна заплата (па де могат да надделеят труднос
сет пъти). Не е малък броят
тите, които спъват развитие
и на внеслите по 4 до 5 хил
то им.
яли динара заем. Едип от
тях е н пенсионерът МИТКО
Производството в „Циле" с
ДИМИТРОВ от село Лука- 26°/» по-слабо от миналата го
вица.
дшш
Значително по-слабо в та
зи акция обаче е ангажира
Въпреки че отговорните
нето на работниците в сто лица от „Циле" считат, че
панските предприятия. Спо
производството
през та
ред сведения на клона на Бел зи
година
няма
да
градска банка в Димитров бъде по-слабо от минала
град само три предприятия
та
година,
а
съответно
на
то
са внесли заем. Колективът
ва и финансовия ефект, в та
на „Братство" е внел 115 340,
зн
трудова
организация
про
„Търгокооп" 92 000 и „Услу изводството след шестмесе
га” — 101 060 динара .
чния баланс е по-слабо с 26
Трябва да изтъкнем, че за
на сто в сравнение със съ
сега не са ангажирани села щия период на миналата го
та, а сигурно има и земеде дина. Освен това и произвол
лци, които биха вложили
свои средства в заема соли ствения план не е изпълнен.
И настоящето състояние в
дарно спестяване срещу ли
предприятието не гарантира,
хва от 10 на сто.
М. Б. че то ще се подобри.

Заседание на ОК на СК е Босилеград

Интеграцията в застой!
Интеграцията на четирите
стопански организации в Бо
силеградска община без ос
нование закъснява, а тлъмин
ската земеделска коопера
ция търси спасение от фалит
— се констатира на неотда
вна проведеното заседание
на Общинския комитет на
Съюза на комунистите в Бо
силеград.
В работата на заседанието взе
ха участие директорите на
заинтересованите стопански
организации и ръководство

то на актива на комунисти
те — работници.
— Отговорните в търгов
ското предприятие „Слога”
спъват стопанската интегра
ция, намирайки в това ли
чен интерес — изтъкна Си
меон Григоров, председател
на общинската комисия по
интеграцияИзхождайки от това, че се
довежда под въпрос тази ва
лена стопанска акция Коми
тетът заключи „Слога" да
подпише самоуправителните
обществени договори ,за ин-

Ще се укроти Кусовроп рекк
За Кусовранщица много
добре знаят в обединеното
водностопанско предприятие
„Морава” в Белград.
Всяка година тя отнася
пътя Куса врана — Тр. Одо
ровци и пренася огромни ко
личества материал в Ниша
ва, а оттам в Дунава. Тя съз
дава и немалки главоболия
на водоцентрала „Гердап”.
Затуй и в проекта за регу
лация на поречието на река
Морава е предвиден да се
укроти Кусовранщица. Ста
ва залесяваие на поречието

на Кусовранщица. На площ
от 2(№ хектара са засети тре
ви, а към 61) хектара са зале
сени с борови и акациеви фи
данки.
Тези дни по бреговете на
Кусовранщица се изграждат
подпорни стени и до 5 мет
ра високи, които да спират
ерозията. В проекта се пред
вияеда, че е необходимо да
се построят десет такива сте
ни за да спре срутването на
терена.
^вботате по укротяването
на Кусовранщица забавят
ш
К„са ПЪТя Тр- °А°Ров
~ Ку врана' Но Решек-ь!ето ?М!Г'°' На “ястото
катетъттряРва Аа се пресе
кат пътя и подпорната стена
?очи^НаЛраВИ «аддез сши
го Мппае™РИ Метра- В не500 хилР А«а
Ще инвестира
Динара. Строежьт на подпорните стени на
Кусовранщица извършва пре
лприятие „Ерозия" Ниш. Р
К°гато бъдат готови подпортните стени ще поспре
л
ерозията от двете страни на
реката.

теграция. В противен случай
щесе търси оставка от упра
вата на предприятието.
— В случая работниците
не са виновни. Те се опре
делят така както ги инфор
мират ръководителите им —
каза Асен Митов, работник
— член на Комитета.
Разглеждайки положение
то в тлъминоката коопера
ция, на заседанието се из
тъкна, че още не е ньц^рен
изход за тази стопанска ор
ганизация- Опитът тя да се
присъедини към коперацията от Крива Паланка още
не е осъществен. За погасва
не на загубите й и деблоки
ране на текущата й сметка
необходими са 1,2 милиона
динара. Кооперацията от
Крива Паланка не поема
какви задължения докато не
се санира поло леен ието.
Бе изказано мнение за тази кооперация изход да се
потърси в рамките на фор
мирането на предприятие в
общината. Такава възможпост съществува. Има изгле
ди да се осигурят необходи
мите средства за саниране
на кооперацията.
На заседанието на Комите
та бяха направени подготовки за насрочване заседание
® Общинската конференЦиЯ на Съюза на «комунистир® А° '<рая на август, на ко
ето ще ,се анализира прове
ждането на партийните ре
шения от последното заседание на Конференцията
колГ^е^ГТб^каЙ
Ае^™15аважн^РеНШГя опре
задачи, межДУ които—
и
на някои кадровирешаване
.въпроси в обще

.“«ггггг Г“

Дени в дело.

М. Б.
В. В.

Макар че „Циле" не е Р9сетило със загуба осъществе
ната печалба е незпачителот положението сс
па Изходобезпечаване
на гю
вижда в
оборотни
средства
СТОЯНПИ
от една и сдружаване със
сродни предприятия ог АРУ*
га страна. В това отношение
вече ес водят разговори и
I, „Цнле" считат, че само но
този начин може да се над
делеят трудностите.
Освен недостига на оборо
гни средства в последно вре
ме и с пласмента не върви.
В „Братство” — общия А°*
ход с 50°/о по-слаб от миналата година
Недостигът на оооротни
средства и суровини, както
и лошите отношения излизат на лице, „Братство" в
първите шест месеца е осъ
ществило общ доход от 2 ми
лиона и 797 хиляди динара,
което в сравнение със същия
период миналата година е
почти е 50 на сто по-малко.
И осъществения доход, кой
то възлиза на 523 хиляди ди
нара в сравнение с дохода
баланс
по шестмесечния
през миналата година е поч
ти с 300 хиляди динара послаб. За разлика от минала
та година, когато е осъщест
вена печалба от 77 хиляди
динара, сега предприятието
е работило със загуба от 211
хиляди динара.
За разлика от миналата го
дина когато повечето стоки
са изнасяни, предимно в
ГДР, сега износа е в застой. В
момента предприятието има
сключен договор за износ
на стоки и полупроизведения на стойност от 2 милио
на през този месец и 40 ми
лиона през септември, кое
то значително ще подобри
положението му.
Въпреки факта, че произ
веденията на „Братство" се
търсят, както на домашния
така и
на чуждия па
зар, недосигът на оборотни
средства и суровини не поз
волява по-голямо производ
ство.
А. Димитров

