
Засвдаши на обществено-политическите 
организации е БосилеградЪРЯ-ТСТВО ГОТОВИ ЗА ИЗБОРИТЕ

На разширеното та от 53-то заседание на ЦК 
на СКС, 60 на сто от члено
вете в делегациите в съвета 
на сдружения труд и съве
та на местните общности 
трябва да бъдат работници 
и земеделци. Във всяка де
легация също така трябва 
да има най-малко две жени.

Освен това критериите се 
залагат за избор на най-спо- 
собните и идейно определе
ни лица, при което до край 
трябва да се зачита принци
па на преизбирането. В де
легациите не трябва да се 
избират лица, които вече и- 
мат повечето обществени за 
дължения, както и онези, 
които в повечето състави на 
Общинската скупщина са 
били отборници.

Според приетите срокове, 
до 10 март ще се водят раз
говори и евидентират възмо 
жни кандидати за членове 
на делегации и делегати в 
местните общности и само- 
управителни организации.

До 17 март ще се утвър
дят кандидатите за делега
ции в съвета на местните 
общнсти, съвета на сдруже
ния труд и в общественопо 
литическия съвет. Послед
ният ще има 15 делегати. 
Петима избира делегацията на 
ССРН, 4 на СК, 3 на проф
съюзите, 2 на младежта и 1 
на Съюза на бойците.

На заседанието се фор
мира Общински политичес
ки актив от 65 члена, който

заседа
ние на Общинските конфе
ренции на ССРН и на проф
съюзите в Босилеград, на ко 
ето участвуваха и изпълни
телните органи на 
обществено - политически 

организации в общината, бя 
ха извършени необходимите 
Подготовки за предстоящите 
избори в скупщините на об
ществено - политическите об
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ОСНИ мш ПРЕЗИДИУМЪТ НА СФРЮ 
ПРЕДЛОЖИ щности.

На заседанието взеха уча
стие: Зоран Станкович, член 
на Председателството на Ре 
нубликанската конферен

ция на ССРН и Стоядин Сто 
шич, член на Политическия 
актив на ЦК на СК Сърбия.

За актуалните политичес
ки задачи в изборите гово
ри Борис Костадинов, пред
седател на Общинската кон
ференция на ССРН. Той из
тъкна, че делегатната систе
ма в изборите означава съ
ществено ново и революцио 
нно качество в нашето об
щество. Оттук изборите не 
са никаква формалност, те 
означават особено важна 
политическа акция и съще
временно възможност за а- 
нализиране на всички досе
гашни слабости и идейно- 
акционно организиране на 
трудещите се за решаване 
на всички належащи обще
ствени и стопански пробле
ми в общината.

На заседанието се приеха 
Правила за евидентиране, 
предлагане и утвърждаване 
на кандидати за членове на 
делегациите на основните 
самоуправителни организа
ции и местните общности.

Също така се приеха Ос
новни критерш! за кандила 
тиране и избор на делега
ции и делегати и за избор 
на лица на най-отговорните 
постове в обществено-поли
тическите общности.

Според критериите, обос
новани главно на решения-

ДЖЕМАЛ БИЕДИЧ 
ЗА ПРЕДСЕДАТЕЛ1II НА НОВИЯ СЪЮЗЕН ИЗ
ПЪЛНИТЕЛЕН СЪВЕТ

Президиумът на СФРЮ на 
заседанието си проведено на 
4 март под председателство 
то на Митя Рибичич е при
ело решение за кандидат за 
председател на Съюзния из
пълнителен съвет в предсто
ящия период да предложи 
Джемал Биедич, досегашен 
председател на Съюзния из
пълнителен съвет.

Това решение е прието 
въз основа на член 315 от 
Конституцията на СФРЮ, по

1а днешния ден, на 8 март 1910 година, Между 
народният конгрес на жените-социалисти оз
начи нова епоха в революционното движение 
в света. На историческата сцена излезе нова,н 11%Iорганизирана сила на човечеството излезе жената 

да се бори за своето совобождение и равноправие, 
срещу капиталистическата експлоатация в патриар 
хално потисничество. Експлоататорските реакцион
ни сили се сблъснаха с нова организирана сила.

Жените станаха все по-революционни и свои
те качества, стремежи и чувства изразяваха и ре
шителните изисквания за освобождение на угнете
ните, обезправени, експлоатирани жени и се осъз
наха, че и те са част от тези процеси и движения. 
Затуй и Осми март стана международен празник 
на жената.

А жените в Югославия?
Работничките, селянките, ученичките, студент

ките — решително застанаха под знамето на Юго 
славската комунистическа партия, която ръководи 
другаря Тито.

Рамо до рамо със своите другари, 
девойките, майките, работничките, сел-

11
I111II111I1янките, ученичките, студентките, грамотни и негра

мотни щурмуваха фашистките крепости като бом- 
бохвъргачи, картечари, с автомати и карабини в 
ръце, като болногледачки, куриери, нелегални и 
тилови работници, геройски се бориха и падаха за 
освобождението на страната, за делото на работни 
ческата класа. Само революция, за чиито цели се 
борехме можеше да осъществи онова, 
безстрашно се бореха Луиза Мишел, Клара Цет- 
кин, Роза Люксембург Надежда Крупская.

Геройски падаха югославянките по лобните ме
ста, под гестаповските побои, под четническите и 
усташките ками, в лагерите на смъртта: на Баница, 
Саймище, Ясеновац, Дахау, Матхаузен. .. Колко мно 
го югославски жени герои даде Народоосвободите 
лната епопея. Колко паднаха убити, или бяха инте
рнирани?

В Народоосвободителната борба и победонос- 
социалиетическа революция, в обновата и из-

ще върши подготовки и про 
вежда изборите в общината. 
Формирана е и Общинска 
политическа изборна коми
сия.

111 При ОК на ССРН бе офор 
мен Общински координацио 
нен комитет за решаване на 
кадрови въпроси в общест
вено-политическите органи
зации и трудови организа
ции в общината.

1за което 1I1I В. В.

1I% Джемал Биедич
предложение на президента 
на Републиката Йосип Броз 
Тито, а въз основа на пред
варително проведени конусл 
тации с обществено - поли
тическите организации и съ
гласието на социалистичес
ките републики и автоном
ии покрайнини.

С това решение е запозна 
та Съюзната конференция 
на ССР НЮ с цел предложе
ният кандидат Джемал Бие
дич да може навреме да из
върши политически консул
тации за състава на Съюз 
пия изпълнителен съвет. Съг 
ласно Конституционния за
кон за провеждане на Кон
ституцията на СФРЮ пови
ят Съюзен изпълнителен съ
вет трябва да бъде избран 
най-късно до 31 май 1974 
година.

ПРИЕМАНЕ НА НОВИТЕ 

ОБЩИНСКИ СТАТУТИ
I1ната

граждането на страната, в създаването и развитие
то на самоуправлението и социализма, югославска- 
та-жена и като работничка и като майка, и като 
творец израства в сила, която представлява значи
телна съставка на самоуправителното ни социалис
тическо общество. Борейки се за освобождението на 
работническата класа, за нейната доминантна роля 
в нашето общество, тя умее да се бори за собстве
ното си битие, за себе си

обществото, за своето битие като 
другарка, производител и самоуправител.

Новите конституции, статутите на обществено- 
политическите общности и на организациите на сд
ружения труд представляват голяма крачка напред 
в освобождаването на жената, за нейната изява 

всички области на всекидневния живот: в сто- 
политиката и така нататък.

1I През седмицата общин 
ските скупщини в Соци
алистическа република 
Сърбия приеха новите 
общински статути. Пър
вият статут бе приет от 
Общинската скупщина в 
Каргуевац.

И общинските скупщи 
ни в Бабушнишка, Сур- 
дулишка, Димитровград 
ска и Босилеградска об

щина на тържествени се
сии на отборниците от 
двата съвета приеха те
зи най-значителни прав
но - самоуправителни ак 
тове.

Обширни статии за 
приемането на статутите 
в наши общини помест
ваме на 4 и 5 страница.

1I1като самоуправителен 
майка. Iчлен на

11I1във
панството, културата.

На техния празник, с червени карамфили и сър 
дечни привети, другарски им стягаме ръка и още 
веднаж им обещаваме, че заедно с тях ще издър
жим в стремежа към тяхната още по-пълна изява 
като революционни творци и прогресивна общест
вена сила. М'

II :
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реше И*., 
получите хубава 

награда - тогава 
участвувайте .в 

КОНКУРСА-ВИКТОРИНА. 
Обширно за условията 

четете на
* йШ®

и

ДИМИТРОВГРАД

ПРОГРАМА ЗА ЧЕСТВУВАНЕ НА 

ЗО-ГОДИШНИЯ ЮБИЛЕИ 1
Ври — Деня на освобожде
нието па Димитровград Об
щинската скупщина и Съюза 
па бойците, Денят на репуб 
ликата — 29 ноември Соци 
алистическия съюз и 22 де
кември Съюзът на запасни
те старейшини.

За Първи май е предвиде
но в навечерието на праз
ника да бъде организирано 
факелно шествие, а от 1 до 
25 май да се проведат рабо 

(Но 3 отр.)

своя програма за чествува- 
не. Активите за обществена 
дейност на жената органи
зираха чествувамето на дне
шния празник, 8-ми март 
— Международния ден на 
жената; Синдикатът и Соци
алистическия съюз ще орга
низират чествуването на Пър 
ви май; Съюзът на младеж
та, Центърът за култура и 
Общинската образователна 
общност 25 май; Съюзът на 
бойците 4 и 7 юли; 8 септем

Миналата седмица в Дими 
тровград се проведе заседа 
ние на комитета по честву- 
ване на тридесетгодишнина- 
та от

Госвобождението на 
бе набеляза .града, на което 

на програмата на прослава
та и избрано председателст- 

имаво на комитета, което 
задача да оформи подкоми- 
тети за реализиране 
щата.

Според приетите изводи 
всяка организация ще има

цр^ р*
на съ-

1М1



Предконгресни разговориАКТУАЛНО
ОЧАКВАМЕ ПЪЛНО ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ 

НА НАШИТЕ ПРАВАОБЩИНСКА СКУПЩИНА
— Изтъзнаха в разговора жените-производителкиОбщината с самоуправнтелна основна общсствено-

и самоуправ-иолнтическа общност, основа ат властта 
леннсто на работническата класа и всички трудови хора.
Така е определена общината и в съюзната и из републи
канските Конституции. Новата самоуправителна органи
зация на общината се състои преди всичко в това, че ТРУ 
лещите се и гражданите за своите общи интереси и пот
ребности решават организирани в основните организа
ции на сдружения труд, местните общности, самоуправи- 
телните общности на интересите и общественочполнти- 
ческите организации.

Това налага новата общинска скупщина да се съ
стои от три съвета: съвет на сдружения труд, съвета на 
местните общности и обществено-политически съвет. 
Числото на делегатите във всеки съвет се определя с

— Нужно е да ни се обър 
виима-ДНЕС Е 8-МИ МАРТ — 

Международния празник на 
По този повод гово

нс много по-голямо
Това очаквах и за днение.

шиия празник. Наистина ми 
помогнаха, тю чакаха всичко 

сами а считам, 
днес не трябва 

така да бъде. Но не е
. Много жени имат же-

жемите. 
рихме с три жени, нспосред 
ствеии производителки. Же
ланието ни беше да 
как като работнички осъще

самоуправителиите
права, доволни ли са от 

неотдавнашните избори яз 
обществено 
организации, считат ли, че 
са сс изборили за пълно ра
вноправие и какво очакват 
от предстоящия Ссдмй кон- 

СКС и Десети коп-

чуем да сториме 
че попе самоегвяват това
лание да постъпят в редо- 

СК, да избират и
си

ветс на 
бъдат избирани и поради то 
ва трябва повече да изби
рат и нас жените, както

политическите

политическите
об

щинския статут.
Гражданите и работниците решават чрез самоупра 

вително споразумяване, обществено договаряне п чрез 
своите делегации и делегати в Общинската скупщина. 
Следователно, новата система не само разчита ма широ
ко и организирано сътрудничество на работниците в из
пълняването на обществените работи в комуната, но то 
без него не може и да се замисли. В това се състои и 
главната новина в сравнение с досегашното положение.

в
обществено 
организации, така и в само- 
утгравителиите органи. Оно 
ва, което ме вълнува и кое
то очаквам в бъдеще е да

грес па 
грес на СЮК.

сс осъществи идеята да полу
чавам една година родите-
леи отпуск. Освен това не

Снежана СлавоваНачинът яза решаване в общината много се мени. 
Почините някой въпрос от общ интерес да се разглежда в 
Общинската скупщина тръгва от основните организации 
на сдружения труд, от местните общности и обществено- 
политическите организации. Делегатите, т.е. делегатите 
решават в общинските скутцшзи чрез най-широко дого
варяне със своите избиратели. Г1о такъв начин, рошени- 

което се приема в Общинската скупщина представля
ва окончателният ход на един широк демократичен про
цес на всестранни консултации.

Още нещо за състава и компетенциите на общин
ските съвети. Съветът на сдружения труд съчиняват де
легати от сдружения труд в рамките на общината (про- 

земеделме, обществени служби зз ир.), съве-

иякои жена е попомпя, чс
лучила обществена кварти- трудно сами се справят с 

този проблем. Нямаме къде 
да оставим децата, когато 
сме на работа. Като се за
върнат от училище, те ос
тават на улицата, която ни
как не може да бъде възли 
тател. Това е сериозен проб 
лем, който търси спешно ра 
зрешаване.

Третата ни събеседничка 
Снежана Славова е 26-годи- 
шна работничка в „Тигър", 
която в тези заводи работи 
седем голини. На поставе
ните въпроси каза следното:

— В момента най-много 
мисля за жилищния въпрос, 
който не съм решила. Как
во да кажа защо не съм член 
на Съюза на комунистите, 
нито пък се намирам в ня
кой от управителните орга
ни? Просто досега никой не 
ме е предложил. Очаквам, 
че след предстоящите конгре 
си положението ще се подо
бри и ние жените по-често 
ще се намираме в различни 
самоуправителни органи.

ра. Не .зная дали това ще
Същосе измени наскоро.

подобрение на ире-очаквам
храната и време е да се об-

ето мисли за откриване на ра
ботническа столова, понеже
жените - работнички много

мишленост,
тът на местните общности — делегати избрани в тях, а 
гражданите и трудещите се организирани в обществено- 
политическите организации избират делегати в общест
вено-политическия съвет. На поставените въпроси

отговорите бяха различни. 
Първата ни събеседничка 
Борка Миланова е на 44 го-

♦ дини и единадесет години
♦ работи в мебелната фабри

ка „В. И. Циле”.
— Очаквам, че на Ооми

Според конституциите и общинските статута съве
тът на сдружения труд решава за работниците и оста
налите трудещи се в обществения труд, съветът на мест
ните общности за въцроси, които интересуват граждани
те в местните общности, а обществено-политическият съ
вет участвува в решаването за развитието и защитата на 
социалистическото самоуправително общество и систе
ма. Значи, скутцинските камари или съвети могат да 
решават: самостоятелно, равноправно и съвместно. Важ
но е да се подчертае, че решение за отделяне на дохода 
за общи потреби не може да се приеме, ако за същото 
не гласуват делегатите в съвета на сдружения труд.

Конституциите и общинските статути следователно 
провеждат принципа в общинските скупщини да реша
ват онези, които създават средствата съвместно с онези, 
за които се отделят тези средства. Така например, 
на дневен ред се намери някой въпрос от областта на 
образованието, науката, културата, социалната 
здравеопазването с компетентния общински съвет съвме
стно решава и скупщината «а съответната самоуправи
телна общност на интересите.

Следователно, новата организация и състав на Об
щинската скупщина дава възможност на обикновения чо 
век, работника да бъде икономически и политически ор
ганизиран, самостоятелно отговорно и творчески да уча
ствува в политическия живот и в организирането на дър 
жавата от основните й клетки до федерацията.

!
март ще получа подаръци и
това ще ме изпълни с радо- 

♦ ст. За предстоящите конгре
си постоянно слушам на те
левизията и се надявам че
след това ще бъде по-добре 
и за нас жените. Искам да
кажа, че и сега съм довол-
на. Имам къща, а предприя-

▼ тието ми отпусна кредит и
▼ много ми помогна. Но има ь 

работници, които се нужда- 
ято помощ и поради това 
считам, че и за тях, а и за 
мен идват по-добри дни.

^ Снежана Давидкова, 29-го 
ж дишна работничка в „Ти- 
л гър“ вече три години е член 
ф на СК и на Общинския син 
ф дикален съвет. Отговорите и 
♦ бяха изчерпателни:

А. Д.Снежана Давидковаако

защита. В чест на 8 март-между народния 
ден на жените

ЖЕНИ. ЧЕСТИТ ВИ ПРАЗНИК
ДНЕС е 8 март, междуна

родния ден и празник на 
свободните рваноправии же 
ни в Югославия.

Това е удобен мо
мент чрез анализ на изми
натия път и успехи да се от 
криват пътищата на бъдеще 
то. При това редовно се по
ставят въпроси: колко жени 
има в света, които нямат въ 
зможност да се радват на 8 
март? Колко ли жени жи
веят в робство и 'нищета и 
не знаят, че съществува ре
волюционния Междунаро
ден ден на жената?

Момент е да си спомним 
1 за Международната конфе

ренция на социалистите, съ
стояла се на 8 март преди 
64 години, когато жените за 
пръв път солидарно и един
но дигнаха глас за осво
бождение от капиталистиче
ското робство и за своето 
равноправие. Този ден бе 
провъзласен за междунаро
ден празник на трудещите 
се жени. Преди 27 години, 
на заседанието на Изпълни
телния комитет на Между
народната солидарност, за 
ните бяха отчетени

на свободолюбивите жени в 
света в укрепване на между 
народната солиадрност, за 
сваляне на експлоататор- 
ския порядък, за свободен и 
щастлив живот на трудещи
те се жени.

Пътят до освобождението, 
за тяхното пълно равнопра
вие според учението на 
Маркс — може да води са
мо чрез борба за унищожа
ване на всеки гнет, чрез ре
волюционна борба за према 
хване на класовото общест-

Горна Лисича

Щт&Во Оживена партийна дейност
не и марксическо образова
ние на комунистите от райо 
на. В бъдеще тази работа 
значително ще се подобри. 
Също така ще се обърне 
още по-голямо внимание на 
организационното укрепва
не на партийната организа
ция, с приемане на нови чле 
нове от редиците на Съюза 
на младежта и ССРН.