По същото време преди ед
па година нашият вестник
публикува статията „Докога
градът ще бъде без месо"?
И сега е така: В Димитровград няма месо.
Винаги когато се чувству
ва недостиг на месо в Дими
тровград това се обяснява с
високите изкупвателни дени
на добитъка и малката дена
на продажба на дребно. И
винаги изход се търси в уве
личение на цените на месото.
И този път, да напомним,
както и миналата година, се
забравя, че отборниците от
двете камари на Димитров
градската скупщина
през
месец март тази година, при
еха решение цените на месо
то да бъдат повишени с 22
па сто. А дали личните до
ходи на работниците са повишени съответно дали сс
забравя факта, че същите до
преди известно време бя
ха замразени? Дали отговор
ните от „Сточар" забравят
какво е положението в ди
митровградското стопанство
и на работниците в Димитров
градските предприятия?
Да приведем и цифри.
Един килограм телешко ме
со струва 30 динара. Изку
пната му цена е 20 динара.
Едно теле от сто килограма
на кооперацията ще струва
2.000 динара. От него тя по
лучава чисто месо 52 кило
грама, което значи, че за
това теле може да получи
1.560 динара. Същото поло
жение е и с говеждото, свин
ското и овчето .месо. Според
това математическо обясне
ние на отговорните от „Сто
чар" загубата е голяма. По
този начин те са принудени
месото да изнасят или да го
продават на Адриатическото
крайбрежие, където цените
са значително по-големи.
Това е едната страна на
медала. Но от друга страна
се забравя, че земеделската
кооперация „Сточар" изку
пува добитъка от терена в
Димитровградска
община.
където изкупвателната це
на е сравнително псьмалка
отколкото в останалите гра
дове в страната. Като че ли
се забравя собственото про
изводство, или не му се обръ
ща много толямо внимание.
АД.

Поганоео

Изкупени 22 вагони малини
Изкупуването на малини ~В
Поганово, което започна през
средата на миналия месец
завърши. Тазгодишната ре
колта е добра и производи
телите на малини в Погано
во, Бански дол, Борово и ма
халата Шумйе са набрали 22
вагона малини.
Земеделската кооперация
„Сточар" която изкупи мали
новата реколта, един вагон
малини е предала на земе
делския комбинат от Кцманоао шест „а „Босна-®
лини
' а «станалите ма
лини бяха изкупувани за
жеващ На "Ажервин” от Кня
Тазгодишната
по-добра" 17рОИщ^ачително
тири вагона
А Н и са че
Освен това малини повече
тази година, за
разлика от
дителитв « П0"рано' произво
Аителите бяха запознати, *1е
Цената на малината е 5,70 ди

нара, от което те получават
пет динара.
За отбелязване е, че тази
година земеделската коопе
рация „Сточар" е отделила
пет от десетте на сто, които
получава, за строеж на пътя
Погановски манастир — Поганово. От своя страна и
„Джервин" от Княжевац е
предложил на .производите
лите да сключат договор от
десет години, според който
производителите се обвърз
ват ^изключително на „Джер
вин , който гарантира паза
рни цени а „Сточар" ще се
старае за посадъчен матерн
ал, минерални торове и спе
циалисти.
По този начин сътрудни
чеството между производителите на малини от Поганов
ски район и земеделската ко
операция „Сточар" и „Джер
вин" значително ще се подо
бри.
А. Д-
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ДОГАНИЦА
Доганица е разположена в
югозападната част на Босилеградска община. Тя е ти
пично планинско село със
слаби съобщения. Селото е
обкръжено с високи планин
ски била с хубави ливади и
пасбища, от Побиен камък
на юг — до Сипйе на север.
На
запад
граничи
с
Бела
вода
1828
метра надморска височина а
на изток с Назъричка река.
Средното надморско равни
ще на Доганица е 1450 метра.
Главният водораздел Бела
вода — Сипйе — Юрук раз
граничава водите на Пчиня,
приток на Вардар и Драго-

ви. Те подхранват водите на
Доганички дол, който през
средното си течение се нари
ча Назъричка, а по-нататък
ярешничка река, вливаща се
в Тлъминска река в центъра
на село Бистър. По течение
то на реката са разположе
ни много схлупени воденички, които по-рядко мелят по
неже хората си купуват „бе
ло” брашно.
Климатът тук е планински.
Летата са приятни, без горе
щини, но много къси. Зими
те продължителни и студе
ни с много снегове, дебели
преспи и силни ветрове. Про
летта е късна и кратка, а
есента влажна, студена.

Народна
носия от
Босилегр адско
вшцица, която се влива в
Струма. До 1912 година тук
минавала българо-турската
граница. По югоизточните
склонове на водораздела шу
ртят студени, извори, от кои
то по-известни са Църни кла
денец, Бела вода и Три гла-

Тук расте предимно бук, а
съвсем рядко други широко
листни дървета. Някога е
имало и иглолистни гори, ко
ито са изчезнали. Тревиста
та растителност е по-разновидна и богата, което е от
голямо значение за животно

ПО-СЛАБИ

лучаваше сре^я А*^а”а
зърно около

въдството, особено за овце
въдството. По-рано доганича
ни сеели най-много елда, а
по-малко ечемик, ръж и овес.
Доганица се простира на
11.400 декара площ от която
2670 са ниви, 2600 гори, 2470
ливади, 3430 пасбища и го
лини само 190 декара. Зеле
нчукови градини няма, а на
390 декара се отглеждат ово
щия, предимно джанки за ва
рене на ракияВ селото има 58 къщи, пръ
снати в седем махали: Ясикар, Метежевци, Тънка артина, Дълго присое, Ридарска. Банкерска и Поповица.
Има 236 жители, от които
25 души не са постоянно в
селото. Отглеждат се към

?ултатиВз^ГогоеЧв К

ВРАТСТВО М 24 АВГУСТ 1*73

Заселяването на Доганица
започнало преди двеста го
дини. Според думите на 105
—годишния доганичанин Йо
ванча Стоянов, с когото раз
говарях през март 1958 годи
на, по-рано се живеело така:
— Когато разбрах, в наше
то село имаше само шест
къщи. Синорът повече беше
обраснал с дребна букова го
ра. Суходолия нямаше въоб
ще. В планината Бела вода

Програмите на общините от вранския регион
за изграждане на здравни станции и амбулатории
до 1975 година са приети от Общността за осигуря
ване на работници и земеделци на СР Сърбия-

Аи=; ^г^Гкоя3х“
че тази година в коопераци
ята ,ц?„ бъдат произведени
около 40 вагона жито, което
е почти петдесет на сто помалко в сравнение с минало
годишния добив.
Без съмнение, иай-голямо
влияние на тазгодишните до
биви оказаха неблагоприят
ните климатически условия.
валежи
Продължителните
през есента изобщо не поз
волиха на време да се при
бере миналогодишната реко
лта, както и да бъдат засети
площите.
Както и миналата, така и
тази година най-високи доби
ви са получени от „безостая ,
„кавказ" и „аврора".
що се касае до добивите
в частния сектор очаква се,
че те ще бъдат иа равнище
то на миналата година.
А. Д.