Бяха определени и конкре 
тните задачи пред комунис
тите в течение на изборна
та и предконгресна дейност. 
Комунистите ще се застъп
ват за последователно про
веждане на кадровата поли
тика при избирането на де
легати и делегации в общин 
ската скупщина и скупщи- 
ните на самоуправителиите 
общности на интересите.

Р. Каранфилов

Местната партийна орга
низация в Горна Лиси на 
през януари и февруари про 
веде три редовни събрания, 
на които успешно разрабо
ти акционната програма и 
плана за бъдеща работа. 
Комунистите също така раз 
учиха проектите на новите 
устави на СЮК и СКС. В та 
зи работа взеха участие го
лям брой комунисти.

На събранията пък бяха 
обсъждани още нерешените 
комунално - битови пробле
ми в района на Горна Лиси- 
на, каквито са: електрифи
кация на селата, изграждане 
на язовира под Горна Лиси- 
на изместване на шосето, 
водоснабдяването на центъ
ра на селото и основното 
училище.

В работата на събранията 
доминираха въпроси от об
ластта на идейното издига-

ВЕСТНИК НА БЪЛГАР 
СКАТА НАРОДНОСТ В 

СФР ЮГОСЛАВИЯ 
Излиза всеки петък 

Урежда редакционна 
колегия

Директор, главен и 
отговорен редактор 

ТОДОР ВЕЛЧЕВ 
Технически редактор 

БОГДАН НИКОЛОВ 
Издава „Братство“ — 

Ниш, Станко Паунович 
Д/Ь 72 телефон 25 480 

Годишен абонамент 40, 
а полугодишен 20 

динара
Текуща сметка 

62500-603-9529 
СДК — Ниш 

Печатница „Вук Кара- 
джич“, Ст. Паунович 

ДГо 72 — Н и ш

во.
Югославските комунисти 

работничката, майката, Д°* 
макинята, свободната жена 
винаги считаха за един 
най-верните съюзници в под
готовките и провеждането
на революцията. Не без при 

каза,чина Максим Горки 
че с освобождение на 
ната човечеството ще върви 
два пъти по-бързо напред, 

двойно пове

же-

защото ще има 
че сили.През Народоосвободител-
ната борба жените _ дадох 
огромен принос, който н 
може да се изрази с 
ки. Все пак не може да
пренебрегне обстоятелство-

брой-
видни

резултати в сдружаването
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ПРОГРАМА ЗА ЧЕСТВУВАНЕ 

НА 30-ГОДИШНИЯ ЮБИЛЕЙ
През последните 

години дейността на Органи 
зацията на жените в Босиле 
градска община е била осо- 
бенно незавидна. Всъщност 
присъствието на тази обще
ствена организация 
не се чувствуваше.

няколко

Щз
■4 Ш Ш(ОТ 1 СТР.) тижения. На 8 почтисептември ще 

се проведе тржествено засе
дание на Общинския събор, 
на което ще се връчат отли
чия, грамоти и дипломи на 
трудови колективи и отдел- 

лица, работници, общест 
1 ■ политически общнос

ти и на останали граждани, 
като обществено признание 
за дългогодишната им рабо
та и дейност. Този ден 
тържествен начин ще бъде 
подписана грамота за побра 
тимяването на Жупски Алек 
сандровец и Димитровград. 
На събора ще присъству- 
ват всички хора от Димитро 
вградска община, които са 
били ръководители, участ
ници в Народоосвободител- 
ната война и останали 
кнати дейци, които не 
ят вече в общината. Ще бъде 
изоесен доклад за развитие 
то на общината. Този 
ще бъдат положен 
пред паметната плоча 
гимназията, 
бъде организирана 
ска вечер.

По случай 29 ноември и 
22 декември ще бъдат орга
низирани тържествени съб
рания. За Деня на републи
ката ще бъде организирана 
изложба на художествени 
произведения. На 22 декем
ври в Общинския комитет 
на СК ще бъде устроен ко
ктейл за армейците ,а вечер 
та ще бъде организирана 
другарска вечер.

Освен това тази година 
ще бъде провъзгласена за го 
дина на хигиената, а пред
видено е да се подеме ини-

тиическо - спортните игри. 
Също ще бъдат организира 
ни тържества в трудовите 
колективи и на най-добрите 
работници ще бъдат

От преди известно време 
Общинската конференция не 
ССРН полага големи грижи 
да масовизира организация
та на жената и разгърне ши 
рока дейност в повечето об
ласти.

— Досега проблемите на 
нашата организация са би
ли пренебрягвани от страна 
на всички обществено-поли
тически организации в об
щината. Същевременно 
сае се и за слаба отзив на 
нашите жени за обществена 
дейност. Също така е факт, 
че в нашата община жени
те са обременени с работа

•връче
ни награди. Ще бъде орга
низирано и 
„Избираме 
ботник". 3

ни
вено

съревнование 
най - добър ра- 

Запланувано. е пра
зника да бъде чествуван и 
по селата, а на първи май 
ще бъдат организирани про
слави на трудовите колекти 
ви в природата.

Денят на младостта ще бъ 
де в знак на спортни състе
зания. Ще бъдат организира 
ни гимнастически упражне
ния и междурайонни култу
рни и спортни състезания, 
както и физкултурен 
лед и по възможност пре
глед на стопански постиже
ния. Този ден ще бъде 
бран и провъзгласен и най- 
добрия млад работник. Съ
що са предвидени срещите 
на народностите „Майски 
срещи”.

Денят на бойците — 4 юли 
ще бъде ознаменуван на тра 
диционните прослави в села 
та Петърлаш и Долна Невля 
и ще бъдат положени венци 
и цветя на паметните плочи 
на загинали бойци във всич 
ки места в общината.

По случай Деня 
нието в Сърбия — 7 юли ще 
бъдат организирани централ 
ни районни прослави в Иза- 
товци и Т. Одоровци и ще 
се _ организира преглед 1*а 
бойците. Ще бъде организи
ран и партизански поход — 
по следите на партизанския 
отряд — „Момчил войвода”, 
а също ще бъде оформен и 
младежки отряд „Момчил 
войвода". Предвидено е да 
бъдат организирани спортни 
състезания и културно - за
бавни програми.

Празнуването на 8 септем 
ври — Денят на освобожде
нието ще започне в навече
рието на празника с факел
но шествие и а след това в 
Центъра на културата ще 
бъде организиран концерт. 
Също ще бъде организирана 
изложба на стопански пое

на

ка-

ЗА ОБЩЕСТВЕНА 

АФИРМАЦИЯ НА ЖЕНИТЕ
всред останалите обществе
но-политически организа

ции в общината.

изтъ
живепрег-

из- — Това е особено голям 
проблем при селската жен
ска младеж, между която 
броя на настенените на ра
бота е незначителен. Оттук 
и икономическото им поло
жение не е на завидно рав
нище. Домашното ръкоде
лие предлага големи възмо
жности в тази област. Разби 
ра се, то и досега е същест
вувало, но занапред трябва 
да бъде организирано. По
точно трябва да се превзе
мат мерки да се оформят 
малки работилници в съста
ва на някоя стопанска орга
низация, в които ще се оси
гурят условия за развитие 
на домашното ръкоделие, 
чиито продукти ще намерят 
пласмент на пазара — изтъ
ква Митова.

ден
венец

при
а вечерта ще

другар-
В Босилеградска община всяка петдесета жена 

е настанена на работа, а участвуването й в обще
ствено - политическия живот и в самоуправителни 
те органи е почти символично — каза Севда Ми
това, председател на Общинската организация на 
жените

бота. Много жени имат ква
лификации, но не работят. 
Изглежда, че все още са пра 
ви разлика, коя работа е за 
мъже, а коя за жени.

и то не само онези, които 
са постоянно настанени на 
работа, но и домакинките — 
казва Митова.

Констатация е, че жените 
не са достатъчно включени 
в обществено - политически 
те организации и в самоуп- 
равителните органи на тру
довите и стопанските орга
низации.

— Това се дължи и на ед
но консервативно разбира- 
ние, че „жените не са за по 
литика“. Но също така мал
ко е сторено те да получат 
същинското си място в съв
купния обществено - иолити 
чески живот в общината — 
изтъкна Митова.

Поразителен е и факта, че 
в цялата община има общо 
около 100 постоянно наста
нени на работа жени. Това 
означава, че всяка петдесе
та жена в общината е на ра

геройски загинаха, давайки 
пример как трябва да се о- 
бича родната земя.

И жените от съседна Луж 
ница, подобно на църнотра- 
вките не знаеха за страх. 
Верни на съседките си и рс 
волюционерите от своята 
среда като скоевкн и члено 
ве на Партията, те знаеха 
да поемат задачите на На- 
родоосвободителната бор

ба, без оглед на бъдещите 
напрежения и рискове. Ко- 
гато бяха в борбата, те по 
нищо не бяха по-слаби от 
своите другари. Те достой
но продължаваха боевата 
традиция на своите бащи и 
деди. Когато работеха в ти
ла, те приемаха военните за 
дължения и заместваха мъ
жете, така като това праве
ха и в мира, докато мъжете 
бяха па печалба. Не напразно 
за тях е казано, че са здра
ви стълбове на дома и семей
ството. По време па война
та те останаха без своите 
стопани - печалбари и ина
че оскъдните приходи, поне 
же мъжете бяха или в пар
тизаните или в иитериация. 
Те сами стопанисваха в сво 

семейство и отдаио по
магаха партизаните. Често 
се намираха в убежища или 
цред дулата ма вражеските 
пушки. С очите си гледаха 
как им загиват деца или ро
дители, как им гори къща, 
как шестмесечният им труд 
унищожава пожар. Да си

на въста-

КОНКРЕТНИ АКЦИИ ЗА 
ДЕЙНОСТ '

— Сигурно е, че обществе 
ното положение на жените 
не ще може коренно да се 
подобри за една нощ. Нуж
но е да се тръгне от начало 
с добре обмислени и подгот 
вени акции, в които масово 
ще бъдат включени жените 
— каза Митова.

За целта е изготвена и 
приета програма за работа, 
която е особенно конкрет
на и предпочита такива дей 
пости, които ще подпомог
нат организацията на жени
те да намери своето място в

циатива за печатане на хро
ника за дните на Народоос 
вободителната война в Ди
митровградска община. Съ
що ще бъде организирана и 
екскурзия с бойци и младе
жи — по следите на Първа 
царибродска и Осма сръбс
ка ударна бригада.
Без съмнение, ориентицаион 
ната програма е добра, кое
то бе ше изтъкнато и на за
седанието. Обаче това търси 
засилени подготовки, осо
бено когато се касае за ;гМа 
йските срещи”.

Организацията за общест
вена дейност на жената 
обърне внимание, чрез орга 
низиране на популярни кур
сове и семинари, да подоб- 
бри образователно - възпи
тателното равнище на сел
ската женска младеж. В ор 
ганизация на Съюза на мла
дежта и Червения кръст, в 
начало в повечето села ще 
се организират курсове за 
оказване на спешна помощ.

В. В.А. Д.
|>-

спомним за Мара Златано- 
вич от село Цървена Ябука, 
на която българските фаши 
сти пред очите й убиха пет 
деца в един ден и накрая и 

с автомат.

загинаха 67 жени и девой
ки, което е също отделен 
пример в историята на тоя 
печалбарски край.

И Ниш има свое бурно 
минало, свои легенди от 
НОБ н свои герои. Днес мла 
дите се възпитават от при
мерите на Анета Андреевич, 
Джука Диннч, Нада Томич, 
Дрннка Павловпч, Милка 
Протнч, Лала Николич и 
други героини, чшгго кости 
са вградени в основите на 
социалистическа Югосла

вия. Ниш има за кого да

те краища в Южна Сърбия, 
специално се изтъкват же
ните от Църна Трава. От 
44 души носители на „Спо- 
меница 1941“ в Църна Тра
ва — 17 са жени. Те бяха 
отдани докрай на революци 
ята. С думи не може да се 
изкаже тяхния героизъм, тя
хната издържливост, само
отверженост, упоритост и 
саможертва. Не може да се 
каже дали по-добри бяха 
другарките, бойци, партий
но-политически работници 
във войската или на тере
на, болногледачки във воен
ните части, или онези кои
то бяха важна опора на на- 

Народоосвободителна

то, че над 100 хиляди жени 
взеха активно участие в На 
родоосвободителната борба, 
от които 25 хиляди дадоха 
животите си за свободата. 
Още от първия ден и жени
те приеха революцията ка
то единствен 
освобождение, говори и фа
ктът, че в Югославия 1500 
жени получиха „Партизан
ска споменица 1941”, а 89 са 
провъзгласени за народни 
герои — признание, които 
се дава за изключителни по 
Авизи. За организаторски 
способности 2 хиляди жени 
са произведени в офицери, 
а в историята на югославски 
те народи за първи път ед
на жена стана генерал.

На първата конференция 
на Антифашистския фронт 
на жените в Югославия през 
1942 година със своето при
съствие и реч другарят Ти- 
то даде висока оценка на 
приноса на жените в Наро- 
доосвоболителиата борба и 
революцията. Колкото война 
та продължаваше и Наро- 
досвобоАИтслната борба се 
разгаряше, толкова 
жените увеличаваха 
принос в най-съдбовяите съ
бития на машата революция.

имаше
партизански отреди на Юго
славия, жените ее приключ
ваха към Иародоосвободите 
лното движение. Има без
чет примери, където те бяха 
наравно с мъжете, а в наши

нея я покосиха 
Още един път да си 'припо
мним за храбрия скоевски 
ръководител Добринка Бог- 
данович, която фашистите 
жива изгориха, като четвър
та жертва на семейството, 
загинала в същия едн. Зем
лянката, в която Добринка 
скривала 9 активисти, не е 
разкрита, иито фашистите 
извличат от нея признание 
да каже къде са партизани 
те и техните сътрудници. Да 
си опомним за безброй подо 
бии примери в нишавскн, 
лужиишхи, ирански, леско
ва шки и други краища в 
Южна Сърбия, където же
ните масово страдаеха на 
пай-свиреп начин, тъкмо 
така както довчера страда
еха жените в Южен Виет
нам, а и днес страдаят в 
Камбоджа, в Близкия изток 
и навсякъде, където амери
канският империализъм ис
ка да отнеме свободата и 
правата на народа. Болка
та за имуществото и изгубе 
ните деца беше по-силна от 
всяка болка и това оплотя- 

жеиите

път за пълно

жали, но има н с кого да 
се гордее. Жените от Ниш 
са големи строители. На хи
ляди, по смени бързат иа 
работа да осъществят свой 
и обществен доход. Те са де . 
йни фактори на културно- 
просветното и здравно поле, 
в организациите на сдруже
ния труд, в телата на обще
ствено-политическите орга
ни и организации. Без съм
нение, в бъдеще все повече 
внимание ще се обръща на 
тяхната защита като майки, 
домакини и работнички.

Обществото трябва да оце 
ни има ли възможност с че- 
стиките за 8 март —счерве 
ните карамфили и символни 
ните подаръци — да се обе
щае на жените, че ще се на
прави нещо повече н почпро 
гресивно за тях, а с това и 
за щастието на подраства
щите поколения.

шата
борба и Комунистическа 
ртия в почти всяко село. На 
да Стоянович беше член на 
Окръжния комитет та Кому 
нистическата партия, органи 
затор на Антифашисткия 
фронт на жените и на Съю
за на комунистическата мла 
деж за Пиротски окръг, За- 

бе от българските 
фашисти и разстреляна през 

па 1944. От нейния 
семейство през война 

1941 до 1944 година за

па

ловена

лятото 
дом иповече

своя та от
гинаха 9 души, девет същии 
ски революционери.

Проявиха героизъм и де
войките: Любица Янкович, 
партиен политически ръко
водител на батальон, Оливе- 
ра Николич, Станка Сгои- 
чич, Радмила Стоянович, За- 
га Маджара и други,

ето

Навсякъде където ваше редиците иа 
да обединят патриотичните 
те чувства и сили за борба, 
на силата със сила да отго
ворят. В изпълнение па бое
ви задачи само в Лужиица Ажура Златковнчкоито
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ДИМИТРОВГРАД
БОСИЛЕГРАДСКА ОБЩИНА

ИМА НОВ СТАТУТ ГЛАСУВАН 

НОВ СТАТУТСтоичков И.ТГЬК- 
КонституНа края

на че и унисон с 
ционнитс разпоредби, нул 
„О е да се регулират самоу- 
прапителните отношения и 
общината, 
успешното

двата съвета па Ов
чо-

ф На заседанието па 
щипската скупщина единодушно бе прие'1 
вия Статут на общината

От тона зиниси 
функциониранеф От 28 февруари Босилеградаса общи

на има нов статут.

Отборниците па Общинска 
скупщина, в присъствие 

на ръководствата 
обществено - политически ор 
ганизацип в общината еди
нодушно приеха статута 
общината. По такъв начин, 
след двумесечни 
ния
ССРН. местните общности п 
организациите на сдружения 
труд е провъзгласен наи-зна 
чителния самоу правнтелем 1 
акт на общината.

самоуправление и обществе- 
иата собст веност над средс
твата за производство. По
край това разработена е и 
скугнцинската система, къде 
то детайлно е разработена 
делегатната система.

Според Статута на община 
та бъдещата Общинска ску
пщина ще бъде съставена от 
три съвета: съвет на сдру
жения труд, който ще има 
30 делегати; съвет на местни 
те общности, който ще има 
20 делегати и обществено - 
политически съвет, с 20 де
легати. Общинската скушци 
на има председател, който 
се избира от редовете на 
делегатите, а председател 
има и всяка камара. Общин 
ската скупщина ще има Из 
пълиителен съвет, който е 
отговорен пред нея за осъ
ществяване на политиката 
във всички областти на об
ществения живот изпълнява 
не на Закопа и решенията 
на Скупщината, както и съ
гласуване работата в органа 
на управлението. Изпълните 
лният съвет има председа
тел, който ръководи с рабо
тата му.

Отборниците приеха и ре
шение за образуване на 41 
местни общности. Местни об 
щности имат всички насе
лени места 
на селата 
ци и Гуленовци, които пред 
ставляват една местна общ
ност и Аукавица, в коят^о 
има две местни общности — 
Аукавица и Белеш.

На сесията бе прието ре
шение за установяване броя 
на делегати, които делегира 
всяка делегация, относно по
вече делегации на основни
те само управителни органи
зации и общности в съвета 
на местните общности.

Също така бе прието ре
шение за събрания на работ 
ниците, трудовите хора и 
гражданите, както и правил 
ник за работата на същите.

На същата сесия Общинс
ката скупщина за секретар 
в органа на управлението 
избра Васко Тодоров, досега 
шен секретар в здравния 
дом в Димитровград.

„Имайки предвид изказа
ното желание и нуждата на 
трудовите хора статутът да 
представлява израз на най- 
широко обществено догова
ряне в общината, въз

на който ще се изграж
дат и развиват самоуправи- 

обществено-иконо-

та на всички осно-
II.-'

па телпите 
мически и други отношения, 
ще се съгласуват общите и 
поотделии интереси и ще се 
осъществява мястото и рол
ята на трудещите се в осъ
ществяването функцията на 
властта и управляването с 
обществените работи и дру
го, Общинската скупщина 
Димитровград на съвместна 

сесия на Общинския съвет 
и Съвета на трудовите об- 

се на 5

разпсква- 
в организациите на

вПред окончателното прис
па статута, отборшшп 

измене-мане
те приеха няколко 
ння и допълнения.

та

щности, състояла 
:: март 1974 година, а въз ос- 

; нова на член 273 от Комети- 
X туцияга на Социалистическа 
' република Сърбия, провъз- 
I гласявам Статута на община 

та".

В разпоредбите на Стату
та, отнасящи се до осъщест
вяването на политиката на 
националното равноправие 
на народите и народностите 

СФР Югославия, отборип- 
ците приеха предложението 
обучението и в средните 
училища в общината да се 
провежда на майчин език. 
Статутът бе допълнен и с 
предложението, че община
та е дължна да полага гри
жи и организира разивитие 
то на минното дело, което 
трябва да тласне съвкупния 
стопански живот в комуна
та напред.

— Новият статут осигурява 
на Босилеградска комуна да 
бъде последователно изра 
зена като обществено - по
литическа и териториална об 
щност, в която организаци
ите на сдружения труд, мес 
таите общности и общнос
тите на интересите получа
ват особенно голяма роля — 
изтъкна на сесията председа 
телят на общината, Влади-

БОСИЛЕГРАД 1в След прочетения текст па 
тържествено 

зала на Общ ни
ма съвкупната скушцинска 
система на делегатния прин-

мир Стоичков. Той подчер
та, че публичното обсъжда
не на статута, с успоредната 
политическа дейност 
конгресите на 
и в борбата за осъществява 
не на задачите от Писмото 
има особено значение 
Боснлеградска община.

решението, в 
украсената 
ската скупщина в Димитров 
град отекнаха бурни аплоди 
сменти, които означиха, че 
Статутът на общината е при

Iцип в комуната.
Общинската скупщина съ

що така определи броя на 
делегатите и избирателните 
колегии - за съвета на мест
ните общности и съвета на 

Първият

пред 
СЮК и СКС

ет.за
! Встъпителна реч на сесия-

Димитър Славов,сдружения труд.
ще има 41 делегати, т.е. вся- 5 та изнесе 
ка местна общност ще бъде ^ председател па Оощинската

скупщина, който между дру 
гото каза:

, с изключение 
Височки Одоров-— Успешното оживотворя 

ване на делегатната систе
ма в комуната осигурява 
по - нататъшно развитие на 
самоуправлението и непо
средствено участвуване и 
решаване на трудещите се 
всички обществени задачи 
като цяло. Затова — каза 
Стоичков, в скушцинските 
избори трябва да се осигур 
ят критерии за избор на най 
способни и идейно определе 
ни хора, които са се потвър 
дили на дело в борбата за 
новия курс на Съюза на юго 
славските комунисти.

Общинскатапредставена в 
скупщина, във вторият 19 де 
легати избрани в организа
циите на сдружения труд.

$ — Статутът на Димитров-
♦ градска община, който прие
* маме днес, е цялостно съгла 
5 суван с Конституцията на 
1 СР Сърбия, относно Консти-

СФР Югосла-

Броят на делегатите в об
ществено - политическия съ 
вет и начина на избирането 
им ще бъде определен от Об 
щинските конференции на 
ССРН и профсъюзите и от 
органите на останалите об
ществено - политически ор 
ганизацип в общината.

туцията 
вия. Разпоредбите в статута 
са в духа и смисъла на кон
ституционните решения и те 
представляват конкретно при 
лагане на конституционните 
постановления в нашите ус
ловия. Статутът е обемен по 
ради това, че в него .много 

конкретно, отколкото 
досега, е разработена съвку
пната обществено - икономи

на

!
!

в. в.
по

ПРИЕТ СТАТУТЪТ 

НА СУРДУЛИШКА ОБЩИНА
ческата и политическа сис
тема в рамките на община
та. В него е разработена си 
стемата на обществено-ико
номическите относно 
кционни отношения въз ос
нова

проду

на социалистическото

в Драинци за 
Дра ищци, Стре- 

ознатов-
На 4 март т. г. в Сурдулица бе проведен 

общ събор на който присъствуваха отборни
ците на Общинската скупщина, членове на 
Общинската конференция на СКС, Общин
ската конференция на ССРН, Общинската 
конференция на Съюза на младежта, Сдру
жението на съюза на бойците, председатели
те на местните общности и народни предста
вители от територията на Сурдулишка общи
на. На Събора бе разгледан предложеният 
Статут на Сурдулишка община. За значени
ето на новия Статут говори Йован Петрович, 
председател на Общинската скупщина.

низации. Според Статута в 
Съвета на местните общнос
ти в бъдещата Общинска. 
скупщина ще се избират 23 
делегата — по един във вся 
ка. На територията, където 
живее българската народно
ст съществуват местни об
щности: в Божица за село
то и всичките й махали, в 
Топли дол, в Клисура за се
лото и около четирдесетте й

махали, 
селата — 
зимировци 
ци и в Кострошевци за — 
Кострошевци, Сухи доА и 
Паля. В Съвета на сдруже
ния труд ще се избират 43 
делегата. Трудовите хора от 
кооперацията в с. Клисура 
заедно с тези на ЗТК „Ма- 
срица" в Сурдулица и коопе 
рацията в Елашница ще из
бират двама делегати в Съ
вета на сдружения труд. Тру 
довите пък хора на основни 
те училища в Клисура и Бо 
жица заедно с тези от ос
новните училища на Власи- 
•на Округлица и Власина рид 
ще избират един делегат. 
Индивидуалните земеделци 
чрез земеделската коопера
ция в Клисура ще избират 
също така един делегат. В 
Обществено 
съвет ще се избират общо 
23 делегата според Статута. 
Разпределението им по ор
ганизациите на ССРН допъл 
нително ще извърши ОК на 
ССРН. Общо Общинската

Гри

Общинската скупщина, ве 
днага след завършването на 
Събора, проведе свое засе
дание, на което бе приет и 
провъзгласен Статутът на Су 
рдулишка община, без изме 
нения и допълнения, тъй ка
то върху него предварител
но бе водено 
по местните общности, тру
довите организации и ’ обще 
ствено - политическите орга

Изглед от Сурдулицаполитическия
скупщина в новия си състав 
ще има 89 делегати в трите 
съвета.

Избрана бе и изборна ко
мисия,
не на избирателните списъ

ци и двахма члена за избор
ната комисия при 
ССРН и решение за избира 
не и отзоваване на делегати 
те при ОС.

ОК наразисквание

комисия за изготвя-
М. В.
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Тържествена сесия на Общинската скупщина в Бабушнира

Провъзгласен общинският статут
ският съвет — 23 делегати.

ите) да участвуват в самоу- 
правителиото решаване в ра 
мките на съвета на сдруже
ния труд. така, че техните де 
легации да се образуват при 
земеделските

политиче-

Покрай представителите на 
организации на 

сдружения труд, обществено 
политическите

лните колегии. В района 
Звонциосновните та кооперации. 

Ири кооперацията „Ерма" 
Звонци делегация

се утвърждават две 
оогатпяимм избирателни колети за из- 

и народните представители ®"мес СЪВе
от този край на тържестве- -Изборнатак^егия Т°СТ,И4 ното заседание на Общинс- гъш-шяиЛ к°*е1ия № 14
ката скупщина прнсъствува- извор и ^ернн
ха и членът на Република*- д^егат а ^ “Т* (бАИИ 
ската конституционна коми- гия кг 1 1-а~изооРната коле- 
сия Момчило Милованович , (еди^делегат?14" " РаКИта 
и членът на Републиканска лелегат).
та конференция на ССРН 
Никола Стоилкович.

Решението за

в
па такива 

селски стопани ще имат се
лата: Звонци, Ясенов дел, 
Вучи дел, Ракита, Берни из 
вор, Нашушковица и Пресе 
ка. Според това ; 
общината ще има 
ва делегации.

решение, в 
. пет таки-

Броят на членовете на де
легациите, начина на избира 
не и отзоваване ще определ 
ят трудещите се на събрани 
ята на занаятчиите за зана
ятчийска дейност 
стопанските производители 
на своите събрания.

прието и решение за из 
оор на членове на делегации 
на трудовите хора които 
земеделието,
то и по-подобни дейности 
раоо-тят със 
Отделно

провъзглася 
на Статута отборници- 

те приеха единодушно.
Говорейки за новия Статут 

председателят на Общинска
та скупщина Светомир Ни- 
колич подчерта конституци
онното начало, че общината 
е основна’ 
обществено 
общност,

в
ване занаятчийство

и селско-свои средства, 
внимание заслужа-

п

ПРАВАТА НА БЪЛГАРСКАТА 
НАРОДНОСТ В СТАТУТА НА 
БАБУШНИШКА ОБЩИНА

ДИМИТРОВГРАДсамоуправителна 
- политическа 

основана върху
властта и самоуправлението 
на работническата класа и 
трудещите се, които в 
създават условия за труд и 
живот, насочват

Подготовки за изборите 

но делегации и делегати
нея

развитие
то, съгласуват интересите и 
удовлетворяват общите пот
ребности, осъществяват фун
кцията на властта и управля 
ват с други обществени ра
боти.

Съвместните интереси и 
организирана дейност на тру 
довите хора се основават на 
самоуправителните споразу
мения и обществени догово-

Член 182
Числящите се към българската народност, 

то живеят в общината по всичко 
останалите граждани в общината.

Съгласно материалните и кадрови възможности 
на общината обезпечава се развитие 
и другите национални особености на числящите се 
към българската народност.

Член 180
На числящите се към българската народност се 

обезпечава обучение на български език в основни
те училища чрез откриване на отделни училища 
или паралелки с обучение на български език.

Член 181
На числящите се към българската народност 

обезпечава се правото на употреба своя език в по
стъпките пред държавните органи и организации, 
които изпълняват обществени функции.

кои-
са равноправни с

■ ЗАПОЧНАХА ПРЕДИЗБОРНИТЕ СЪБРА 
НИЯна културата

На 4 март в Димитровград се състоя съвмест
но разширено заседание на Изпълнителния отбор 
на Социалистическия съюз и Общинския синдика
лен съвет, на коет обеше разгледана информация 
във връзка с подготовките за изборите на делегати 
и делегации, непосредствените задачи на Социали
стическия съюз и Съюза на синдикатите в по-на
татъшните подготовки за избори.

ри и са в дух на солидарно
ст, взаимност и социалисти
чески хуманизъм. Те реша
ват и проблемите на солила 
рното жилищно строителст
во, обезпечаване на минима 
лни .лични доходи, подпома
гат организациите на сдру
жения труд, когато се наме 
рят в затруднено положе
ние, утвърждават обективни 
мерила в областта на заема 
не на работа и т.н. Също 
така в областта на изпълне
ние на функциите на власт
та от страна на работничес 
ката класа и трудещите се, 
Статутът дава насоки за ра 
звитие на образованието, 
културата, здравеопазване
то, социалната и детска за
щита, винаги изхождайки от 
принципа на самоуправител 
но организиране и самоуп- 
правление в най-пълния сми 
съл на думата.

Целокупната структура 
на Общинската скупщина, в 
която се слива властта в са 
моуправително организира
не на работническата класа 
и трудещите се Сатгутът на 
общината е изцяло на коне 
титуционните принципи. Сле 
дователно ,в нггс специално 
място се дава на делегатна 
та система, която трябва да 
даде възможност за органи
зирано участие на трудещи
те се в труда и в решаване
то в скупщината и колкото 
се може по-непосредствено 
изразяване на техните инте
реси при разглеждане и ре
шаване на съвместни и об
щи въпроси. Впрочем, Ста
тутът предвижда функция 
на съвет на скупщината да 
има и скупщината на самоу 
правителна общност на ин
тересите и равноправно да 
участвува в решаването със 
Съвета на сдружения труд, 
а когато трябва и с другите 
съвети на скупщината.

След приемането на Стату 
та отборниците гласуваха 
решение за броя на делега
тите, които излъчва всяка 
делегация. С това решение 
се утвърждават и избирате

Бе изтъкнато, че в досега 
шната активност са оформе 
ми комисии, координацион
но тяло и политически ак
тив.

ма за политическата актив
ност, документ за кадрова
та политика и са приети 
сроковете за провеждане 
на изборите.

Координационното тяло за 
кадрови въпроси е разисква 
ло за социалната структура 
на делегациите в организа
циите на сдружения труд. 
Решение е делегациите да 
представляват истинско от
ражение па настанените и 
останалите граждани, но 
обезателно да се има пред
вид, че трябва да бъде обез
печено работническо болши 
нство. Координационното тя 
ло е разисквало и за броят 
па делегатите на обществе
но - политическите организа 
циц в обществено - политиче 
скня съвет на Общинската 
скупщина.

Най - непосредствените за 
дачи пред Социалистическия 
съюз и Съюза на синдикати
те е провеждане на 

събрания в местните об
щности от 6 до 10 март и 
приемане на статутарни ре
шения в организациите на 
сдружения труд за предсто
ящите избори, с оглед че те
хните статути са приети пре 
ди Статута на общината. На 
тези заседания ще бъдат 
приети статутите на местни 
те общности и предложени 
възможно кандидати за де- 
леглацпи и делегати в Общи 
иската скупщина, функцио
нери в Скупщината и въз
можни делегати за Скупщи
ната на СР Сърбия;

Във връзка с тези въпро
си заседание проведе и по
литическия актив в община 
та. Бе прието на 15 март да 
се състои Общинска конфе
ренция ма ССРН, а на 16 
Конференция на Съюза на 
синдикатите. Между друго
то ма тези заседания ще бъ
де решено кое тяло ще пре
дставлява делегация ма тези 
обществено 
организации.

Изборната комисия е из
готвила следните докумен
ти: за изборателиите коле
гии, решение за събрания на 
работниците и гражданите, 
решение за броя на делега
ти в отделни съвети и ста- 
тутарпо решение за органи 
зациите на сдружения труд, 
което трябва да приемат ра 
ботннческите съвети за из
борната система в организа 
дните на сдружения труд. 
Също са изготвени: програ-

Отборниците приеха проек 
торешението на територията 
на общината местните общ
ности да се организират вър 
ху принципа: 
една местна общност. Следо 
вателно, в общината ще има 
53 местни общности.

ва втората част от това реше 
ние, която в самоуправител 
ния механизъм (делегатната 
система) включва и онези 

производи 
тели, които не са заети в ор 
ганизирано производство, не 
са в постоянни кооператив
ни отношения с коопераци-

едно селоселскостопански

М. Б.

Заседание на Общинския комитет на СКС — Димитровград

ЗА ПЪЛНА ОТГОВОРНОСТ 

В ПРЕДСТОЯЩИТЕ ИЗБОРИ
ма всичко това, от комуни
стите се търси пълна отго
ворност за провеждане ма 
задачите, конто се намират 
пред тях.

О61 ц| I иската конференция 
на Съюза на комунистите на 
заседанието, което вероятно 
ще бъде проведено утре (9 
март), ще разгледа и проек
торешението за учредяване 
на Мсждуобщписката конфе 
рсиция па СКС — Ниш и 
утвърди предложенията за 
делегати за Мсждуобщпнска 
та конференция па СК.

Също ще бъде избран и де 
легат за Десетия конгрес и а 
СКЖ.

Конференцията ще разгле 
да м кое тяло ще има роля- • 
та ма делегация «в бъдещата 
скупщипска система. Спо
ред предложението, което 
трябва да приеме Конферен 
цията, ролята на делегация 
ще имат Общинския комитет 
на СК, съвместно с прелеела 
телството на Общинската 
конференция и председателя 
на актива на работниците - 
непосредствени производи
тели.

ции в скугнцимите па обще
ствено
щности. Сегашните избори 
за делегати и делегации ще 
се провеждат въз основа на 
новите конституции и Стату 
та ма общината, както и но
вите изборни закони. В при
лагането им нямаме опитни 
практика. Поради това кому 
пистите трябва да сс гри
жат в предизборния и избор 
ния период да разясняват та 
всички трудещи се същност 
та на новата скупщипска см 
стема у нас. Задача ма ко
мунистите е в изборите да 
бъде обезпечено и пълно за
читане па принципите на ка 
дровата политика, утвърде
ни 'В заключенията на Об
щинската конференция на 
СК в 1973 година. В делега
циите и между делегатите 
трябва да бъде обезпечено 
работническо болшинство и 
доминиращо влияние на ра
ботническата класа. С оглед

Изхождайки от задачите 
на комунистите в провежда 
пето на Конституциите на 
СФР Югославия и СР Сър
бия и в изборите за делега
ти и делегация .в сюупщини 
те на обществено-политичес 

общности Общинският

политическите об-

ките
комитет на Съюза на кому
нистите в Димитровград, ми 
палата седмица, прие опре
делени заключения, 
трябва да разгледат основ- 
ните организации :на СК и 
по същите да се изкаже и 
да ги приеме 
конференция 
комунистите.

Основното, което е подчер 
тано в заключенията е, че 

в общата ак- 
на ион-

които

Общинската 
на Съюза на

комунистите 
ция за провеждаме 
ституциитс трябва да дадат 
ясна идейно - политическа 

А това възлаганасоченост, 
политическият момент, че се 

прага за избо
ла делегати и делега-

политическинамираме на 
рите А. Д. А. Д.
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, ДОГОВОРИ МЕЖДУ ВЕЦ „ВЛАСИНА" БОСИЛЕГРАД 
СКА ОБЩИНАСРЕЩИ И РАЗГОВОРИ

Кови възможности за едектрифиноция
за електрификация наДобра организация—добри резултати в рамкшс на изграждане 

втората (раза на Вла- селата.то па
сниските водоцентрали, па 
лице са всички вьзможпос- 

за електрификация на се 
лата от Лисипсгш и Любат- 
ски район — изтъкна се в 
разговора, който се в Боси
леград води между ръково
дителите -па Босилеградска 
община с директора на Вла 
сиискше водоцентрали, инж. 
Петър Потич и управителя 
-на етроещите обекти на вто 
рага фаза инж. Янко Облак. 
В случая се водиха конкрет 
ли разговори за съществува 
щитс възможности за довеж 
дане на далекопроводи до 
селищата от тези два райо-

Втората възможност 
електрификация да с за 

се и:*п0- 
КОЙТО

снабдява с ток мина „Благо 
дат“, а от Горна Любата <* 
отдалечен 5 километра.