СЕЛОТО Е СТАРО ДВА ВЕКА

имаше много боровинки. До
битъка вардеха стари хора.
Ореше се с дървено рало. Ко
либите бяха без дувари и
прозорци със стъкло. Имаше
само пенджери с капаци, а
вратите бяха ковани с дърве
ни клинове... За осветление
служеха огнища и борина.
Тъчеше се на станове, напра

48 ШАШРИИ ПО СЕААТД

оТЖе“

ОТ МИНАЛАТА ГОДИНА

1200 овце, 140 говеда, 60 сви
не и 58 коне. През 1907 година в селото имало 29 домакинства, които отглеждали 624 овце и 43 кози.

Във вранския регион до 1975 година

от декар, а и във Висок добивите не бяха много по-сла
би, както и факта, че тази
година площите в тези райони бяха засети само 40 на
. сто, то не е трудно да се за-

Вършитбата приключва
Вършитбата в Димитров
градска община приключва.
Кооперативните блокове ве
че са ожънати. Там са рабо
тили комбайните. В район
Димитровград и околните се
ла са комбайнирани 1.006, в
район Смиловци 400 декара,
а също толкова декара са
комбайнирани и на общест
вения сектор във Висок.
Жътвата приключва и на
частния сектор във Висок и
частично в районите Дими
тровград и Смиловци.
Въпреки че в земеделска
та кооперация „Сточар все
още не са цялостно изчисле
ни тазгодишните добиви, из
глежда, че ще бъдат по-сла
би от миналогодишните, у
изключение на район Дими
тровград, където Добивите
са иа миналогодишното рав
нище — около 260 до 270 ки
лограма от декар, в Рай°*™'
те Смиловци и Висок се очакват средни добиви на зърно
около 200 килограма от декар.
Ако се има предвид,
^Гв%айоТ?«иловципо

Бела вода

В общините: Враня, Прешево, Буяновац, Търговище,
Владичин Хан, Сурдулица и
Босилеград в следващите три
години ще бъдат построени
48 здравни станции и амбу
латории.
Републиканската
общност..за осигуряване на
работници и земеделци е оси
турила за тези обекти, пред
назначени средства от 3 ми
лиона и 784 хиляди динара.
Местните общности, гражданите, общинските скупщи
ни и трудовите организации
в общините са дължни да обе
зпечат собствено участие в
среАСХВа и работна ръка за
изграждането на тези особе1Ю важни здравни обекти.

Димитровград

■ ДОБИВИТЕ

Стадо на

ка републиканската здравна
бш1Ю<Ут Има голямо значеоощност и
и
ние.
Най-много селски амбула
тории — общо 12 ще се по
строят в Търговишка общии, че една амбу
на. Това значи
латория ще обслужва 1.000
жители.
Във Вранска община ще
се построят 11 амбулатории.
До края иа 1975 година в
община Буяиовац ще получи
девет амбулатории, предимно в отдалечеиите и досега
здравно най-иеосигурени се

ла.
В Прешевска община ще
се строят четири амбулато
рии, които за нейните 32 хил
яди жители означават доб
лижаване на здравните услу
ги до пациентите.
■ -

В Хаиска община, с помо
щта на местното самооблага
не и средствата от Републи
канската здравна общност
ще се построят пет здравни
станции и амбулаторни.
На територия на Сурдули
шка община, която засега
има най-добре организирана
здравна защита в сравнение
с останалите шест общини,
ще се построят амбулатории
в: Мачкатица, Йелашница,
Ново село и Болевци.
Босилеград — една от здра
вно иай-неразвитите общи
ни в Сърбия ще получи амбу
латории в Долна и Горна
Любата и Горна Лисина. Ще
има и здравна станция в До
лно Тлъмино.
С помощта на Комунална
та общност за осигурване на
работници и земеделци във
Враня още сега се обмисля
как успешно да се организи
ра работата в тези здравни
ведомства. Проблемът са
кадрите, а преди всичко не
доимъка на лекари по обща
практика.
Предвижда се в амбулато
риите постоянно да работят
лекарски помощници, а в
станциите лекари. Ще бъде
необходимо в рамките на об
ществените договори в тези
здравни ведомства допълннтелио да се заплатят дефицитарните медицински кадри.
В. В.

Някогашният „превозник”'
вени на четири кола побити
в земята. Готвеше се в земляни грънци, а ядехме в пръ
стени или дървени паници с
дървени лъжици. Около ко
либите имаше кошаршца, а
и по земята намирахме пче
лни рояци и от там ги захва
щахме и пренасяхме в обик
новелите кошери. Като деца
ловехме риба в Назъричка
река, под Яснкар. По горите
имаше много вълци, зайци,
сърни и лисици..."
ЖИВОТЪТ СЕ МЕНИ
През последните години се
ло доганица прави значите,!
ни крачки към подобряване
на условията- за живота на
хората. Селото няма хубав
път до централните села в
Тлъминския район — Бистър
и Долно Тлъмино и до Боси
леград. Но и тоя проблем се
решава. Сега има път от се
лото през Църноок и Паралово до Босилеград, а вече
се ползва и пътят Бела вода
— Крива Фея — Вранска ба;
ня. Построява се и път покрай
Ярешничка река към Бистър.
Но това не спира миграция'
та на населението особено
иа младите, които масово на
пускат селото. Селото пос
трои ново училище и е за
лесило с бор 30 декара голи
ни. В Доганица се правят но
ви удобни жилшца, а от
идкогашннте колиби има сле
ди в преданията на най-ста
рите хора.
ч и
Стоян ЕВТИМОВ

1

Босилеград

И „КИН-СТАН“ НЕ ИСКА
ИНТЕГРАЦИЯ!
Миналата седмица в Боси
леград трябваше да се под
пишат самоуправителни до
говори на основните ‘ органи
зации на сдружения труд в
рамките на обединяващото
се стопанско предприятие. •
С това фактически интеграцията в Боснлеградска обшина щеше да се узакони,
На заседанието не Хойдоха обаче работниците от
„Кин стан" и търговското
предприятие „Слога".