Докол кого тези

Когато бихте имали 
можиост да участвувате 
Десетия конгрес 
или на Седмия конгрес 
СКС, за какво бихте говори-

лзва далекопровода,на тиМило Васев е квалифициран тенекиджня а ко 
мунално - услужно предприятие „Услуга вЬоои 
леград. Неотдпвиа е избран оекретпр па партийна 
та организация на Съюза на комунистите 1 
приятнето.

СЮКна
на

ВЪЗМОЖ
НОСТ не могат да се реали
зират, тогава след прокарва 
пето на тунела Лисина 
— Любата, със средства на 
водоцеитралите „Власина" 
ще построим далекопровод 
до Любата — каза инж. По
тич. Той изтъкна, чс

Как се провеждат в дело 
решенията, които взима ва
шата организация на СК? — 
бе първия ни въпрос, на кои 
то поискахме отго^> от Ва 
сев. в тоя

случаи за прокарване на сле 
кричсските кабли ще— Решенията на нашата 

партийна организация са ог 
еднакво значение за всички 
работници в колектива? В 
осъществяването им обаче 
има п съпротива. Съпротива 
дават хора, които по 
или друга причина ме са ве 
че в редовете на Съюза на 
комунистите. Същите дават 
съпротива п на някои реше
ния, които -взима Общинска 
та партийна конференция и 
Общинския комитет на СК 
— каза Васев.

се из
ползва тунела в дължина от 
7 километра, което е и най-
изгодно техническо решение

Това предложение бе изпя 
ло прието и от останалите 
участници в разговора.

В разговора също така бя 
ха посочени и някои досега 
приети, а неизпълнени за
дължения. Едно от тях е Бо 
силеградска община да да
де разрешение за строеж на 
капалите и тунелите от към 
Любата. Договорено е 
да се направи до 15 март.

Друго важно задължение 
е в срок от две години 
се изработи проект, 
да утвърди необходимото ко 
личество вода, което след 
изграждането на язовира в 
Лисина трябва да се остави 
за комунални, стопански и 
други нужди ще финансират 
Власинските 
а Босилеградска община е 
дължна да намери профе
сионална организация, коя
то ще го завърши.

на.
До мястото, където ще се 

строи бентът на язовира ме 
жду Гори а и Долна Лисина, 
вече е построен 10-киловол- 
тен далекопровод, Както бе 
изтъкнато, от гоя далеко
провод ще се вземе ток за 
електрификация на Долна 
Лисина и за иеслектрифици 
раните горнолисимски маха
ли. /Договорело е за тази цел 
дирекцията на Власинските 
водоцентрали и ръководство 
то иа Босилеградска община 
още веднага да поискат от 
Електродистрибуция в Лес- 
ковац да изработи проект, 
който ще отговаря на всич
ки технически норми.

Във връзка с електрифика 
цията на Любатския район 
инж. Потич даде следното 
предложение ,което бе и при 
ето:

— Най-напред трябва да 
се установи, дали предприя
тието „Хидротехника", което 
строи втората фаза на водо 
централните, за изграждане 
то на любатския тунел ще 
прави далекопровод. В тоя 
случай, след довършването 
на обекта, далекопроводът 
ще остане да се използва

една

това
Доволни ли сте от спестя

ването и какво предлага па 
ртийната организация за по 
стигане на по-голяма ефек
тивност на труда?

_Аа
.коитоМиле Васев

— Преди всичко бих ка
зал, че е необходимо във вси 
чки среди и на всяко място 
последователно и докрай да 
се провеждат задачите от Пи 
смото. Тоя революционен до 
кумент гарантира по-хубаво 
утре. Също така енергично 
да се разплатим с всички вра 
гове на самоуправителиата 
ни система, както и с оне
зи, които живеят за сметка 
на други, а своя общест
вен пост ползват за лично 
обогатяване — изтъкна Ва
сев.

— Сегашният правилник, 
по конто вършим разпределе 
ние на личните доходи има 
пропуски, защото не е дос
татъчно стимулативеи за ра 
ботниците — непосредствени 
производители. Например в 
нашия цех и при преизпъл
нение на нормите, на края 
на -месеца, ще получим тол
кова, -колкото е предвидено 
в правилника, а това е мак
симално 1.200 динара. С ог
лед на квалификациите, кои 
то имаме и възможностите 
за постигане на по-добри де 
лови резултати, не можем 
да бъдем доволни от сегаш
ното възнаграждаваме.

— Сегашното състояние по 
тези въпроси не задоволява. 
Не се обръща по-сериозно 
внимание да се намалят ма
териалните н други разходи, 
за което има широки въз
можности в нашето предпрн 
ятие. Когато разходите бих
ме намалили само с 10 на 
сто, а производителността 
на труда с 5 на сто — край
ните трудови резултати би 
били двойно по-големи от 
сегашните.

водоцентрали.

Накрая бе констатирано, 
че е необходимо занапоел 
всички въпроси между Боси 
легралска община и ВЕЦ 
„Власина" да се уреждат 
договорно, както и въпроса 
за електрификация на села*

В. В.В. в. та.Партийната организация 
се бори — каза Васев, все
ки цех в предприятието да 
има своя производствена 
програма, в която ясно и оп 
ределено да се набележи ка 
кво трябва да осъществи. 
Същевременно, за всеки ра
ботник трябва да се осигу
ри работата за по-дълго вре 
ме, а не както досега да ра
ботим само от „днес до ут
ре“.

>♦♦♦♦♦<

Какво очаквате след пре
устройството на предприяти 
ето в основни организации 
на сдружен труд?

На събранията на избирателитеБосилеград

Разговори за данъчната политика— Сравнително много, ко 
гато се касае за подобрява
не резултатите на труда и 
за разпределение на дохода, 
който създаваме. Наред с 
преустройството се налага 
и спешно да се търсят 

редица кадрови решения в 
управата «а предприятието 
и в оперативата на основни
те организации на сдруже
ния труд.

Тези дни на събранията 
на избирателите в Босилег
радска община се водят раз 
говори по проектобюджета 
на общината и по предложе 
пата данъчна политика за 
настоящата година.

В общинския бюджет 
се предлага данъчните облага 
ния на земеделските произво 
дители да се увеличат с 30 
иа сто в сравнение с мина
логодишните.

Данъка най-много ще се 
увеличи на онези домакин
ства, чийто кадастрален до
ход възлиза над 5 
динара. На останалите 
гории домакинства увеличе
нието на данъка ще бъде не 
значително.

Според предложенията на 
общинската данъчна служ
ба, които са в съгласие с Об 
ществения договор, изготвен 
от Скупщината на СР Сър

бия, домакинства, които 
мат по 100 динара кадастра 
лен
плащат данък на земеделие. 
По този начин данъчни улес 
нения ще могат да ползват 
и всички други домакинст
ва, които имат до 600 дина
ра доход.по един член, под 
условие изключително да се 
занимават със земеделие.

и-
доход няма да за-

хиляди 
кате

Дали сегашното възнагра- 
ждаване в предприятието 
достатъчно стимулира работ 
ниците към по-голяма про
изводителност ?

Данъчни улеснения могат 
да ползват всички домакин
ства в случай на болести, 
както и старчески домакин
ства без работоспособни чле 
нове.Експроприация и национализация на 

незастроени площи
ул. Иво 
ул. Св.
Ваоил Иванов, 
вадата, пресича ул. Найден 
Киров и през животинския 
пазар излиза на улица Мо
та Пия де.

Средната 
квадратен метър в този ра
йон ще бъде 160,00 динара. 
В останалото незастроено 
землище ще се плаща по 
147,00 средно 
тър застроена площ. А извън 
района, в площи обхванати 
с градоустройствения план 
ще се плаща по 120,00 дина
ра за квадратен метър.

Решението на Общинската 
скупщина
през 1974 най-късно до 31 
януари 1975 година,, 
Общинската скупщина ще 
приеме ново решение.

Дола Рибар, 
Маркович, ул. 

до моста на На повечето проведени за 
седания на избирателите е 
изказано мнение, че общин
ската данъчна политика тря 
бва много повече да стиму
лира производителите, а пре 
ди всичко земеделците. От
тук бе радушно прието пре
дложението, че домакинст
ва, които ползват кредити 
за селскостопанско разви
тие, същевременно могат Аа 
ползват и данъчни улесне
ния.

Въз основа на приетия ве
че републикански договор 
за облагане с данъци в СР 
Сърбия, който е влязъл в 
сила, Общинската скупщина 
в Димитровград взе следно
то решение за експроприа
ция и национализация на не 
застроени площи.

За експроприация и нацио 
нализация на един квадра
тен метър жилищно простра 
нство в обществен 
на това място. Строителни 
площи са площи, обхванати 
със закона за национализа

цията на наемни сгради и 
строителни площи извън не
го, които с градоустройстве 
ния план са предвидени за 
строеж на жилищни, стопан 
ски и други обекти, както 
и площи, на които вече са 
построени обекти. Средната 
пазарна цена на жилищно 
пространство ще се съставя 
въз основа на писмен док
лад на строителното пред
приятие „Градня“ от 1973 го 
дина като единствен произ
водител на жилищни апар
таменти за продажба. Сред

ната цена на един квадра
тен метър в обществена соб 
ственост в Димитровград 
1972 година беше 2 100,00 ди 
нара.

цена на един
в

квадратен ме-
Плащаието за национали

зирането землище в центра
лния строителен район, кой 
то ще обхваща строгия цен
тър на града от моста на р. 
Нишава и обхваща района 
от улица Моша Пияде, вада 
та до ул. Ив. Караиванов, 
след това улица Караива
нов, улица Маршал Тито, 
жл.-рампата, ул. Христо Бо 
тев, ул. Момчил Войвода,

Всички забележки и пред 
ложения на събранията на 
избирателите ще бъдат обсъ 
дени от общинския съвет по 
стопанство и финанси, а о- 
кончателно решение ще взе 
ме Общинската скупщина.

В. В.

ще се прилагастроеж

когато
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75&МЛГШ?шгуцмаза Формиране на пазарни цени на земедел
ски имоти при специални обстоятелства

ОТ МЕСТНИТЕ ОБЩНОСТИ 

СЕ ОЧАКВА МНОГО
Ако някой имот се намира 

близо до населено място, ту 
ристически обект, съобщи-

широчина от 500 метра от 
къщата до периферията на 
селата; териториите на сели 

телна артерия, изкуствено е- ща, -в които има местни кан
целарии в широчина от 500 
метра от къщите до перифе 
риите на селата. В района 
на Погановски манастир
край пътя Суково — Тр. О- РъПГП (\РРППГ\ 
доровци в широчина от 500 
метра от двете страни на 
пътя, само в кадастърска об 
щина Поганово. Край Пърто 
попинско врело това растоя 
ние е 1000 метра в диаметър 
и широчина 200 метра от 
двете страни на пътя за вре 
ло, който се отклонява от 
пътя Пъртопопинци — Мъз- 
гош.

Решението е валидно в 
1974 година, най-късно до 31 
януари идната година, кога- 
то Общинската скупщина е 
длъжна да приеме ново.

в

зеро, канал или друго зем
лище, подлежащо на експро 
приация, плащането за тако 
ва се намалява съответно 
влиянието на посочените об 
стоя^елства. Цената му - се 
определя според пазарните 
цени в това землище или 
пък според пазарните цени 
в съседното землище.

В Димитровградска общи
на по следния начин ще се 
определят площи, върху кои 
то ще влияят специални об
стоятелства: на първо място 
към такива площи се числи 
непосредствената околност 
на града на растояние от 
500 метра от границата на 
строителния район. Същото 
е валидно и за село Гради
ни — на 500 метра от двете 
страни на автомагистрала
та, по старото шосе в Желю 
ша — от Желюшки кантон 
до Димитровград. Землище
то край автомагистралата от 
общинската до държавната 
граница в широчина от 500. 
метра от двете страни на 
автомагистралата.

Към този район се числят 
и селищата в Гоиндол, Же- на в посочените области е 
люша, Аукавица и Градини 30 на сто.

Доволни ли сте работата 
ата общност в селото ви?

на местна-

Проект за 
електрификация

Доволни ли сте от работа
та на местната общност 
селото ви:

Величко Насев, земеделец 
от с. Караманица:

— Не съм доволен от до
сегашната работа на нашата 
местна общност, която без- 
действуваше поради слаба
та заинтересованост на ръ
ководството й. Също така 
не съм доволен и от помощ
та, която й се оказвана от 
Общинската скупщина.

то ни до Караманица — 
дължина от 5 
По такъв начин 
връзка със света — както би 
се казало. Местната общ
ност настоява компетентни
те да решат проблема със 
снабдяването, понеже сега в 
селото нямаме стоки и от 
първа необходимост.

Радваме, че според новия 
статут на общината за рабо 
тата на местните общности 
ще се положат по-големи 
грижи и щото всяко село в 
общината ще има самостоя
телна общност.

Ангел Илиев, земеделец от 
с Млекоминци:

— Доволен съм от досега
шната работа на местната 
ни общност. С нейно органи 
зиране и залагане успяхме

вв километра, 
ще получим

До първи май тази годи
на Електродистрибуция — 
Лесковац ще изработи про
ект за електрификация на 
Долна и Горна Лисина, на 
селата от Любатски район и 
на околните на Босилеград 
села.

Същите предписания са в 
сила и за местността на бъ
дещото акумулационно езе
ро в село Тр. Одоровци. Об
хваната е цялата експропри
ирана повръхност, плюс 500 
метра в встрани от зоната.
С това решение е обхваната 
и Звонока баня. Обхваната 
е местността влезла в градо 
устройственйя план и 500 ме 
тра в широчина от тази зо- постигнат през миналата сед 
на. _ мица между дирекцията на

Електродиетрибуцията и ръ-> 
ководството на Босилеград- 
ска община.

Този проект ще бъде изра 
ботен безплатно и ще съдър
жа необходимите техничес
ки детайли за прокарване 
на мрежа с ток ниско нап
режение; Такъв договор бе

' |

Най-малкият процент на 
намаление на пазарната це-

В. В.

НАЗЪРИЦА

Конкретни и откровени разисквания
В нашето село има доста 

проблеми, върху чието реша 
ване трябва най-много да се 
ангажира местната общност. 
Между тях най-актуални са: 
изграждане на пътища, ре
шаване на проблема във връ 
зка със снабдяването и здра 
вната защита и др. Разбира 
се, за някои от тези пробле 
ми са компетентни други, 
но починът и инициативите 
трябва да тръгнат от мест
ната общност.

Очаквам, че местната общ 
ност и в нашето село значи
телно ще подобри дейността 
си след приемането на но
вия статут на общината, в 
който голяма роля се дава 
на тази самоуправителна об 
щност.

Борис Анастасов, земеде
лец от с. Голеш:

— Спорел, съществуващите 
възможности местната общ
ност в нашето село е дейна

Неотдавна и в село Назъ- 
рица се състоя събрание на 
избирателите, на което се 
водиха разговори за проек- 
токтатута на Босилеградска 
община. От страна на общин 
ската скупщина със избира 
телите разговаряше Гоше 
Митов, служещ в отдела за 
вътрешните работе в Босиле 
град. Той запозна присъству 
ващите с условията при кои
то се изготвя и приема но
вия статут и с главните ха
рактеристики на тоя най-ва
жен самоуправителен акт в 
общината .Централна място 
в проектостатута заемат ме 
стните общности и делегат- 
ната система.

Избирателите от Назъри- 
ца дадоха предложение де
легатите в съвета на местни 
те общности при общинска
та скупщина да не се изби
рат според броя на жители
те па съответна местна об
щност, но всяка местна об
щност да бъде застъпена 
от свой делегау.

На същото сбрание бяха 
разгледани и редица други 
въпроси 
вот па населението от тоя 
най-отдалсчен от центъра на 
общината район.

Местното население е мио 
го недоволно от здравната 
защита на селскостопански
те производители и 'Социал
ните осигуровки. Затова бя
ха отправени критики по 
адрес ша Здравния дом в Бо 
силеград. Знае се, че според 
Закона за здравна защита 
на селскостопанските произ
водители, деца до 15-годиш 
на възраст и майки с деца 
до една година имат пълна 
и безплатна здравна защи
та. Но в Злрвния дом това 
като че ли не знаят: не рял 
ко те
ги. Друго» което затруднява 
живота на това население е, 
че районната амбулатория в 
Долно Тлъмиио не работи

редовно. Лекарите от Здрав 
ния дом пристигат около 13 
или 14 часа, прегледите за- 
вършават късно и на пацие 
нтите е много трудно завър- 
щането у дома. Желанието 
на назъричани е, лекарите да 
посещават амбулаторията по 
редовно и 
часове.

Бе разгледай и въпроса за 
изграждането на пътя от 

Бистър до Назърица в дъл
жина от десет километра. С 
този път селата Назърица, 
Ярешник и Доганица трябва 
да се свържат с Бистър и 
Босилеград. Прие се предм> 
женито за тази цел всяко 
семейство от трите села да

даде по 100 динара. При то
ва условие общинската ску 
пщина в Босилеград дава два 
пъти повече: своя булдозер 
ще пробие пътя. С местно са 
мооблагане на населението 
от трите села в работна си
ла ще се обезпечат средства 
пътят окончателно да се за
върши. Населението от тези 
села е тогово да даде сред
ства и труд за тази твърде 
важна комунално-битова ка 
ция. Това ще им улесни сна 
бдяването, пътуването до Би 
стър и Босилеград н по-ефи 
касното ползване на здрав
ните услуги.

Ранчо Василев, Ярешннк

в предобеднитепочти в цялото село да пос
троим пътища, по които се
га могат да се движат и ле
ки коли.

Най-голям проблем, който 
сега измъчва селото, а с то
ва и местната общност е ли 
псата на едно или две поме
щения, които биха се пол
звали за обществено - поли
тическа работа.

Също така се обмисля и 
за електрификация на село
то, защото далекопровода до 
граничния преход в Рибар- 
ци, минава покрай къщите 

В. В.ни.

Желюша със

Девет кандидати 

зе членове на СК
от ежедневния жн-

Основната организация на 
Съюза на комунистите в Же 

на заседанието състо-люша,
яло се миналата седмица, ра 

работазгледа досегашната 
на организацията и въпроса 
за приемане на нови члено
ве. Партийната организация 
регистрира девет кандидат 
за приемане в редовете на 
Съюза на комунистите и ре
ши да ги включи в работа
та’. Те трябва чрез активно
стта си да докажат, че изпъ 
лняват условия да бъдат 
приети в редове на Съюза 
на комунистите, след което 
партийната организация ще 
приеме окончателно реше
ние. А. А*

всяка цена даи настоява иа 
реши всички проблеми, кои 
т6 ни измъчват. Това е 'ре
зултат преди всичко на усъ 
рдната работа на ръковод
ството й, което правилно и 
отговорно е разбрало своите 
задачи и задължения.

(наплашат и тези услу-

общ-В момента нашата 
ност върши подготовки за 
изграждане па път от село-

Горите са богатство
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В босилеарадскитб стопански организацииБАБУШНИЦА

Проблеми без отлаганеОбщинската конференция—делегация 

на СКС в общинската скупщина
В рамките на преустройство на стопанските 

на амандманни начала и в провеждането 
интеграция все още възникват редица

организации 
на стопанската 
проблеми.

Комунално - услужното 
предприятие „Услуга“ още 

е завършило преустрои- 
амаидманни

се преизпитат програмите за 
перспективното им разви
тие, както и финансовите и 
кадровите им -възможности.

В момента някои 
доминират с актуалността 
си и търсят спешно реше
ние. Една от най-важните за 
дачи сега е как в комуната 
да се ангажират средствата, 
които предлага „зеления 
план” за ускоряване разви/и 
сто на селското стопанство. 
По тоя въпрос, в общината 
още не са направени програ 
ми и подготовки.

Нужно е да се подчертае, 
че тази тема не са обсъжда 
ли не само обществено-поли 
тическите, но и стопанските 
организации.

Посредством стопанските 
организации, които са носи 
тели на капитоловложения 
сега вече трябва да се обми 
сля и за решаването на ко
мунално-битови проблеми в 
града. За довеждане на во
да в града са осигурени над 
1 милион динара, които тря 
бва правилно да се изпол
зват. Това се отнася и до из 
граждането на парна хлебо
пекарница, за която Репуб
ликанския фонд за развитие 
на недостатъчно развитите 
краища предлага средства, 
обаче търси да се предста
ви необходимия проект.

Посочените въпроси тър
сят цялостно ангажиране на 
всички обществено - полити 
чески сили в общината. 
Впрочее, решаването на сто
панските проблеми е една 
от най-важните задачи, 
пред които се намира и Съю 
за на комунистите — както 
бе изтъкнато *на неотдавна 
проведеното съвещание със 
секретарите на общинските 
партийни комитети в Цен
тралния комитет на Съйза 
на комунистите на Сърбия.

В. Велинов

външнация, независимата 
политика и меобвързаност 
ма нашата страна, за идейно 
политическо единство и бор 
ба срещу антисоциалистичс- 
ските и аитисамоуправител- 
пм сили. И този път конфе
ренцията се застъпва дове
рие да се даде на добри и 
авторитетни работници. Съ
що така, спорел приетите 
критерии организациите на 
Съюза па комунистите тряб 
ва да се изборят да бъдат 

и избрани

| Приети са критерии за избор на де
легации и делегати и личности за най-отгово
рните постове в скупщините. Общинската 
конференция на СКС прие програма за рабо
та през 1974 година. Ц Прие

не
си паството

начала. Вътрешните иедора- 
в колектива спъват 

акция да се доведе до-

такива
зумеиия 
тази
край. Това вече става сери
озно, защото се довежда под 

и изпълняването на
и статутарно- 

то решение на Междуобщинската конферен
ция на СКС в Ниш. ■ За Междуобщинската 
конференция избрани 6 делегати. 21 Стани
мир Илич, председател на ОК на ССРН из
бран за делегат за X конгрес на СЮК.

въпрос
някои планирани делови за
дачи от страна на предпри
ятието през тази година.

В автотранспортното пред 
приятис ябълка на раздора 
е сегашният начин на раз
пределение на личните до
ходи, иезадоволяващата дис
циплина и все още несъгла- 
суваните отношения 
трите организации на сдру
жения труд.

С интегрирането на трите 
земеделски кооперации, пре 
дстои изпълняване на обе
мни и сериозни задачи, та
ка че селскостопанско- тър
говския комбинат се учре
ди и заживее така както и- 
зискват нуждите в местните 
обстоятелства. Но ето, че 
вече рще'я началото и тук 
възникват проблеми. Напри
мер в тлъминската земедел
ска кооперация, при избира 
пето на членове за работни
ческия съвет на Комбината 
са пръснати слухове, че из
борите са фалшифицирани.

Остава да се отговоои и 
на въпроса дали ще се про
дължи с интеграцията на об 
щинско равнище, след мини 
райето й от страна на търго 
вското предприятие „Слога,, 
и гостилничарското предпри 
ятие „Кин стан“? В случай 
ако се продължи с тази сто 
панска акция трябва да се 
определи на кой начин и 
как ще се осъществи тя. На 
лага се по-определено да се 
утвърди насоката в която 
ще развиват дейността си 
стопанските организации. 

Нужно е още в началото да

През седмицата Общннс- цип да отклонят от -ревалю- 
ката конференция на СКС в ционним курс и създ 
Бабушница разгледа матерн групировки, оиуртюппзъм и 
алите за мястото, ролята и несоцналистическн и нссамо 
задачите на Съюза на кому управителни поведения п 
нистнте в предизборната й схващания.

кандидатирани 
жени, младежи, прогресивниават

стопански произвоселско
дптелн и специалисти, от да 
пи па социализма и самоуп-

между

равлсиието.

Бе прието предложението 
ма общинския комитет, об
щинската конференция да 
прсдставява делегация която 
ще излъчи три делегата за 
обществено 

съвет па общинската скупщи 
на. Наскоро Общинският ко 
мптст щс предложи канди
дати за делегати в общество 
но - политическия съвет. То 
ва предложение щс бъде раз 
гледано във всички партий
ни организации.

Конференцията прие ста- 
тутарното решение на Меж
дуобщинската конференция 
на СКС в Ниш която узакон 
ява демократичния централи 
зъм в отношенията между 
пея и общинските партийни 
организации, учредени на 
нов, по-подходящ начин.

политическия

Мотив от Бабушница

изборна дейност. В матери
алите е подчертано, че Об
щинската партийна органи
зация и всички местни орга 
низацин са отговорни за по
литическото съдържание и 
последователно 
на критериите за кадровата 
политика. Дейността на ко
мунистите през този твърде 
важен политически момент 
ще бъде насочена и срещу 
всички онези, които по-как- 
вито и да било причини се 
опитват или ще се опитват 
акциите на всички обществе 
но - политически орган иза-

Приетнте становища са яс 
ни и недвосмислени. Канди
датите за делегати и делега 
ции и за най-отговорните 
постове трябва да бъдат иде 
йно политически и акционно 
определени. Това ще рече, 
че на дело са за: революци
онния курс на СЮК, позици 
ите на работническата класа 
в развитието на обществено 
икономическата и политиче 
ска система, пазенето и раз 
витието на придобивките на 
социалистическата револю-

прилагане

М. Б.

КАК ДЕЙСТВУВА РАБОТНИЧЕСКИЯТ КОНТРОЛ?През ноември 1973 година 
Общинската конференция на 
СК в Димитровград разгле
да информацията за стопан
ския криминал и други вре
дни в стопанството явления. 
На това заседание едно от 
заключенията беше, че е ну
жно да се предприемат спе
шни мерки за премахване 
на тези явления и първото ус 
ловие за отстраняването им 
е въвеждане на работничес
ки контрол. Сигурно, че дей 
ността на работническия ко 
нтрол е много по-широка и 
освен борбата му срещу сто 
панския криминал активност 
та му ще бъде насочена 
към защита на самоуправи- 
телиите права на работни
ка, контрол върху провеж
дането на самоуправителни- 
те споразумения, контрол 
дали и как се провеждат в 
дело решенията на събрани
ята на трудещите се, как се 
разпределят и ползват сред
ствата за работа и осъщест
вяват основните цели на де
ловата политика, утвърдени 
чрез плановете и програма
та на развитие, как са осве 
домени работниците за ра
ботата на предприятието, да 
утвърждава как се ползват 
средствата и т.н. С една ду
ма, въвеждането на работни 
чеоки контрол значи прове- 

задачите от Пис-

непрекъснато работи 
дите на „Тигър“. На отпра
вения въпрос каза следното:

— Аз съм избран за член 
на работническия контрол в 
Организацията на сдруже- 
ния труд „Тигър“, а има и 
отделни контроли по основ
ните организации на сдру
жения труд. Нашата задача 
е, след като се учредим да 
действуваме така че от ме
тача до директора да се 
провеждат в дело решения
та на работническия съвет, 
работническата скупщина; 
да се спазват норматив
ните актове и т.н.

Считам че контролът е въ 
веден в удобен момент и 

/ веднага трябва да започне с 
работа. Като работник, член 
на СК и актива на работни
ци, непосредствени произво
дители при ОК СКС — Ди
митровград ще се ангажи
рам цялостно работническия 
контрол да изпълни ролята

в заво

НАЧАЛНИ
■штш.

II.III
I

1цЦ5ц

Почти всички трудови ор
ганизации •/ в Димитровград 
са предприели мерки за реа 
лизиране на тази задача. В 
някои организации са прие
ти решения за въвеждане 
на работнически контрол, 
но още нито в едно предпри 
ятие работническия контрол 
не работи активно.

Целта ни беще по този въ 
прос да чуем мненията на 
работници, 
производители, какво им е 
известно за работническия

контрол, какви са им мне
нията и подобно.

Първият, с който беседвах 
по въпроса беше Георги 

Каменов, 54-годишен работ
ник в „Циле“. Ето какво ни 
каза:

— Неотдавна, на едно за
седание говорихме, че тряб
ва да изберем няколко ду
ши в работническия 
трол, обаче досега не видях, 
че това решение се ггровеж 
да. Че контрол трябва, тряб

Обаче,^ да изпълни 
си, в работническия контрол 
трябва да бъдат хора въоръ
жени със знанине, за да ви
дят какво е добро, а какво 
не. Без

си.ролята
Още един работник от „Ти 

гър“ беше наш събеседник. 
Симеон Киров е на 36 годи
ни. В „Тигър“ работи вече 
14 години.

— Ние оформихме работ
ническия контрол, обаче не 
зная дали е започнал с Ра‘ 
бота. А че е нужен контрол, 
нужен е. Да предприема ме
рки против всички вредни 
явления. Считам че такъв ко 
нтрод трябваше да въведем 
много по-рано.

ме

съмнение, този кон
трол ще има голямо 
ние и трябва да се въведе 
(вече е въведен — наша за 
бележка) и да започне с ра 
бота. В обратен случай 
мо си приказваме на

влия-

кон-ждане на 
мото в дело и прилагането 
на конституционните аманд

са-
вятъ-непосредствени ра.

Борис Миладинов
години. Вече девет

е иа 32 
години

мани. ва.
А. Д.
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Угояване на говеда Отговор

икономичност и доходност НАКЪДЕ ВЪРВИ „ВИДЛИЧ“?
В „Братство“ брой 639 от 

8 февруари 1974 година под 
заглавие „Накъде върви „Ви 
Длич“? са изнесени множе
ство неверни сведения, а и 
не е известно откъде авто
рът е дошъл до тях.

да решават. Публично и чрез 
гласуване е избран Никола 
Алексов. В статията се посо 
чва, че е трябвало да се има 
хуманност против решението 
за Тодор Каменов. Трябва 

Не е да се има до знание, че др. 
вярно, че кооперация „Вид- , Тодор Каменов е имал пове 
лич“ представлява политиче че полза от организацията 
ски проблем в това село, та „Видлич“, отколкото от коо- 
ка също не е вярно, че „Вид перация „Сточар“,

неговият син всяка година е 
сезонен работник в коопера 
ция „Видлич“.

В статията се посочва, че

рос, че би трябвало директо 
рът на кооперация „Видлич“ 
да бъде член на Съ 
комунистите, 
лицето, което е писало ста
тията не е било добре запоз 
нато; че директорът на „Вид 
лич“ е член на СК от осно
ваването на организацията, 
но той никога не е осведо
мен кога има събрания на 
организацията, от него се 
крие, понеже работи в коо
перация „Видлич“.

Кооперацията е обвинена, 
че се бори против СК и ин
тересите на нашето общест
во. А това не е вярно, защото 
авторът не е изтъкнал кой е 
тоя работник в кооперация 
„Видлич“, който се бори про 
тив съществуването на СК 
и политиката на нашата ст
рана? Питам се защо е изк
лючен един работник на зе
меделска кооперация „Вид
лич“ от редовете на СК, да
ли зарад това, че работи в 
посочената кооперация? Тря 
бва ясно да видим, че коопе 
рация „Видлич“ не е против 
съществуването на СК в то
ва село, но СК е против съ
ществуването на кооперация 
„Видлич“, защото членовете 
на СК са на работа в земе
делска кооперация „Сточар“. 
А на тях им пречи съществу 
ването на кооперация „Вид 
лич“.

Мога да кажа, че органи
зацията на СК в селото не 
е приела нито един нов 
член, производител и член 
на кооперация „Видлич“, но 
се приемат само членове на 
кооперация „Сточар“, макар 
че някои от тях не заслужа
ват да бъдат членове на Съ
юза на комунистите. Но за 
тях е важно да бъдеш член 
на кооперация „Сточар“. а 
след това можеш да бъдеш 
член на СК.

юза на 
следователноминалия брой на вестника посочихме 

ловия са необходими за угояване на говеда В 
предаваме таблица за стандардизация и сведения 
номичността и доходността от угояването

какви ус- 
настоящия 

: за ико-

За да може угояването на телета да заинтепесит 
производителите и организаторите на производството У?о 
тряова да бъде икономично и доходно. Трябва прелваои
техноложки чеоюГи8^11 организационни, техническо- техноложки мерки и добре изпланира угояването И от
Гех“™Хне™Т%На "ОСОЧените Ще за™Дуе!

в Угояването. Затуй по-подробно ще посочим мер
ките, които са от влияние за успешно угояване а те са-
икономичност и доходност, обезпечаване на телета за' 
угояване, подготовка на същите за угояване обори тех- 
ническо-техноложко решение при угояването и хигиена 
на угояването. а

защото

Одоровци, против организа
ция, която съществува само 
формално и която и а свои
те заседания винаги поставя кооперацията води неправил 

на политика и затуй не се 
отнася за сътрудничество 

„Сточар“, защото 
работа на самата орга

въпроса за съществуването 
на кооперация „Видлич“. В 
Съюза на комунистите във 
Вие. Одоровци се намират 
членове на коперация „Сто
чар“ от Димитровград, на 
които не е по воля същест
вуването на тази коопера
ция. В организацията «а СК 
не може да влезе никой, ко 
йто е член на

към 
си е
низация с кого ще работи.

В статията се поставят въ 
просите: 1. Защо не е прие
то предложението от страна 
на СК председател на Соци
алистическия съюз да бъде 
член на СК; 2. Защо предсе
дателят на местната общ
ност не е член на СК. От-

икономичност и доходност
Преди да започнем с угояване на телета, трябва да 

оосъдим всички моменти, които са от значение за иконо 
мичността и доходността му, а .множество от тези еле
менти са известни, докато другите се обсъждат но не 
могат да се представят с бройки. Угояването ще бъде 
доходно ако реализацията на готовото произведение (в 
случая продажбата), цената на телетата е по висока от 
вложените средства. Ако се работи със сметка.

Следователно, върху доходността 
влияят повече моменти, икономически фактори, 
също и производствената политика (политиката на цени
те, насърчаването на производството чрез регрееии и пре 
мии) от страна на общността. Следователно, 
ще зависи от нормалните производствени разходи. И ако 
те са стабилни, ще се осъществява доход, 
та на всяко производство.

При свеждане на сметката за доходността на про
изводството трябва да се имат на предвид следните мо
менти, които оказват влияние върху производствените 
разходи: 1. стойността на дштериала за угояване, 2. стой
ността на храната и постилката, 3. амортизация на обек
тите и съоръженията, 4. лихва върху вложените средства 
и5. други разходи (осигуряване, здравна защита, такси 
и др. облагания).

Доходността може икономически да сс предаде със 
следната формула. Рентабилността изразяваме в процен- 

х стойността на производството х 100

кооперация 
„Видлич“, защото тези чле
нове отричат съществуване
то на тази кооперация, за 
тях е важно само да си член 
на кооперация „Сточар“, а 
тогава може да бъдеш и 
член на СК в това село, ма
кар и някой да не е заслу
жил да бъде член на СК.

говор на тези въпроси тряб
ва да потърсим в самата ор 
ганизация на Съюза на ко
мунистите, а да не 
кооперация „Видлич“, която 
не може и никога не е реша 
вала по такива въпроси.

месим
на угояването 

а така
Никой не може да отрече 

съществуването на коопера
ция „Видлич“, защото съще
ствува още ог април 1971 го 
дина и е формирана на за
конни начала. Тази органи- 

. зация има определено ста
новище към своите коопера 
тори, а така също и към до 
ставчиците в страната. Ко
операцията е създадена от 
производителите и не е съз
дадена за да има някой пол 
за като работи в нея, но е 
създадена трудещият се чо- 
век-самоуправител да само
управлява и да решава със 
своите средства.

Цените в земеделската ко 
операция „Видлич“ опреде
лят самите производители, 
които са членове на коопе
ративния съвет на тази ор
ганизация. В статията се кри 
тикува, че кооперацията е 
виновна защо не е прието 
предложението бировмн да 
бъде Тодор Каменов, по то
ва да решават самите граж 
дани ма събрание на местна 
та общност в селото. Сле
дователно, кооперацията не 
е решила, че бировип не мо 
же да бъде Тодор Каменов, 
а не с ни поставила Никола 
Алексова за бировип; но то
ва си е въпрос по който ре
шават гражданите на събра 
ние на местната общност, 
разглеждайки молбите за 
тази длъжност, а по-късно

В статията се добавя, че 
това не е в съгласие с Пис
мото на др. Тито и Изпъл
нително бюро, но дали орга 
низацията на СК във Вие. 
Одоровци е обсъждала Пис
мото и дали е постъпвала по 
него, когато в редовете на 
СК има и хора, които не за 
служават да бъдат там. Пи
там се къде бяха тези чле
нове през време на НОВ, а 
сега са основни носители на 
общественото самоуправле
ние при нас и считат, че ко
операция „Видлич“ води не
правилна политика. А защо 
не погледнат какво правят 
те в тази организация.