Бракониерх
в Клисура

Същинска изненада преди
звика постъпката на „Кни
стан", чинто работници на
референдума едиодушпо се
изясниха за интеграция- На
два дни пред подписване!о
па самоуправптслпите^ договорн, заедно със „Слога ,
взели решение сами да сени
тегрпрат, отбивайки с това
интеграцията със земеделските кооперации от Горна
лнсина и Босилеград,
да напомним, че за инте
грация хи на тези четири сто
папски организации са оилн
нанравенн неооходнмнте йод
готовки.
— интеграцията в послсд
нидг момент са мшшрали
„с-лота" и „Кин Стан" — се
каза на заседанието, на кое
то дойдоха трудовите колек
Т11ВИ на кооперациите от Бо
салеград и юрна лнсина.

Преди 7—8 години Стамен
ко лристов, лекар в здрав
Сега се довежда под въп
ната станция в с. хчлисура.
пренесе известно количест рос не само осъществяване
то
на стопансакта интегра
во риоа — поточна пъстър
ва от реката на с. колуница ция, но и реализирането на
и я пусна в реката на с. 1 ро проекта за развитие на жи
вотновъдството в оощината.
знатонци.
условията на тази планин както е известно, с помощ
ска река олагоприятствува- та на гепуоликанския фонд
ха за развъждането на риои за развитие на стопански из
те. лристоа с люоонитство останалите краища и оанко
наолюдаваше развитието на ви кредити в тзосилеградска
риоите и отвеждаше люоите ■ оощииа тряоваше да се вло
лите на риооловния спорт жат към о милиона динара
да се радват на усттеха коя за развитие на животновьдс
твото. условие оеше стопан
то постигна.
ию, намериха се несъвест- . -ските организации да се ин
ни. оракотшери, които в пос тегрират.
ледно време, осооено през
На това заседание се пре
тази година, оезмилоегно
ун ищожаъаха пъстървата, ю дложи още веднага най-отго
ва са селяни от с. х рознатов ворните партийни дейци в
ЦИ, които ловят риоите. л.ри
общината да разгледат сега
сгов ти заварваше и преда шното положение във връз
ваше на органите на власт
та, но никои ие се погрижи ка с интеграцията и превзе
тези лица да оъдат наказамат съответни мерки.
ни.
Отправяме апел до съвета
В. В.
по земеделието и лесовъдст
вото на оощииската скупщи
на в оурдулица и до ловно
то дружество „Олооодан не
незич — кърцун" да се по
интересуват и да спрат оракониерите, а да дават под
дръжка и помощ на такива
ентусиасти като Сгамеико
Храстов.
М. Величков

Височки пейзаж

Електрификацията в Димитровградска.
община

ТОН И В ДОЛНА НЕВЛЯ
Във Висок работите в закъснение
Още едио село в Димитровградска общи
на получи ток. Това е Долна Невля, където в
седемдесетина къщи вече не мъждукат газени
те лампи.

«Й-.

Тази трудова победа долноневлянци
„извоюваха’' след едногодишен труд* Всяко
домакинство за тока внесло по две хиляди ди
нара и десетки доброволни трудодни.

Електрификацията във Ви
сок е в закъснение.
Влияние на това оказва
прибирането на реколтата,
което е в разгара, както и
недостига на работници в
„Градня", която строи тра
фопостовете само с двама
работника.
Във връзка с електрифика

цията на този район неотда
вна в село Каменица бе про
велено съвместно заседание
районния ко.мПтет, съветите
на местните общности, коми
тетнте по електрификация
на всички села и представи
тели на Общинската скупщн
на от Димитровград. Решено
бе веднага да започне събн

рансто на парични средства
за селските мрежи и сключ
ване на договори между съ
ветите на местните общнос
ти и височани. Имайки пре
двид, че проектите за селски
те мрежи на тези села не са
обхванали допълнително оба
дилите се да доведат ток по
домовете си бе решено, спе
циалистите в Общинската
скупщина да обиколят всич
ки села в района и направ
ят необходимите допълне
ния на проектите. Проекти
те са вече продадени на ст
роителното
предприятие
„Градня".
Ако всичко върви както
трябва и ако дистрибуцията
от Ниш и „Градня" .които
работят на далекопровода и
трафопостовете приключат
на време работите си, в рай
онния комитет по електри
фикация считат, че ' Висок
ще получи ток до Нова го
дина, а в някои села токът
ще „стигне" и до 29 ноември.

А А.

В обществено - политическите организации:

НЕЗАД0В0ЯЯВАЩА структура

ГЛОБЕНИ
ЧасIни
ЗАНАЯТЧИИ

В рбщинските конференЦии на обществено-полнтиче
ските организации и техни
те форуми, както и в общин
ската скупщина и нейните
съвети, комисии и управите
лните съвети на общински
те фондове в Босилеград,
все още е малък броя на ра

ботници — непосредствени
производители и земеделци.
До този извод се стига ка
то се хвърли поглед върху
сегашната социална струцху
ра на организациите и но
вия политически курс даден
в Писмото на другаря Тито
и изпълнителното бюро на

Общинският инспектор по
труда, ьасил Христов е по
дал до съдията за наруше
ния девет заявления срещу
частни занаятчии в Босиле
град, които незаконно ползват чужда раоотна ръка. Ка
сае се преди всичко за част
ни шивачи, които на незако
ннен начин в своите работи
лници ползват раоотна ръка.
Въз основа на Републикан
ския закон за трудови
У отношения, глобите
нарушения се движа?™ “и
А°х/ ШЛяАН динара.
Някои от нарушителите и
досега са глобявани за подо
бни грешки.
В. В.
Страница 8

СЮК и в Платформата за
Десетид конгрес на СЮК.
Именно

Б™, напРИЛ1ер Как изглеж
да структурата на отборнинаТв К °®и<инската скртщи““ ? Б°силеград. От тдх садители
»3еМеАелски
дители, въпреки
че 85"Роизво
на сто
от активните избиратели в
общината са земеделци.
ЛежАу отборниците П са
^АОв°иИорганиза™С1Ш И
чети®й|^о?Си"явноТчееТ;

ръково
панщ»теа лСПециалн° от стоорганизации. Чес.
то ПЪТИ те
имат
решаващо
влияние.

Кооперативни
ят дом в Д.

Тлъмино

В скупщината тша 15 рабо
тника, предимно търговци.
Още
по-незадоволстваща е
структурата иа комисиите и
съветите.
в
три
коми-

син, които имат общо 25 чле
нове само един е земеделец,
а няма нито един работник.
Така например комисиите
за кадрови азъпроси и за жа
лби са съставени от служе
щи, ръководители и просве
тни работници.
В седем съвета, които наброяват 55 члена има само
три работника и четири зе
меделски производители. В
два съвета (за образование
и култура и за народно зд
раве; няма нито един работ
ник, нито земеделец.
Подоона е структурата на
Управителните съвети «а общииските фондове, разпола
гащи със значителни матерн
ални средства. В девет фондове, от общо 56 членове —
трима са работници и пети
ма земеделци. Например във
фондовете: за детска защита и за социална защита, ко
ито имат голямо значение и
същевременно разполагат с
все но-голелш средства — ня
ма нито един работш1к.

братство

В. В.
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Д. Лисина — Д. Тлъмино

Нови училищни сгради
Наскоро трябва да започне изграждането на училищ
ни огради на подведомстве
ните основни училища в Долна Лисина и Долно Тлъмино.
Изграждането на тези обекти ще финансира предим
но общинската образовател
на общност. За целта тя е

осигурила 300 хиляди дина
ра ,от които 70 хиляди дина
ра са получени от общинс
кия бюджет.
В изграждането на учили
щата с местно самооблагане
ще участвува и населението
от Долна Лисина и Долно
Тлъмино.
В. В.

Резултатите на учителя Йорданов

Седем пъти
отличник

Йордан Йорданов, учител
по общотехническо образо
вание и физика дванадесет
години работи в Основното
училище във Власина — Ок
руглица и постига все позабележителни образовател
но-възпитателни резултати.
Години наред учениците по
неговите предмети са показа
ли най-добри знания на те
ритория на иранската обла
ст. .Три пъти е бил най-добър
и з сурдулишка община.

Товд са хубави резултати,
които е постигнал тоя скро
мен и почти незабележителен труженик. За него обра
зователните резултати са
най-важната му грижа. Той
нищо не пропуска в обуче
нието.
Йорданов е роден в Топли
дол преди 40 години. Педаго
гическо училище е учил в
Димитровград и Враня. Учи
телствувал е няколко годи
ни в селата на Косово. След
това е дошъл на Власина и
тук непрекъснато работи.
Успял е задочно да получи
полувисше педагогическо об
разование.
Този учител — ентусиазист е особено добър оргагшза
тор на училищната и извъну
чилищна дейност. Например
той непрекъснато организи
ра изложби на ученици —
моделисти, откривайки по та
къв начин таланта и смисъ
ла за естетика при младите
творци. Също така сам изра
ботва на гледни~средства по
физика и математика и по
такъв начин допринася за по
качествено организиране на
обучението.

В босилеградските села

Расте интересът за
домашния филм
През изминалите пет месе
ца Културният център в Бо
силеград предаде 32 кино
представления по селата в
общината. Прожекците са
гледали около 2 хиляди зрии Горна Любата, Горна Лители. Най-много филми са
предадени в селата: Долна
сина. Извор, Белут, Бруинци, Бистар и Долно Тлъмино.

За отбелязване е, че найголям е интересът за домаш
ни филми, специално към те
зи с тематика от Народорсвободителната борба. Имен
но затова Културният цен
тър обръща особено внима
ние върху репертоарната си
политика, обезпечавайки все
повече домашни филми.
— През есента, от начало
то на учебната година, оце

Сшефан
Манасиев

Б. Костадинов

3 Босилеград и Райчилощш:

Телевизорите на
»лочивка«
През миналия месец,
а и сега боеилеградски
те телевизори са поч
ти .всеки втори Ден на
почивка.
'Релето на Бесна ко
била често е в дефект,
но-никой от телевизия
та не идва да го попра
ви на време.
Населението, на ня
колко шътн протестира
в Телевизия Белград.
Дори има и отказване
на абонамента. На то
на Телевизията е от
говаряла със — -ОЪА!
Например миналата го

дина тд дала на съд
]40 свои абонаменти от
Босилеград и Райчило
вцм.
Това говори, че Геле
визията, която се пол
зва с монопол пренебрягва своите основни
дължности: да осигури
нормално приемане на
програмата. Тя това го
прави и сега в момен
та, когато абонамен
та не е така малък. В
случая тя упорито ис
ка своя динар, а недовижда зрителя!
В. В

ЗАЛЕЗ
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увеличим броя на кинопредставленията в селата. Освен
в селата, в които ,е вече съз
дадеца традиция ,за посеща
ване на тези представления,
филм ще прожектщ>ам и в
Паралово, Милевци, "Долно
Тлъмино и в други трудно
досттъпни села — каза Лю
бен Богословов, директор на
Културния център в Боси
леград.

Не скривай светлината на деня,
не скривай я зад тъмата да ВДЩт?,
ше я забравиш.
Огън след дъжд е умът,
след време тсрс догаря,
а главното е споменът.
Пред вратите на нощта
всеки ден облича
тази мила дреха на смъртта
и отива в забрава-..
А ладцото време,
по което животът играе на цфич, —
нов ден ражда,
но уви! —
без днешната светлина.
Па за всишсо жадно
на времето и живота
остава само майчина любов
и утрата на неаъзврртното детство,
а с тях по някой спомен,
пуснал корени р кръвта.
Но всеки корен не ражда стъбла,
всяка светлина няма спомен
и всеки ден дима цветове,
па за туй — не закривай
светлината на тоя ден.
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^щшшвлшпш
Сурдулица
И през лятото младежта активно се забавляваше

!* •

■

Г

Отлична
ученичка
и спор
тистка

Цвета Георгиева е родена в село Ясенов дол.
Когато била на 3 години родителите й се преселили
в Чачак, където завършила основно училище. За
писва; се в средното икономическо училище, което
завършва тази година с отличен успех. Но за от
белязване е, че мнозина познават Цвета и като от
лична спортистка. Член е на спортната секция още
от II клас и оттогава на това поле жъне само успе
хи. Взима активно участие в .много спортни състе
зания в Чачак, Крагуеваи, участвува па междуобщински и републикански състезания и почти вина
ги се завръща като победителка и с награди.

През юли и август т. Г.
младежта от Сурдулица и
околиите села показа видни
резултати па спортното по
ле. Организира турнири по
малък футбол за младежи и
пионери и по баскетбол за
младежи, а в течение е тур
нирът по тенис на маса за
младежи.
В турнира по малък фут
бол участвуваха 20 младеж
ки екипи с около 200 младе

жи. Първенец е отбора на
„Три шанса" от Сурдулица,
която победи „Дубрава" от
'
с. Масурмца, а за най-добър
<|>утболист бе провъзгласен
Вптомир Трайкович. Футоолшпе мачове гледаха около
12 хиляди посетители. В пи
онерския пък турнир по .ма
лък футбол участвуваха 6
отбора. Първо място_спсчели отбора на Сурдулица, а
мачовете гледаха 3—4 хиляди посетители.