В статията се поставя въп

доходността

което е и цел-

Тодор Василев 
с. Височки Одоровцити (%), която е =

хх производствените разходи

х — е стойност на производството, обща сума, получена 
след продажба на телетата, хх — са производствени раз
ходи (това е парична стойност на вложеното в произвол 
ството), представена тук от 1 до 5.

* селото, както и с коопера
ция „Сточар“ в Димитров
град, която се простира в ця 
дата община.

ОТГОВОР НА РЕДАКЦИЯ
ТА:

Както е казано и в нача- 
„Накъде В писмото — отговор, ав

торът (не посочва каква фу 
нкцня изпълнява в коопера
цията) тъкмо това и потвър
ждава, когато се вплита в 
оценка на дейността на ор
ганизацията на Съюза на ко 
мунистите в селото, посочва 
йки, че „Видлич“ не е про
тив организацията на СК, 
против организация, която 
съществува само формално 
и „дали организацията на 
СК във В. Одоровци е раз
глеждала Писмото и дали е 
постъпвала по него“ и така 
нататък.

лото на статията 
върви „Видлич“ извор на кн 
формацията е бил протоко
лът от отчетно-изборното съ 
брание на първичната орга
низация на Съюза на кому
нистите във Височки Одоро-

Разликата .между осъществената стойност на про
изводството и производствените разходи представлява 
ЧИСТА ПЕЧАЛБА. По този начин се планират произвол
отвените разходи, т.е., планира се доходността на произ
водството, а след завръшване на угояването — се изчи
слява печалбата. вци.

Имахме намерение да по
сочим дейността на една ко 
операция, която без иконо
мически възможности, не е 
в състояние да изпълнява за
дачите и че тъкмо този мо
мент е причината за стъл
кновението с обществено-по 
литическите организации в

Инж. Бранно Дабетич

(В следващия брой: Подбор на телета за угояване)

Разграничение на говеда по ПК—Е2 (предписание за 
качеството)

°/о РадмаиКласа Порода или Минимално тегло 
за мъжко и жен.

Пор. номер Категория 
и възраст група

Босилеград5 64321
60%170220АI УЧРЕДЕН КООПЕРАТИВНИЯ СЪВЕТI. Телета за угояване 

от 3—6 мес. 170 60"/о220А и БII
те на пови работни места, в 
зависимост от професионал
ната им подготвеност и ос
таналите способности.

Трябва да се изткне, че 
•нито един работник в ново- 
ннтегрнраната кооперация 
няма да остане без работа.

В Босилеград е учреден 
кооперативния съвет на 
воинтегрираните три земеде 
леки кооперации, който на
броява 27 членове. За пред
седател на съвета е изоран 
Александър Александров, ра 
ботише в досегашната земе
делска кооперация в Бооиле 
град.

На първото учредително 
събрание, по предложение 
па комисията за трудови от
ношения, Съветът извърши 
разпределение на работници

58%320350АI—А но-
II. Юнци за угояване 

от 6—12 месеца
56°/о300350АI
54°/о300330БI
58°/о400450АI—А

400 56°/о450АI
Обяснение към табелката: 
А — порода 
Б — мелези
Ц — примитивни породи

300 Съветът също така взе ре
шение да се обнародва кон
курс за ръководните места 
на новооформената селско
стопанско - търговска орга
низация в Босилеград.

54°/«350БГ
52%180200цг

350 54%'400А
"52%260350Б

48%180200ц в. В.
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ИСКА ЗАЩИТА - ЗА ВСИЧИИ ДЕЦА На здравни теми

ПУШЕНЕТО НА ТЮТЮН И 
МЛАДЕЖТАсЬакт е, че с прилагането па 

много децасептември“ в Димитровград 
са утвърдени 
вавапето на дена от преду
чилищна • възраст, които 
движат от 100 до 180 дина
ра. Естествено, че 
реални цени.

Основната задача на Общ
ността по детска защита е 
на всички деца да създаде 
възможност да ползват пра
вата на детска защита. С 
други думи. всички деца и- 
мат право и 
към ползване па тези сред
ства. Във всеки случай гази 
задача все още «е е цялост
но проведона, което 
да се забележи като се про 
следят основните дейности 
па общността.

този правилник 
на бедни родители ще бъдат 
освободени от плащаме. Вън 
,росът защо 
варя на някого 
случай си остава открит. Но 
известно е, ч ев момента в 
детската градина има 
60 деца, а могат да бъдат 
приети 100. И за отбелязва
ме е, че деца на бедни роди 
тели са малко.

цени за иреби
Статистиките за производство и консумация

та на цигари показват всяка година нарастващи 
тенденции. Още ио-тревожен е фактът за увеличе
ната им употреба от младежи и особено от девой
ки - утрешни майки. Увлечението по пушенето на 
тютюн днес придобива нов моден вариант — пу
шене на цигари с филтър, който само частично спи

това не отго- 
във всеки

се

топа сазадължения
само

Изпълнителният отбор на 
общността

ра никотина.
От тютюневия дим се възпаляват гласните ст

руни намаляват вкусовите усещания и обонянието, 
а очната лигавица получава хронично здразнени, 
свързано с хронични възпалителни процеси. Поч
ти няма пушач без упорита сутрешна кашлица. В 
това отношение една от основните задачи на про
филактиката при хроничните бронхити е борбата с 
пушенето на тютн. Всекидневната медицинска пра 
ктика ни убеждава, че профилактиката трябва да 
бъде насочена по-скоро към иеприучване на мла
дежта към тази страст, отколкото към изкоренява
не на един вреден порочно закрепил се навик у

може Скупщината на
детска защита още пре

ди седем месеци е изготвил
по

ТАЗГОДИШНИТЕ ЗАДАЧИ 
ИЛ ОБЩНОСТТА ПО ДЕТ

СКА ЗАЩИТА

Тазгодишните задачи на 
общността са преди всичко 
детската защита да добли
жи до всички ползващи и 
изравни всички деца, 
както е и предвидено в за
кона. За това дават възмож 
пост средствата, които тази 
година се очакват да нарас
нат, както и помощта, коя
то се очаква от Републикан 
ската общност по детска за
щита. А тези задачи са да 
се увеличи броят на децата, 
ползващи детската защита: 
чрез ученически столове, де 
тската градина, отиване на 
почивка и т.и.

взрастии хора.
Освен хроничния бронхит заооляването от бе

лодробен рак е много по-често при страстните пу
шачи. Цигарите намаляват защитните съпротивите
лни сили на организма, предразполагат към грип 
и различни други възпалителни и туберкулозни за
боляваш™. Почти редовно у всички пушачи с тече- 

настъпва отслабване на паметта и

ТЪЙ

ние на времето 
съсредоточаването.

В резултат на увеличеното слюноотделяне при 
пушенето на тютюн се повишава киселинността на 
стомашния сок и се създават условия за по-често и 
ранно възникване на язвена болест на дванадесет
опръстното черви и стомаха. Поради токсично ув
реждане на надбъбречната жлеза (свързано с уве
личено отделяне на адреналин от нея) се стига до 
по-чести заболявания от повишено кръвно наляга
не. Процентно заболяванията от гръдна жаба и ин
фаркт на сърцето са по-чести у пушачите на тютюн 
и като една от важните профилактични мерки е 
ограничаването на тютюна. У кърмачките никоти
нът преминава чрез млякото в кърмачето, като ока 
зва вторично вредни влияния върху развитието на 
детския организъм.

Редица проучвания показват, че приучването 
към пушенето на тютюн в детската и юношеската 
възраст води до общо изоставане в нервно-психи
ческото и физическо развитие на организма. А от 
там и до намаляване на па.метовите възможности

Равноправни в основното образование, а защо и 
предучилищните заведения

През миналата година Об
щността по детска защита в 
Димитровград е разполагала 
със сума от 900 хиляди ди
нара, от които 640 хиляди 
са разпределени за детски 
добавъчни. Останалите сред
ства са разпределени за уче 
ническите столове, в конто 
получават топла храна 1.300 
ученици, детската градина, 
даване на помощ на бедни 
ученици в облекло и обув
ки, лечение, почивка и т.и.

правилник, а въз основа ма 
мненията ма специалисти и 
лекари реалната цена за пре 
бнваванс в детската гради
на трябва да възлиза на о- 
коло 650 динара. За съжалс 
ние, трудовата общност на 
Детската градина отхвърли
ла този правилник под пре- 
текс, че с прилагането му 
ще се намали броя на деца
та. С оглед на това изпълни 
телното тяло на скупщината 
е изготвило материал, по ко 
йто трябва да се изкажат 
трудовите организации, кои
то и отпускат средствата.

Факт с, че много родите
ли ще плащат много по-ви
сока цена от сегашната, но

Общността по детска защи 
та е в постоянна връзка с 
Републиканската общност, 
от която получава непрекъс 
пата помощ и напътствия. В 
ход са и разговори за фор
миране на Междуобщинска 
общност по детска защита, 
което безспорно ще бъде от 
голяма полза. Преди всичко 
организирането на съвмест
на почивка ще бъде по-лес
но, съществува възможност 
за обединяване на средства, 
начини за изграждане на 
почивни домове и изобщо 
възможности за по-разгър- 
ната дейност.

ЗАЩО ДЕТСКАТА ГРАДИ
НА НЕ ПРИЕМА ПРЕДЛО

ЖЕНИЯ ПРАВИЛНИК?
Очебиещо е, че от 1969 го

дина в детската градина „8

и на вниманието, до намаляване на успеха в учи
лището.

Казано дотук, макар че не изчерпва 
злини от пушенето на тютюн, следва да се има пре 
двид преди запалването на първата цигара.

всички

А. Д.

Два отговора по повод две статии

СТАТИИ НА ВЯТЪРА • • •В миналия брой на вестника на 10 стр. е 
допусната грешка. Статията с наднаслов и 
наслов: „Сурдулица: ОК на ССРН член на 
Титовия фонд“ трябва да гласи „Босилеград: 
Разискване по общинския бюджет“.

Молим читателите за извинение.

Във вестник „Братство,, от 
8 януари на 8-ма страница в 
рубриката „Опакото на въп
роса“ е озаглавена статия 
„Учители и ученици,, от ав
тора В., както и от 22 февру 
ари на 4-та страница в руб
риката „Наши курсиви“ е 
озаглавена „Молба“ от ано
нимен автор — пишат едно 
и също.

Става дума за интерната 
и неговите помещения. Ци
тирам: — „В сградата, къде- 
то е поместен ученическия 
интернат, живее и възпита
теля със семейството си, той 
ползва две помещения, а с 
учениците се работи в дру
ги две . помещения“.

Дали това е така е тряб
вало да се осведомят, па то
гава да пишат как е всъщ
ност.

Ето същността, отнасяща 
се до горнолюбатското учи
лище, докато за долнолюбат 
ското не съм проверил и не 
зная.

На 15 октомври миналата 
година училищният съвет и 
колективът приеха решение 
да се премести един от учи
телите от Колчина. гарина 
за възпитател в интерната, 
понеже броят на учениците 
в посоченото подведомстве
но училище е 23 ученици, а 
двама учители. Ако се попъ 
лни вакантното място с Ару 
го лице един от тези учите
ли след година-две би оста
нал без работно място. Ко- 
гато се намери съгласие кой

да мине съветът и колекти- възможно.
Затова, потребно е такива 

автори да посещават 
кое училище за морално-по 
литическо поведение, за да

вът решиха възпитателя да 
получи квартира в старата 
сграда, която в момента по 
лзва.

Не е вярно самоволно да 
са заети, нито пък ученици
те да страдат поради това, 
че ползват „две“ помещения 
Учениците ползват две поме 
щения — кухня и трапеза
рия — в старата сграда, до 
като две спални и учебна 
стая ползват в новата учили 
щна сграда.

Невярващият може да се 
увери от протоколната кни
га, както и по помещенията, 
които се ползват в тази го
дина.

Интересно е това как мо
же да позволи съвестта на 
такива автори да пишат не
верни работи, нито пък от 
него проверени. Училищният 
колектив не е приемал ре
шения тези помещения да 
се освободят, а да се ползват 
за друго.

На тях никой

ня-

не правят това, което са пра 
вили досега.

Кирил Зарев, 
Горна ЛюбатаВ димитровградската гимназия
*

По същия повод получих
ме писмо и от Стойне Е. И- 
ванчев. Между другото той 
пише:

„ ... данните в двете ста
тии за Долна Любата не са 
верни. Преди всичко двете 
учителски са освободиш о- 
ще в началото на учебната 
година — една стая в полза 
на учениците, а за това съ
ществуват сигурни докумен
ти и факти. Никакъв клас 
не учи в кооперативния дом 
и според това няма нужда 
от обиждащи думи, да се 
умоляват учениците, нито ро 
Ангелите, те са съзнателни 
за своите местни условия и 
обстоятелства.

Неизвестният автор на ста 
тията „Молба“ нека по-об- 
стойно помисли дали са му 
на ачясто нарочно последни
те четири реда. нека не съз 
дава раздор, нека не нару
шава авторитета на просвет 
ните работници и нека 
добре проучи за себе си пра 
вилата от морално - полити
ческо и педагогическо пове
дение, за да не постъпва за 
втори път така обиждащо“.

Акция на най - добрите
публика Сърбия са Републи 
канската конференция на 
Съюза на младежта, редак
циите на вестник „Омладин 
ске новине“ и „Просветни 
преглед“, Републиканският 
секретариат по образова
ние, Републиканската обра
зователна общност и общин 
ските конференции на Съю
за на младежта.

Целта на акцията е да се 
развива състезателен дух 
сред учениците, те да се бо
рят за по-добро учене и иде 
йно-политическо образова
ние.

Неотдавна в гимназията 
,^Йосип Броз Тито“ в Димит 
ровград започна акцията 
„Най-добър ученик, препода 
вател, паралелка и клас“. 
Организатори на акцията, 
която се провежда във вси
чки средни училища на ре-

НАКРАТКО
не е казал, 

нито пък той е писал а кое 
то е трябвало да пише, 
възпитателят е секъл дърва 
за 3 помещение за което не 
е бил дължен, нито пък ко
лективът

чеСКУПЩИНАТА НА ОБЩ
НОСТТА ЗА НЕПОСРЕДСТ
ВЕНА ДЕТСКА ЗАЩИТА В 
ДИМИТРОВГРАД Е КУПИ 
ДА 255 ЯКЕТА И БОТУШИ, 
КОИТО СА РАЗДАДЕНИ НА 
БЕДНИ УЧЕНИЦИ ОТ ОС
НОВНИТЕ УЧИЛИЩА В ОБ 
ЩИНАТА.

желае да опре
дели такова лице. Тази ра
бота е вършил от 15 октом
ври до 25 февруари.

Затова желая

Акцията ще продължи до 
края на учебната година и 
ще прерастне в традицион
на. Накрая — на най-добри
те ще бъдат присъдени наг
ради.

по
да направя

справка на тези автори 
статиите, както и да осведо
мя читателите, че това 
вярно ,нито пък такова е

на

А. Д. не еА. Д.
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С амоуправителното споразумяване на дело
Култури * просвети * изкуствоОБРАЗОВАНИЕТО - ГРИЖА НА ВСИЧКИ ПОРТРЕТИ

Учебното дело в Димитро 
вградска община е първата 
област в така наречената 
„обществена надстройка“ 

където трудещите се устано 
виха общ интерес и напра
виха самоуправително спо- 
разулуение. Изхождайки 
правото трудещите се в 
новните организации на 
жения труд и трудовите 
ра в организациите на опре 
делени дейности да разме
нят свободно своя труд _ 
образованието, те намериха 
оощ език и се договориха 
как и какво ще финансират. 
Самият факт, че това само- 
управително споразумение 
са подписали към 60 основ
ни организации на сдруже
ния труд, изпълнителни те
ла на обществено-политичес 
ките организации, местните 
общности, организации на 
сдружения труд в обществе
ната надстройка и общнос
ти на интересите, красноре
чиво говори, че всички са 
намерили общ интерес да 
финансират тази твърде ва
жна дейност в обществото. 
Със самоуправителното 

разумяване главно се осигу
ряват средства за финанси
ране на образователната и 
възпитателната дейност на 
територията на Димитров
градска община. Преди всич 
ко определя нето на 
средства, задълженията 
Общинската

сто. При това трябва да се 
изтъкне, че за учебното 
ло се осигуряват средства, 
които дават възможност за 
нормална работа на 
щата.

Трудовите организации 
образователната дейност с това

Художественият ръково
дител Садик Хамидович

шение
споразумение се издига и а- 
фирмцра като най-подходя
ща форма за свободна 
Мяна на труда.

Образователната общност 
ще финансира дейността 
основното образование (ор
ганизирано в шест пълни ос 
мокласови основни учили
ща) и средното образование 
(осъществяващо 
зията). Освен това тя финал 
сира с 50 на сто 
на текстилното училище в 
Пирот, а също участвува във 
финансирането на образова 
нието на ученици в средни
те технически и професио
нални училища във вътреш
ността на страната.

Валидността на самоупра
вителното 
една година. Интересно е да 
се отбележи, че образовател 
ната програма занапред все 
повече ще се съобразява с 
желанията на трудещите се 
от организациите на сдруже 
ният труд. Разбира се, че 
при това общото образова
ние на подрастващото поко 
ление никак не смее да се 
пренебрегне. Самоуправите I 
лното споразумение и обще
ственото договаряне само I 
отразяват волята и желание 
то на хората, но в същност- I 
та си задължават всички | 
към по-ангажирано отноше
ние в тази дейност. € други 
думи, образованието занап
ред става грижа на всички.

Следва да се отбележи, че 
образователното дело в Ди
митровградска община се 
нуждае от повече средства. 
Педагогическите нормативи 
изискват нагледност и прак 
тичност в обучението. Досе
га, обаче с изключение на 
димитровградското основно 
училище и гимназията, в ос
таналите училища на общи
ната тези нормативи не се 
спазват напълно. Самоупра
вителното споразумение да
ва възможност трудещите се 
да изменят коренно това по 
ложение. Разбира се, че е 
необходимо да се изготвят 
програми за такова измене
ние. Още повече — когато 
се има на предвид, че пред
стои реорганизация и рефо
рма на основното образова
ние и образователната дей
ност изобщо.