В турнира по баскетбол
участвуваха 6 младежки ски
ли с около 75 участници —
младежи. Победи „Радивой
Корач" от Сурдулица.

Отборите — победители по
лучиха преходни купи. В течение е турнирът по
тенис на маса, в който се
съревновават 3 отбора от Су
рдулица.
М. Величков

ЕДНА ХУБАВА ТРАДИЦИЯ
ПРОДЪЛЖАВА
Тазгодишният, шести по
ред, тридпционен турнир по
малък футбол „Александър
Пейчев — Аца", който запо
чна в началото на този .ме
сец, завърши. Турнирът бе
ше организиран от страна
на Общинската конференЦия на Съюза на младежта
II Съ юза на студентите от
Димитровград и в него взе
ха участие двадесет отбора
и над 200 състезатели от Ди
мптровградска и Пиротска
оощииа. Първо Място на тур
пира зае отборът на „Студе
нт" от Димитровград.
Отборите бдха разделени в
две групи от по пет, понеже
по система на елемнниране за по-нататъшни състеза

Сега тя се гордее с три сребърни и четири зла
тни медали.
Удостоена е и с дипломата „Йован Микич—Спа
ртак", което е най-високото спортно отличие и кое
то й отваря вратите на най-високата физкултурна
институция в нашата страна. Всъщност това е не
йната най-съкровена мечта. Особено се проявява в
областта на атлетиката и акробатиката. Симпатич
ната и скромна девойка обаче не скрива влечениеТО СИ И КЪМ плуването. Ето защо тази година тре
нира в открития басейн в Звонска баняЦвета е единственото момиче от Дерекула, ко
ето обича спорта, което притежава толкова много
спортни признания и което иска напълно да му се
посвети.
Йордан Миланов

На Дванадесетия фестивал на младите
в Княжевац

Забележителен успех на
димитровградските
самодейци
На дванадесетия фестивал
на културата на младите в
Сърбия, който се проведе от
12 до 19 август в Княжевац,
между 600 участници, девой
ки и младежи от около три
десет градове на република
та, димитровградските само
дейци постигнаха забележи
телни резултати. За изпъл-

ТУРНИРИ В РАЗЛИЧНИ СПОРТНИ дисциплини

нение на народна песен Ро
сица Ншсолова зае второ, а
Красимир Глигоров за инст
рументално изпълнение на
акордеон първо Мцсто. Наг
рада получи и народният ор
кестър от Димитровград за
най-хубави изпълнения на на
родна музика.
А. Д.

ния останаха десет отбора.
Най-добри резултати показа
ха отборите „Студент", Им
ператори", „Аутсайдер” и
„Романтичари", които се кла
сираха за полуфиналните
съревнованияВ тези мачове отборът на
„Студент" победи отбора на
„Романтичари" с резултат
2:1, а отборът на „Импера
тори" „Аутсайдер" с резул
тат 3:1.
Във финалната среща от
борът на „Студент” се нало
жи над отбора на „Импе
ратори" с
2:1
и
по
този
начин
стана
по
бедител на шестия
по
реден турнир по малък фут
бол. Второ място зае отбо-

Младежки
актив в
»Хидротехна«

рът на „Императори", а на
трето .място се класира от
борът на „Аутсайдер", който
се наложи срещу „Романтичари" с резултат 6:1.
След проведените състеза
ния от страна на организа
торите бяха разделени награ
ди, които получиха трите
първокласирани отбора, Гюро Гюров от отбора на „Романтичари" за голмайсторство, Петър Иванов от отбо
ра на „Императори" като
най-добър вратар на турни.
ра и отборът на „Романтича
ри” за спортсменство.
Тазгодишният турнир бе
ше .масово посетен.

а.

Строителното предприятие „Хидротехника" от Белград, което строи обект на втората
фаза на ВЕЦ „Власина’' край Горна Лисина
формира неотдавна младежки актив. Той раз
вива дейна работа. Така например младежите
са добре уредили общежитието си в с. Божица, разработват Платформата за Десетия кон*
грес "на СЮК и проектоконституциите на
с РЮ и СРС- Младежите от , ,Х1 гдротехника'’
от ден «а ден развиват- все по-тясно сътрудни
чество с младежта и населението в с. Божица.
В.

Футболен отбор и в
Босилеград?
Ще има ли Босилеград фу
тболен отбор? На този въп
рос бе направен опит да се
отговори на -неотдавна про
ведения договор между ръко
водството на футболния
съюз на врански регион н
младежкото ръководство в
Босилеград.
' В разговора се изтъкна, че
за този спортен живот, кой
то трябва да се ползва с ма

совост, съществуват условия
не само в Босилеград, но и
в по-големите села в общи
ната. Ето защо се прие пред
ложението наскоро в БосилеиРотбоп Сг оформи Футбо„в“,Същевременно В
боАен актив,0който^щеГо^га!
и поРселИатРа.ЗВтаа Т03и сп°рт
■'•'•/гвл. • ,

В. В, -.-.

д:

панорама
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Портрети

Босилеград

МИРНО
По-добри пощенски услуги
ВРЕМЕНЕН
ГЕРОЙ
Пощата в Босилеград, ко
ято обслужва 15 села в об
щината има вече всички ус
ловия да подобри услугите

,.«,0-“^"
служащ в Ниш

гхг’*“"”*»**! Анйрич, военен

и доставката на пощенските
пратки. Така например и в
най отдалеченото село Гор
ни Злидол пратките ще при
стигат през същия ден или
най-късно на следващияТова сега вършат петима
почтальони, а ще се приемат
на работа още двама. Тога
ва и доставките ще бъдат
още по-ефикасни.
Почтальоните ползват мото
циклети, което съкращава
времето за доставка на по
щенските пратки.

След въвеждането на авто
матичната телефонна цент
рала, пощенските телефонни
връзки са подобрени значи
телно. С автоматични теле
фони са свързани Долна и
Юрна Любата, Долно Тлъми
но, а наскоро такива ще по
лучат Горна Лисина и Божица.
Напоследък подобрява се

на войната.

'На Пробива на

Съдията за нарушения »
Босилеград глоби Славко Ил
ич и Александър МлаДенович, работници в „Ерозия"
от Владичин Хан. Те хващали и унищожавали рибите в
Драговищица и нейните при
тоци. Младенович, който е
глобен с 500 динара, с бул
дозер преграждал реката и
променял течението й, така
че рибите оставали на сухо.
Илич му помагал и затуй
е глобен с 200 динара.

гава до днес, за двадесет и девет гадаГшШ
литра от тази спасителна течност Товя
Л
130
досега през изминалите лесет^','Ще рече’ че
дни лнекн-п р „0^™.
Дс^ет хиляди и шестотмн

където
телеЙ^а°дае^[>ЛръвЛзеааРИ 1>РСЯТ АйДрИЧ п°
РОДИИ“' 1ЮЗНата‘ наМитницата при с. Рибарци

Както казва самия
в ало се е

М Б.

НАКАЗАНИ
БРАКОНИЕРИ

«*«■ А^чТиХ“р^^ГрРиИоГ

миращи се в^а^осГ

Директорът на клона на
Белградска банка в Димит
ровград Глигор Станчев е
своеобразен рекордьор. Той
внесъл 13.140 динара заем з
строежа на заводите „Тигър”,
,а неотдавна -виел и 5 хиляди
динара за солидарно спестя
ване. Междувременно за ст
роежа на „Тигър” Станчев
внел още 18.500 динара, така
че обащата сума, с която той
помага димитровградското
стопанство възлиза на 36.640
динара.

В. В.

стродоосво
в която се борил до края

Орем3^Гфр^нТтХаРс™о

ГЛИШАИНВЕСТИТОР

Двамата работят на пътя
за Босилеград.
В. В.

Четиво за домакините
родюгка’
живот бил В
опасност, която бДНа
родила
трима
синове, но получила
кръвоизлияние• Той спасил живота й.
Подобни случаи имал многоМакар
че досега
_____
_ е получил орден от Червения
кръст множество благодарствени писма
които спасил живота, има диамантова повеля/ повеля със златна значка и повече признания от обществено-политически и Други организации, този
„
мирновременнен герой наистина заслужава всяка по
хвала и признание. Ползва се с авторитет в средата,
в която работи, а съпругата му, синовете, снахите и
внучетата се гордеят с него.
Макар че е на петдесет и три години Аядрич е
решил да даде още три литра кръв. Той поръчва така.- желателно е всеки човек да стане член на хума/н
мата организация по доброволно кръводаряване.
Подполкожник Милорад Лиешевич

ДОМАШНИ КОНСЕРВИ

Плодовете и зеленчуците
заемат значително място в
храната на човека. Те подо
бряват храносмислянето и
съдействуват за по-пълното
усвояване на другите храни
телни вещества.
В домашни условия нами
рат приложение сушенето,
стерилизацията, консервира
нето със захар, консервира
щи вещества или по биохи
мичен начин (туршии).
При консервиране зелен
чуците трябва да са здрави
и неосланени. При зарежда
нето им пиперките, домати
те и краставицитее се надуггчват на 1—2 места срещу

Съвети на лекаря

БРЕМЕННОСТ, АЛКОХОЛ И ЦИГАРИ
Тютюнопушенето и адкохо
лът са двете най-силно раз
пространени възбуждащи от
рови в нашето съвремие. За
съжаление в техните лапи
попадат значителна част от
младежите н девойките още
от ранна възраст било пора
ди суетно чувство да бъдат
„големи" и „модерни", било
ващото не познават вредно
то влияние на тези „яевииии" пороци. И ето че все повесто, когато девойката стаие майка, тя е вече пълен и
покорен роб на техни величества никотина и алкохола.
Сега обаче бедата става още
по-голяма, защото както ал
кохолът, така и никотинът
“е щадят и здравето, и жи
вота, и бъдещето развитие
иа порода.

През време на бременност
та между майчиния и дет
ския организъм съществуват
твърде сложни връзки. Осно
вн* роля играе плацентата.
Едва ли има друг орган е то
лкова сложна и разнообраз
на дейност. Плацентата е не
само чудна лаборатория и
база на обмяната на вещест
вата между майката и пло
да, ио и мощен вътрешносекретен орган, дихателна, хра
носмилателня и отделителна
система на плода през вре
ме на вътреутробното му ра
звитие. До нея посредством
майчината кръв достигат и
всички лекарствени и токсични вещества, попаднали
в кръвообращението на бре
менната. Така че поетите от
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майката лекарствени и ток
сични вещества, невинни или
опасни, в това число никотимът и алкохолът, премина
ват в различна концентра
ция в плода и люгат да се
отразят неблагоприятно вър
ху неговото развитие, здраве
и живот.
До 35-та седмица на бре
менността плацентата има
по-голяма пропускливост, то
ксичните вещества премина
ват по-лесно през нея и у пло
да се създава значителна
концентрация.
основното
Никотинът
вредно, токсично вещество
па тютюна и алкохолът
иа спиртните напитки, оа

семенните гнезда. Солта ня
ма решаващо значение като
консервиращо средство, тя
само подобрява вкусовите
качества. В зависимост от
зеленчука на 1 кг се поставя
средно 20—60 гр сол. Зелен
чукът се нарежда плътно,
притиска се с кръстовище и
чист речен камък, така че
саламурата да бъде 10 см
над зеленчука. Под кръсто
вището се поставя изплетен
венец от вишневи или дюле
ви листа и лозови пръчки,
чиито дъбилни вещества за
пазват туршиите. Вкусът на
зеленчуците се подобрява с
различни подправки — цели

клетъчни отрови, които, по
паднали в организма на бре
менната, лесно преминават
през плацентарната бариера
и проникват в плода.
Вредното влияние на нико
типа днес не подлежи на ни
какво съмение. Редица екс
периментални изследвания
върху бременни опитни жи
вотни са показали, че нико
тинът може да окаже торетогенио действие, т. е. да до
веде до порочно сформиране
на плода, като увреди скеле
тните кости и ставите. Бих
ме искали да кажем и това
че с раждането биологична
та връзка между майката м
плода не се прекъсва. Тя про
дължава да съществува по
средством майчиното млдко.
Така че токсични продукти
и лекарствени вещества мо
гат да преминат посредством
майчиното мляко в плода и
да увредят неукрепналите
още органи и системи на но
вороденото.