самоуправителнотоде-

раз-учили-

С идването му за препода 
вател по руски език в дими 
тровградската гимназия „Йо 
сип Броз Тито" започна да 
живее и работи една от най 
дейните секции в училище
то — танцовият състав и пев 
ческата група. С над триде 
сетина младежи и девойки

в во, както от директора на 
училището Методи Георги
ев, така и от преподавателя 
по физическо възпитание 
Никола Георгиев. Изобщо 
ценна помощ и съдействие 
ми оказват и останалите 
преподаватели, включили се 
по един или друг начин в 
програмата.
Разбира се, че много усилия 
и труд трябва да се положи, 
за да се оформи един тан
цов състав. Въпреки че по- 
вечето от танцьорите вече 
са играли в танцовите със
тави на основните училища. 
Преди всичко, поради обсто 
ятелството, че досега тези 
хора не са се играли на ди
митровградска сцена.

— Младежите и девойки
те твърде сериозно се отне
соха към задължението. Ди
сциплината е на равнище, а 
у всички се забелязва жела
нието час по-скоро да овла
деят танцьорското изкуство. 
Въпреки че всички хубаво 
играят бих изтъкнал Лиляна 
Миленкович и Йордан Соко 
лов, които направо вече мо
гат да играят във всяко про 
фесионално културно - худо 
жествено дружество — зая
ви художественият ръководи 
тел Хамидович.

Досега танцовият състав 
при гимназията се предста
ви пред гражданите от Трън 
ски Одоровци, Височки Одо 
ровци и Смиловци. Пред ди
митровградските зрители се 
представи в програмата за 
8 март с една точка.

— Младите, които се зачле 
ниха в танцовия състав и 
певческата група готвят про 
грама, с която ще се пред
ставят и пред гражданите в 
Димитровград. Участието ни 
в осмомартовската програ
ма е само първото представ 
яне. Цялата програма ще из 
пълним сетне и считам, че 
посетителите ще останат до
волни — каза накрая Садик 
Хамидович.

Има основание да се вяр
ва на думите му. Защото с 
няколкомесечната си работа 
и талант този ентусиаст-пре 
подавател показа, че когато 
работата се подеме със сър
це — резултатите няма да 
изостанат.

наот
ос- самоуправително спо

разумение се задължават це 
локупната образователно- 
възпитателна работа да про
веждат квалифицирано, съб- 
ооразено с местните условия 
и общите интереси на тру
дещите се. Занапред образо
вателното дело ще се финан 
сира всяка година според 
представена и приета прог
рама. Планирането на пред
училищната, основна и 
нообразователна 

трябва да осигурят 
образование г 
щото поколение, което изця 
ло е в духа на самоуправи- 
телния социализъм.

Образователната общност 
Димитровград като 

ност на интересите и длъж
на, преди всичко да изготви 
годишен и

сдру
хо-

се в гимна-
в един клас

сред 
дейност
такова 

на подраства-
споразумение е

в общ-

дългогодишен 
план на развитие на образо 
ванието, да установи крите
рии за разпределение на 
средствата между учебно- 
просветните организации на 
сдружения труд, да осигури 
просветно 

служба и инспекционен над 
зор.

спо

педагогическатези
на

образователна 
общност и организациите на 
сдружения труд, както и об 
щите самоуправите;ши тела.

Върху личните доходи от 
трудовите отношения се оп
ределя размер от 4 на 
от селскостопанска дейност 
60 на сто, от занаятчийство
то също 60 на сто и от об
щинския данък върху оборо 
та на стоки и услуги 33

Чрез самоуправителното 
споразумение за първи път 
трудещите се от организаци 
ите на сдружения труд не
посредствено участвуват и 
оказват влияние върху обра 
зователното дело. Разбира 
се, че това е качествено но
во взаимно отношение меж 
ду образованието и прякото 
производство. Това потвър
ждава, че като взаимоотно-

тоя ентусиазиран млад пре
подавател успя да създаде 
за твърде късо време дейст
вително танцов състав, кой
то вече няколко пъти се пре 
дстави в околните села на 
Димитровград.

Садик Хамидович е роден 
през „1944 година в Ойеница 
на тримеждието между Сър
бия, Черна гора и Босна и 
Херцеговина. Апсолвент е 
на филологическия факултет 
на групата славистика в Бе 
лград. Тук дейно се включ
ва ва културно-художестве
ното студентско дружество 
„Жнкица Йованович — Шпа 
нац”, където овладява тан
цьорското изкуство.

Преди да дойде в Димит
ровград, работи известно 
време в Чачак, където също 
създава танцов състав, кой
то жъне успехи. А в Димит
ровград вече три месеца и 
половина подготвя хора и 
танци от цяла Югославия: 
шумадийски, буньевашки, ал 
бански, вранянски, херцегов 
ски, цигански, шопски хора 
и танци.

— Трябва да изтъкна — 
каза С. Хамидович — че на
мерих голямо разбнрателст-

сто,

на

БЕЛЕЖКА

Телевизионни смущения
Как да се осигури редовно приемане поне на 

една от програмите на Телевизия Белград — е въп
рос, който вече няколко години измъчва около 5 
хиляди телевизионни абонати в общините от Вран- 
ски регион.

Телевизионното реле на най-високата планина 
в тоя регион, на Бесна кобила, има съвременни 
уреди за първа и втора програма, но все по-често 
е в дефект. Почти няма седмица, а да не се случи 
дефект. Така беше и по време на провъзгласяване
то на новата Конституция на СФРЮ. Екраните и 
тогава пак останаха празни. Това предизвика голя 
мо недоволствие в общините: Босилеград, Влади- 
чин хан Вранска баня, Търговище и др.

Честите телевизионни прекъсвания предизвик
ват недоволство между телевизионните абонати. В 
някои общини мнозина отказват абонаменството, а 
други не искат да заплатят и Телевизията ги дава 
под съд. Така например миналата година 150 соб-

били

I

Самоуправителното спо
разумение в образованието 
е първата област, където 
трудещите се установиха 

общ интерес. Предстои та
къв интерес да се установи 
и в останалите области на 
нестопанската дейност.

Ст. Н.Ст. И.

ственици на телевизори от Босилеград са 
изравени пред съда, макар че няколко месеца не 
са гледали програма. До масово отказване на або
натите е дошло вв Вранска баня, където има 700 
телевизора и във Владичин хан с около 1.000 теле- На 6 (събота) от 19 и 7 

(неделя) март от 16 часа ди 
мптровградското кино ще 
прожектира американския 
игрален филм „Док Холи- 
дей“. Главните роли във фил 
ма изпълняват Стеки Кеш и 
Фей Дапавей. Постановка 
Френк Пери.

На 8 (понеделник), 9 (втор 
ник) и 10 (сряда) за любите
лите на филма ще бъде пре
даден югославският игрален 
филм „Пая и Яре — камион 
джип“. Главните роли във 
филма изпълняват Мнодраг 
Петрович-Чкаля Радмила Са 
впчевич и 
Постановка Мило Джукаио- 
<вич.

визора.
Коя е причината за честите прекъсвания на те

левизионната програма на релето на Бесна кобила?
Узнаваме, че се касае за нерешено снабдяване 

на релето с ток, Същата мрежа ползва и мина „Бла 
годат". В случай, когато се включат повече машини 
в мината, токовото напрежение намалява и уреди
те на релето се изключват. Също така всички де
фекти на далекопровода прекъсват работата и на 
релето.

Трябва да се каже, че и лицето, задължено за 
поддържане на уредите живее във Враня, а не 
къщичката край релето.

Всичко това е известно на Телевизия Белград. 
Поради това изговорът, че за всичко е „виновен 
токът трябва веднаж да се премахне. Ако Далеко
провода не е добър — трябва да се подмени, ко 
трябва да стори това е крайно време да се устано-

В. В.
Павле Вуиснч.

ви. Председателят на Общинската скупщина Димитър Сла
вов връчва Орден на труда на Г. Димитров
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шдежкд страница
Ще получи ли Димитровградско та младеж Ново!Ново!
Най-сетне младежки кът? Викторина-конкурс

I

, -Ио

»0т АВНОЮ до новята Конституция«,
*ЧУ-

! — КОМПЛЕКТИ КНИГИ (на
ши издания)

— КОМПЛЕКТ ПРОИЗВЕДЕ 
НИЯ НА ПУШКИН

— ПРОИЗВЕДЕНИЯ НА НА
ШИ И БЪЛГАРСКИ ПИСА 
ТЕЛИ

АБОНИРАЙТЕ СЕ НАВРЕМЕ 
за „Братство“, като по тоя начин 
си обезпечите право на участие във 
викторината-конкурс.

Годишен абонамент за „Брат
ство“ е 40 динара. Сумите внасяй
те чрез пощенски запис на текуща 
сметка:

В миналия брой съобщихме, че 
наскоро ще започнем викоторина- 
конкурс: „ОТ АВНОЮ ДО НОВА
ТА КОНСТИТУЦИЯ“.

Издателство „Братство“ про
вежда тази викторина-конкурс по 
повод тридесетгодишнината на ос
вобождението от фашизма на Ди
митровградска, Босилеградска, Ба- 
бушиишка и Сурдулишка общини.

ПРАВО НА УЧАСТИЕ имат 
всички читатели на вестник „Брат
ство“, които са се абонирали за 
1974 година. На читатели, които 
получат награда, а не са се абони
рали — наградата няма да им се 
връчва!

<
!-3
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Може ли да се преустрои старото училище
Е* у. Ж

Винаги, когато е станало 
дума за проблемите па ди
митровградската младеж, ка 
то „проблем номер едно“ за 
тяхното бездействие е пзтък рва. 
вана липсата на младежки 
дом. Без свой кът, където да 
устройват танцови забави, 
да се събират и организират 
беседи, да създадаг шахма
тен клуб и различни друже
ства и секции — те наисти
на не са в състояние да жи
веят пълноценно.

Следва да се отбележи, че 
поне досега, малко разбира
телство е проявявано за 
проблемите на младежта. О- 
бикновено беше им предос
тавяно сами да решават про 
блемите си. А решението 
най-често намираха като 
пълнеха заведенията.

След приетата от Третата 
конференция на СКЖ резо
люция: „Борбата на Съюза 
на комунистите за социали
стическа насоченост и актн 
вно участие на младото по
коление в развитието на са- 
моуправителното социалис
тическо общество“ нещата 
се поизмениха. Получава се 
впечатление, като че ли сред 
всички компетентни в кому
ната е нараснал интереса 
проблемите на младите съв
местно да се решават.

В тази насока е и искът 
до Съвета по стопанство при 
Общинската скупщина и Съ
вета на основното училище 
„М. Пияде“ в града да им 
се предостави сградата на 
бившото първоначално учи
лище „Хр. Ботев“. Засега то 
е превърнато в склад на 
„Тигровите“ заводи в Димит 
ровград.

Първите контакти показ
ват, че съществува добра во 
ля въпроса да се уреди. До
ри сред стопанските ръково 
дители и работниците в тру 
дозите орг шизации изобщо 
е изказана готовност да по
могнат парично и с матери
али този младежки дом да 
се преустрои за нуждите на 
младите в града.

Впрочем, в Общинския ко 
митет на младежта изтъкна 
ха, че това ще бъдат обще
ствени помещения. Младите 
тук биха организирали свой 
шахматен клуб и клуб по 
тенис на маса, читалня, тук 
биха работили различни се
кции и дружества. Но съще 
временно местната общност 
също ще има свой кът (вече 
няколко години два общест
вени телевизора стоят неиз
ползвани), военните старей- 
шини биха също имали клуб 
оформил би се клуб на тшо 
нерски инструктори.

Днес в училищата има 657 
младежи и девойки, а в про 
мишлените предприятия 800 
млади хора. Болшинството

от тях се намират п живеят 
в града. Следователно, нуж
дата от младежки дом е на
лице и това никой не оспо-

Решаването по иска на 
младите от Димитровград 
не бива да се отлага. С все
ки изминат ден напразно се 
прахосват и изхабяват тол
кова много сили. Тези сили 
ако се впрегнат в организи
рам младежки живот биха 
дали огромни резултати. Тъ 
кмо затова не трябва да се 
отлага решението, пито пък 
да се отминава тихомълком. 
И съветът по стопанството, 
и училищния съвет, които 
трябва да решават по въп
роса, следва да проявят ну
жното разбирателство.

Впрочем, така повелява ре 
золюцията на Третата кон
ференцията на СКЖ, отнася 
ща се за младото поколение, 
където се казва, че поради 
злепоставена „физическа ку 
лтура и спорт, техническа 
култура, културно-забавен 
живот, младежки туризъм и 
други облици на рекреация 
и обществен стандарт на 
младежта“ младите не проя 
вяват интерес към обществе 
ната дейност.

Ето защо, със създаване 
на основни условия за рабо 
та коренно ще се промени 
и положението при млади
те. А досегашните скромни 
резултати (въпреки че ня
мат помещения младите от 
Димитровград на различни 
фестивали изборват достой
ни места) показват, че сили 
и таланти има. Следва да 
им се даде възможност още 
по-масово и всестранно * Да 
се изявят. Младежкият дом 
ще бъде първата крачка в 
тази насока. Ст. Н.

62500 - 603 - 9529 
СДК — НИШ 
За „Братство“

МАТЕРИАЛИТЕ, по които ще 
се изготвят въпросите, ще бъдат пу 
бликувани във вестник „Братство“.

НАГРАДИТЕ са многобройни и 
в предмети:

— МАГНИТОФОН „Репортер“ 
— ТРАНЗИСТОР „Корал“
— ФОТОАПАРАТ „Берета“
— КОМПЛЕКТИ

:
ПЪРВИТЕ КУПОНЧЕТА ще X 

започнем да обявяваме наскоро! ♦ 
ВИКТОРИНАТА - КОНКУРС ♦ 

е хубава възможност да научите * 
по-подробно как се е създавала на- { 
•пата народна власт и да получите ♦ 
хубава награда.

автоматич
ни писалки

— ДВА РЪЧНИ ЧАСОВНИКА
♦

:♦

Проява на Музикалната младеж в Димитровград

УСПЕШНИ КОНЦЕРТИ
В началото на този месец 

в организацията на Музика
лната младеж в Димитров- 
герад бе изпълнен концерт 
джазова музика. Този 
церт-дредавапе бе изпълнен 
пред няколко стотин учени
ци от основното училище, 
средношколска младеж и 
възрастни. Чрез музикални 
изпълнения младите се запо 
знаха с историческото разви 
тие на джаза и джазовата 
музика изобщо.

Лектор на това. интересна. 
културна проява бе музика- ■ 
лният психолог при Музика 
лната младеж на Сърбия в 
Белград — Влада Каралич.

На същия ден вечерта в 
село Долна Невля бе органи зможност да се запознаят и 
зирано подобно предаване— 
концерт. Тук чрез филмови 
прожекции и звукови при
мери около 150 зрители се 
запознаха с изворната наро 
дна музика.
бяха изпълнени и музикал
ни точки със сериозна .музи

ка, а посетителите имаха въ

с музикално — рисувани пе 
дагогически филми.

Музикалната младеж в Ди 
митровград с тези концер
ти — предавания всъщност 
показа, че тазгодишната про 
грама ще бъде богата и раз 
нообразна.

кон-

Същевремено

Ст. Н.

Търсят се ишвори на средства

За изграждане на басейн и стрелбище
Изхождайки от • практ-ичес 

кото реализиране на задачи 
те от Резолюцията на Трета 
та конференция на СЮК Об 
щинската конференция на 
Съюза на младежта в Дими
тровград започна акция за 
укрепване на пионерската 
организация.

За целта 20

.- След завършения курс бе 
оформен актив на пионер
ски инструктори и за пред
седател на същия е избрана 
Юла Михайлова.

Активът ще има задача да 
работи и насочва пионерите 
в духа на самоуправителния 
социализъм и ще бъде в по
стоянна връзка с Общинска 
та конференция на Съюза 
на младежта и Дома на пио 
нерите в Белград.

'щц ■

младежи и де
войки от гимназията „Йосип 
Броз Тито“ бяха 
седмица на тридневен 
за пионерски инструктори в 
Пирот.

миналата
курс

А. Д

Димитровград
ОФОРМЕН АКТИВ НА ПИОНЕРСКИ ИНСТРУКТОРИ
Димитровградската обгцин- 
ска скупщина и Съюзът за 
физическа култура в общи
ната (СОФК-а) конкурираха 
при републиканската СОФК- 
а и Фонда за построяване 
на спортни обекти и площа
дки, които се дават на не
развитите общини за създа
ване на условия и развитие 
на физическата култура и 
спорта в тях.

Както е известно, по-мина 
лата година бяха получени 
такива средства 
фонд, които се използваха 
за изграждане на съблекал-

от този
Второто полугодие е в пълен разгар. Вече набли

жава третият класификационен период, па затуй и же
ланието с по-добри бележки да се дочака е „принудило” 
тези току-що приети младежи и девойки в Съюза на мла 
дежта да приседнат повече над книгата. Но, другарува- 
«ето с книгата за тях, както казват, е същинско удовол
ствие.

ня.
Заето е становище, докол 

кото такива средства бъдат 
отпуснати, да се използват 
за построяване на басейн и 
стрелбище.

А. А-
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СРЕЩА

изпълнен дълг Пише
Сшаври Илиев

Щ Крум СПАСОВ, почтальон 
ще отиде в пенсия подир два 
дов дълг той е успешно 
почтальон.

Крум Спасов е на 60-годи- 
шна възраст и има 37 годи
ни трудов стаж. Неговите 
трудови успехи са големи.
Той сега е най-старият раз
давач не само в Босилеград, 
но и в останалите пощи в 
Босилеградска община. По

от Босилеград 
месеца, ф Своя тру- 

изпълнил. ф 30 години Основен преглед на пчелите през пролетта
Може да се случи след 

втория ден пчелите още да 
не са прогризали вестника. 
В такъв случай пчеларят 
сам проширява няколко дуп 
ки и оставя семействата още 
два дена когато ще постъпи 
по горния начин. По такъв 
начин на съединяване се по 
стъпва с вертикални кошери. 
Ако се работи с кошери ле- 
жаци тогава семействата, ко 
ито се съединяват се помест 
ват в лежака едно до друго. 
Между тях се слага рамка 
на която е опънат вестник и 
която плътно лежи на дъно 
то, предната и задната сте
на на кошера и по този на
чин разделя семействата. 
Осиротелото семейство се за 
тваря така, че да бъде при
нудено да црогризва предва 
рително надупчения вестник 
опънат на преградната рам-

в) Силата на семейството лед е закъснял и гнездото им 
станало тясно. Ако има пило 
на втората от края рамка, 
гнездото трябва да се проши 
ри така, че на двете страни 
до пилото да има по две ра 
мки с доброкачествени пити 
и храна. Ако пчелите не по
криват всичките пити в гне 
здото /излишните да се иззе 
мат и сложат зад преград
ните дъски за да се запази 
топления режим.