на ^дафинов лист, черен пи
пер и др. Важно за правил
ната ферментация е претака
нето на сока, което започва
след третия ден от зарежда
нето. Първата седмица со
кът се претаква всеки ден,
а през втората — през ден.
Готовата туршия се съхран*
ва в избени помещения.
Зеленчуците и плодовете,
които искаме да стерилизи
раме, трябва да бъдат съвсем
свежи. Увяхналите са с по
нижено съдържание на ви
тамин С. Подготвяването на
продуктите се извършва при
добри хигиенни услови*. Н*
кои от тях — зелен фасул,
червени домати и др. пред
варително се потапят в кжпл
ща подсолена вода., и след
охлаждането се поставят в
буркани. Плодовете се зали
ват с горещ захарен сироп,
а зеленчуците с горещ дома
тен сос. Колкото по-висока
е температурата на залнвката, толкова по-голдм вакум
се създава в буркана. В до
машни услови* затворените
консерви се стерилизират в
големи открити съдове, чнето дъно трябва да се покрие
с дървена решетка. Буркани
те се нареждат в един ред.
Водата в големня съд тряб
ва да има температура, бли
зка па тази до продуктите,
нивото й да бъде иа 2 см под
горната част на буркана.
Времето на стерилизация се
отчита от момента на заку
пуване на водата и е разли
чно за различните продукти.
— обикновено от 10 до 25
минути за плодовете, 30 ми
нути за целн червени дома
ти, 80 минути за грах и зе
лен фасул.
Казаното до тук подкреи*
становището, че е възможна
целогодишна употреба на
плодве и зеленчуци във вся
ко семейство.
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- I в ЧАСОВЕТЕ ЗА отдих И ПОЧИВКА
I * Младостта е болест, от
КОЯТО всеки ден о*др«вява„е немалко. - ~

* Лъжата има къси крака,
ио на къои розстоЯ1п»* често поставя рекорди.

* — Щом никога ис съм ти
* ^Ткое^мо^дГсе харесвал, тогава защо сс
нита мъ
изчервява. Й единственото, омъжи за мен?!
което има основания за то- жът.
— Ако родителите ми не
ва.
;*г
мп забраняваха, никога ня
* Ние добре знаем цената маше да направя това.
си. Тя винаги е по-внеока от
* Две приятелки разговар
нашата заплата.
ят.
* За прнятшгге спомени
— Знаеш ли какво е учуд
трябва да се грижим пред пане? — пита едната.
варително.
— Топа е чувство, което
* Най-мили са собствените човек познава само пред ог
ледалото.
деца н чуждата жена.

ИМА ВРЕШ ДА СЕ
ОДМАРАМ...
■ь
г

Бео -извеело време на одЯор иреко — айде да пообндем некоя места. Имаше
кикво да видим.
'-■У_ Висок на електрификаЦиюту работе само двоица
работника на „Градиш" Йедън работи, а йедън му доно
си воду на жегуту. Значи
токат у Висок, че стигне —
ка стигне...
Мину и през Видлич. Пра
во да ви кажем — арне „Ншп
-експрес" и смее да пущи
рейс. Путат йе. повече од
лош и требе голема храбро
ст да се каращ возила по гьс
га.
Кико сви — тека и я —
варкайо се у Димитровград,
та Смиловци замину да не
гледам алшцата на коопера
тивните ниве. Оно и у Дими
тровпрад имаше кикво да ви
дим. Куде казармете на сред
пут — ижа. Путат йе правен
скоро и кико су га пущили
У движенийе не знам — ама
скоро некой че уяпш ижуту. .. По-доле видо йош поголемо убавило. -Скоро нап
равената улица за. „Сателитат" само що се не распадне — толкова йе тънък асфалтат. Само нарусони каме
№ете. А улицата крива и усу
кана и там куде не требе.
Кои Ьу е усукал — дали про
ектантът или тия що Ьу е пра
ил не знам ама това на
г нищо не прилича. Не знам куде су видели улицу без ка

навЬе, да йе удълбена по сре
дуту, та там да тече вода, а
кудето су пропуснете — там
най-високо...
У Желзошу не смея да свъ
рчам. У кожаруту йош се
ръпчу, а докарали су га веч
има до матиче. Нема да се
просвесте и да почну да ра
боте людеки. За десетина го
дине — променяше десетина
директора — и не иде и не
иде...
Свъриу и у Поганово да ви
дим кво праве с путат, а они
одма ме забраше: е Манчо,
че ни кажеш, кой съобщава
по радио и новине дека смо
овърли? У задругуту ли, кой
ли, мисле щом су пратили
вършачку — све йе готово.
Па ома си стои, неизправна
и кой знае дали йош за неделю дъна че почне да рабо
ти. Тия що су казали — они
су изгледа одавна овърли,
па им лъсно...
За путат кикво да. ви кажем. Води се борба и пут че
си буде. Само не е убаво ед
ни да помагаш и да даваш
паре, а друЬи одстрану, ем
не помагаш, ем па растураш
работу...
Очу да иоподсетим ония
по
тт^Л^ТРовграА Пирот,

Краева мозайка

ОЩЕ ВЕДНЪЖ ЗА ТЕРМАЛНИТЕ ВОДИ
НА ЗВОНСНА БАНЯ
Както с записал М* Дил
бс-рОВ, стар учител в Зной
ци, при разкопаване на
развалините па мястото,
къдсто бликал оилсн из
вор, още не се знаело ка
ква тайна крият те. Вода
та от извора ис била така
топла, както е днес, за да
се предполага, че -на това
място била някаква баня.
Разкопките, обаче показа
ли, че топлата вода се сме
свала със студени ручеи,
което по-къоно било от
клонено.
Чрез измервания било
установено, че температу
рата на водата от Звонска
баня изнася само 28 гра
дуса, което я приключва
към групата, т- е. хипотер
ми или „хладки бани”. Не
може да се очаква чрез
по-нататъшни
каптажи
или мелиорационни мер
ки температурата да се по
виши, понеже геоложко-те
ктоничеоките условия поз
воляват атмосферните во-

МАИЧА

Къде с тази маска?
— В детската градина. Там всички
мушат...
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по естествен начин не е
възможно Звонска баня да
се „затопли''.
В какво тогава се състо
ят неясните преимущест
ва, т-е. на кахво тогава се
дължат нейните лечебни
свойства?
Преди всичко в разнобразния й химически със
тав който според отноше
нието на анийоните и катийояите се показва неукалий, калций и магнезий,
трален (катьони на натрий,
а аньони на хлор, сулфа
ти, хидрокарбонати и кар
бонати). Количеството на
калоидални материи не е
голямо, както и съдържа
нието на въгледвуокис (пя
Радиоактивните й амаради което не е пенлива),
нации са обаче твърде зва
чителни така че Звонска
баня може да ее вземе
като радиоактивна, вънрв
ки разликите в досегашни
те измервания, които жс
са малки.
Лечебен.фактор *а Зво
нека баня е без съмнение
и свежината на ‘природа
та, умерено -континентал
ния климат и чистия въз
духД-р Спас Сатирев

Локсмть ^те &&А

уТт

он-^и

ди да се спуснат най-мно
го до 600 метра дълбочи
на в земната кора. Науч
ните -изследвания показ
ват, че температурата, на
която и да е вода, се по
качва за един градус на
всеки 20 метра дълбочина
в почвата. Следователно,

и Аруга
кои су рбещали
паре имест*
йош
вап— Аа не забоваре на даденуту думу.
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