Да се обърне сериозно вни 
мание на знаците, които мо
гат да укажат на някои за- 
болявани. Всеки с мнителен 
знак да се проучи и сигурно 
установи да ли е случаи 
и сигурно установи да ли е 
случаен или е последствие 
от заболяване. Ако се открие 
заразителната болест да се 
превземат всички мерки, вкл 
ючително и унищожаване на 
заразеното семейство, за да 
се предотврати пренасянето 
на заразата на другите се
мейство, за да се предотвра
ти пренасянето на заразата 
на другите семейства. Съмни 
телни знаци, които изиск
ват сериозно внимание са; 
следните: много изпражне
ния по рамките и стените на 
кошера, пило с много праз
ни килиики измежду запе- 
чателните, плесен по запеча 
теното пило, сивкав прах 
или зрънца в килийките (не 
от захар) и увлечени навът
ре и продупчени капачки на 
запечатеното пило.

(Следва

ва> че няколко пъти е оби
колил земното кълбо.

Трудна е тая професия, 
но когато я изпълняват с 
воля забравя се на измина
тите

Силните семейства имат 
най-малко седем улички със 
пчели и три-четири рамки с 
пило: средните имат шест-се 
дем улички със пчели и две 
три рамки пило; слаби са 
онези семейства, които имат 
по-малко от пет улички със 
пчели и едиа-две рамки пи
ло. Последните изискват мно 
го труд и добавки от пило 
и млади пчели взети от дру 
гите семейства, за да се под 
готват за главната паша. По 
добре е да сесъединат със 
средно силни семейства а 
няколко дни преди главната 
паша да се сформират но
ви семейства от материяли 
взети от всички силни семей 
ства. По такъв начин пчелар 
ят се освобождава от безпо 
лезеи труд, предотвратява 
роевото състояние на силни 
те семейства и извършва 
смяна на майките тъкмо 
преиз главната паша, а това 
е условие за извеждане на 
добри имайки и увеличение 
•на добува на мед.

километри и подути 
крака — казва Спасов.

Още една специфичност и- 
ма неговата професия, 
то трудно се среща при дру 
гите. В пощенската 
та той ни носи и най-голе- 
ми радости, но по някога и 
тъги. И всеки го познава. 
Срещнете ли го и вас ви об- 
взема надежда, че може би 
ще получите очакваното пие 
мо или някоя друга пощен
ска пратка.

— В моя „район" ме поз
нават всички. И аз ги поз
навам, дори и най-малките 
— децата. Затова никога не 
ми се случва, непълно 
реенрана пратка да не бъде 
предадена на същинския си 
адрес — казва той.

И наистина и сега от чан-

коя-

си чан-

ад - ка.
б) Количеството на храни 

телните запаси
Семейството е обезпечено 

с достатъчно храна ако има 
и най-малко седем пити със 
широки венци от мед на 
леете страни на питите. На 
кошери, който нямат това 
количество трябва да се да
де мед или гъст сироп. Си
ропа се прави от 2 части 
захар и една част вода. на
лива се в доброкачествени 
пити и се. слага до пилото 
по два-три килограма на ве- 
днаж. По-късно когато вре
мето се стабилизира сиропа 
се дава в хранилки.

тата си измъкна куп писма, 
на които е написановреме на военните години 

работил в пощите в Скопие 
и Титов Велес. От преди 28 
години непрекъснато 
ти в пощата в Босилеград, 
изпълнявайки най-различни 
дължности. През последните 
петнадесет години той е по
щенски разносвач за Боси
леград и селата Райчиловци 
и Радйчевци. Средно на ден 
минавал по 20 
досега е изминал над 90 хиля 
да километра. Това означа-

само
името и презимето на полу
чателя.

— Вече зная за кого 
Няма да се случи да не по
лучат писмата си — 
самоуверено Спасов.

Същевременно радостен и 
тъжен е човек, който зами
нава в пенсия. Радостен

г) Обема и здравословно-рабо- са.
то състояние на пилото

При нормални услови ко
личеството на пилото съотве 
тствува на силата на семей
ството и външните условия. 
Може, обаче, да се случи пи 
лото в силните семейства 
да не съответствува на сила 
та им, ако основният прег-

казва

е.
че успешно е изпълнил своя 
дълг, а тъжен, че се разделя 
с професията си.

километра и

В. Велинов

германците. Открихме огън 
от две картечници. Нападе
нието беше неочаквано. Гер 
манците нямаха време да се 
опомнят. Взехме седем коня 
и започнахме да се изтегля
ме. Пристигнахме радостно 
посрещнати от другарите

През тази година се навършват 30 години от ос 
вобождението на Югоизточна Сърбия 
ма. По този случай редакцията на „Братство 
помества материали от дните на борбата, партизан 
ски спомени и документи за да покаже на подраст
ващото поколение величието на тази борба.

В този брой поместване спомени на Рашко Ка
менов от Гоиндол.

април; гладни и изморени. 
След малка почивка получи 
хме хляб и сланина. Престо 
яхме цял ден. Вечерта, с пър 
вия мрак, получихме нареж 
дане да отидем на спане, а 
само след един час 
нареждане:

— Ставайте!
Ротата получи задача първа 
да мине Босут. В нарежда
нето се казваше никой да 
не пуши и не приказва, до

пираха и звуците на вран- 
ската музика. Започна ата
ката. Германците бяха изне
надани. Нашата рота дейст
вуваше енергично и това 
смути германците. Напредва 
хме три километра и след 
това бяхме принудени да ос 
тъпваме. Заранта се сража
вахме край едно езеро. Ко
гато се развидели, имахме 
какво и да видим: труп до 
труп. И наши и техни. То
гава за пръв път почувсту- 
вах страх. За пръв път си 
помислих, че няма да оста
на жив.

Най-много страдахме от 
минохвъргачките и артиле
рията. Давахме жертви н 
при нападение и остъпле 
ние. Но бяхме решенн да за 
държим позициите. В един 
момент ликвидирахме джа
мията, в която се намирали 
германски разузнавачи. След 
това получихме предимство. 
Германците започнаха да 
остъппат. По този начин зае 
хме Батровац.

Рашко си спомня:
— Когато заехме Батровац 

влезнах в болницата. В нея 
сс намираха около стотина 
тежко ранени войници. Гле
дайки тези бойци спомних 
си за моя земляк Борис Ги- 
гов, когато в същия бой ви
дях залегнал край картечни 
цата с разнесен череп от 
вражески куршум.

фашиз-от
ще

ново
в

От Гоин дол до Босут
нощ. Атакуват врага. От вси 
чки страни се чувало парти 
занското „Ура! Напред“. Ка 
ртечниците тази нощ нспре- 
късвали до сутринта. Тази 
нощ загинали Душан Виде
нов от Бански дол и Васа 
Алексов от Поганово. Били 
ранени Тренча и Санда от 
Поганово. Но бригадата не 
остъпила. В третия пристъп 
германците започнали да от 
стъпват. Имали много уби
ти.

— След обед влезнахме в 
Подусво — спомня си Раш
ко. — Вече нямах цървули 
на краката си. Изгубих ги в 
снега. Краката не чувству
вах от студа, В Поелуево ми 
помогна Владимир Япкович 
от Планиница. Даде ми цър 
вули. Когато се опитах да 
сваля чорапите сълзи ми по
текоха.

Прищина ... Косовска Ми 
тровица ... По Долината на 
Ибър до Сиеница. Път без 
борба. Само сняг и гладува
не. В Сиеница за пръв път 
войниците от бригадата по
лучават добра храна.• •

Нови боеви задачи . .. Ьри 
гадата получава задача да 
атакува пътя при Горно До
ни, за да плени германците 
и техните коне. „Тръгнахме 
да изпълним тази задача. 
Беше това в началото на я- 

1945 година. Прибли-
на 100 метра до

В навечерието на освобо
ждението на Димитровград 
и околността от фашизма в 
село Гоин дол пристигна ед
на вечер младежкия ръково 
дител Сърба Златкович. Мла 
лежите се насъбраха за да 
чуят от устата на скоевеца 
за освободителната борба и 
партизаните. Между тя бе
ше и Рашко Каменов, кой
то заедно с още 16 младежи 
от селото се присъедини към
партизаните.

Той се присъедини към па 
ртизаните в момента когато 
в Димитровградско изгря 
свободата, но в момента ко
гато все още големи 
от страната не бяха освобо
дени. В Димитровград се 
формира Първа цариброд- 
ска бригада. Рашко 
боец и за пръв път след дъл 
тото пътуване от Пирот, Ба- 
бушнида при Власотинци 
участвува в борбата.

— В Ниш, спомня си Раш
ко Каменов, Първа царибро 
дека бригада се приобщи 

VIII сръбска бригада, а

части

бригадата. Другарите пи бла 
голариха за изпълнената за
дача, а комнадира Сава ни 
честити“...

След това водихме боеве 
при Дрина и Дрипяча, за ос 
вобождението па Зиорнмк, 
сраженията при Братунац и 
на Сремския фронт. В Лоз
ница Рашко и Добрин влез
ли в състава в ротата 
ръжена с автомати.

■
Бригадата пристигна в 

Срем. Ротата бе прехвърлена 
в Батровац на река Босут. 
На отсрещния бряг бяха гер 
манците, около 500 метра от 
бригадата. „Тук пристигнах
ме — казва Рашко — на 11

като не се нзтереля червена 
ракета и враиската музика 
ие засвири марш за нападе
ние.

Днес Рашко см спомня за 
тая страшна, по славна нощ:

— Дойдохме до реката. За 
пръв път видях огромни гу
мени лодки. По тридесет ду 
ши влезнахме в една. Без 
шум
Лодката полека 

сешс. Дори не се чуваше 
шума на водата. Приближа
вахме другия бряг. Герман

ии забелязваха. Ко 
гато стигнахме до брега, по 
лека нзлезнахме и заехме по 
зиция. На небето се показа 
червена ракета. До нас до-

стана

се отделихме от брега.
се но-

I1, ь-към
неколцина бойци заминаха в 
X и ХП бригада.

От Ниш последва дългия 
път: Прокупие — Куршум- 
лия — Подуево. А след това 
на Остро копие бригадата 

боева зада-

Осма сръбска бригада след 
това замина за Вннковцп, и 
Стара Пазова където полу
чихме ново облекло. След • 
това заминахме иа парада в 
Белград.

ците не

получи първа 
ча. Рашко си спомня, че то
ва била първа негова пълна 
с неизвестност партизанска

Милош Бпкнчнуари 
жихме се
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ЗА ОТДИХ И ПОЧИВКАВ ЧАСОВЕ

— Да знаете, моята бивш, 
хазайка се разплака когагГ 
напусках квартирата... 9

— На мен това няма да 
случи, сиико, При мен 
плаща предварително ...

часовника, за Да се убеди, 
че не е спрял.

Посетител към собственик 
на заведение:

се

Младеж влиза в книжар
ницата и пита:

— Имате ли ръководство 
за писане на любовни пис
ма?

— Защо не изнесете това 
като — Докторе, недей да <* 

разсърдите, но питах 
някои лекари за болестт 
ми и някои не са 
с вашата диагноза ...

• но ще видите 
аутопсията ще покаже исти 
пата...

пиано от салона, след
свири на него? 

То за нищо не служи.
никога не се още

а
съгласни— О, съвсем не е така! Ко 

гато келнерът иска да навие 
стенния часовник, той се ка 
чва на пианото.

— Да, господине, Малко 
за два мссоса и голямо за — Зная..Връвчицата помогну четири пссоса.

— Дайте ми едно за чети
ри пссоса, защото съм много 
влюбен.

В амбулаторията на едно 
малко място влиза човек:

— Докторе, ухапа ме змия.
— Къде те ухапа? — запи 

та го лекаря.
— На ливадата ...
— ... защо те ухапа?
— Без причини...

бабуту: „Са че пи буде, 
че стигнело навреме..."
Ка опалията испуши и 
стану. |

Питам йеднога човека, 
видим познава шоверато 
га, Никво че буде, а он 
ми каже, че детето е но
во и не познава моторат, 
не познава му болкуту. 
Изокаше тегая конду*:та 
ратога, детето погледа и 
нещо показа. Тегая шове 
рат изока: \

— Има ли некой вър- 
вцу? !

Я се бърка по цепове- 
те, и ли съм си облекъл 
новият костюм едва на
мери йедно парче у па- 
зуку.

— Деца, еве, намери 
вървчицу.

Шоверат узе вървчи- 
цуту, муну се при мото
рат, завърза два шрава 
и рече: „Готово, улазе- 
те ...“

Пак седомо, моторат 
изпуши и пойде. Стиго- 
мо без спираюе до Трън- 
ски Одоровци.

Затова деца, ако иде
те на пут с автобус, по-Я ® 
несете си вървчицу мож 
да ви потребе...

На операционнатаЧесто
човеци за нашите 
буси. Иедни се жале, че 
не пооде навреме, дру%и 
че не стизаю ка требе, а 
може да се случи и уз- 
пут да се закаше.

Лани летото идо с ба
буту за Звонску баюу и 
човеци ми кажу куде че 
обикаляш през Бцбушни 

иди с автобусат до 
Трнскки Одоровци и ма
лко пешки та у банюту. 
Не бейо видел толкова 
године бая Станою и ре- 
ко, аде да идем по тия 
пут .. . Наседамо, 
рат забърмча и од Суко- 
во ванумо рекуту. Бре 
убавиня, да гледаш па да 
се не нагледаш . ..

По йедно време куде 
Камаринове воденице а в 
юбусат стану. Я мислим 

станица йе и реко да по- 
излезнем надвор, ка не- 
койи човеци рекоше ав
тобусат нешто нейе уред 
и требе да га поправляю. 
Реко бре на „Ниш-Иекс
прес“ неможе ништо да 
се случи, йекспресно че 
га опрайе. Муаше се шо- 
верйете натам-навам. По 
йедно време кажу: „Сви 
да улазе!..." Ние улезо 
мо па наседамо и реко на

пути ми писую 
авто-

маса
лежи пациентът. Хирургьт 
се обръща към сестрата — 
асистент:

— Миличка, имаш ли не
що против, ако загася лам
пата?

— Съвсем не, Бгон.
— А ако спусна завесите?
— Направи го мили.
— А, сега е вече съвсем 

тъмно. Мога ли да те помо- 
моя? 
сък-

— Дайте ми инструменти
те...

— Докторе, извика бол
ния, гама ви е сега до свир
ка.отведа

питаш)
ля за нещо, един 

— О, защо ме 
ровищс!

— Тогава погледни как ху 
баво светят стрелките на 
новия ми ръчен часовник.

цу Пиян човек пристигна на 
автобусната станция.

— Какво желаете? — за
питва го касиерката.

— Да ... оня ... да видим 
какво имате?

Срещат се двама прияте
ли.
— Кога ще ми върнеш ония 

сто хиляди?
— Утре ...
— Но ти ми с месеци го

вориш едно и също.
— Е виждаш, аз не съм от 

ония които днес кажат ед
но, утре друго.

Две приятелки разговарят:
— Страшни са мъжете! — 

казва едната. — Познавам 
един, който пет години не е 
целувал жена си, но застре
ля друг, само защото я е це
лунал.

мото-

Квартирант взнма стая. В 
желанието си да им пресно - 
пира притежателната казва:

Съдържателят на „салона“ 
извика полицай.

— Бързо! — казва му той. 
— Един клиент изпи три го 
леми чаши уиски и не иска 
да плати.

Полицаят влиза в салона 
и се оказва пред огромен 
ковбой е навъсен вид.

— Е, добре! — съгласява 
се полицаят, обръщайки се 
към съдржателя. — Колко 
струват три големи чаши 
уиски?

4. ЧЕТВЪРТИ РАЙОН — 
Сливница, Верзар, 

СДРУЖЕНИЯ Долна и Горна Невля, Скър

РАБОТНИЧЕСКИЯТ СЪВЕТ 
НА ОСНОВНАТА ОРГАНИ- селата:
ЗАЦИЯ НА
ТРУД НА ЕЛЕКТРОДИ СТРИ веница. Барне и Голеш 
БУЦИЯ НИШ 2 изпълнители

5. ПЕТИ РАЙОН — села 
та: Градище, Чиниглавци, 
Сречковац, Обреновац, Мило 
йковац.

дава

ОБЯВА 1 изпълнител

УСЛОВИЯ:
за работно място — Квалифициран електро- 

монтер, 1 година трудов 
стаж,

— Квартири не са обезпе 
чени.

— Къде си понесъл 
бебенце, щъркелче?

— В града, чичо.
— А защо не го оставиш в 

селото ни?
— Безсмислено е, чичо. Ко 

гато порасне, то пак ще из
бяга в града.

това
КВАЛИФИЦИРАН ЕЛЕК

ТРОМОНТЬОР ЗА КЛОН ДИ 
МИТРОВГРАД 
за следните райони:

1. ПЪРВИ РАЙОН —- села
та: Моинци, Мъзгош, Бребев 
товци. Долни и Горни Криво 
дол, Вълковия и Болевдол 

1 изпълнител

МАНЧА, с.

— Личен доход е утвърден 
със Самоуправителното спо
разумение за взаимните от
ношения на работниците 
сдружения труд на Електро 

2. ВТОРИ РАЙОН — села дистрибуция Ниш. 
та: Височко Одоровци, Гуле 
новци, Смиловци, Радейна и 
Петърлаш

Иванов от Димитровград.(По идея на Владимир 
Хонорар 50 динара)

1!

.11111ШШШШМ11ШШ1ШШ11Ш1Ш1ШШШШ111ШШ11Ш1 Разговор между двама о- 
ратори:

— Нищо не е по-нещцрят- 
но от това да забележиш по 
време на доклад, че някой в 
залата поглежда часовника 
си!

— Още по-неприятно е оба 
че да видиш как по време 

1Ш111111111111111111111111111111111Ш11111111111111111111Ш1111111111и11ШШ1111111111111111111111111Ш111111111111111111111Н" на сказка някой СИ почуква

I — С молбата кандидатът 
представя и удостоверение 
за квалификациите.

1 трртм — Заявления се приемат3. 1РЕТИ РАЙОН — села- 1Л ,.ив на
та: Моинци, Мазгош, Бребев в сРок от 10 дни от деня вя 
ница и Пъртопогшнци публикуването на обявата

1 изпълнител във вестник „Братство“.

Очакваме нови идеи и предло
жения за рубриката 

»Манчин рабуш«
I 1 изпълнител

=

»Мяадежки
дом«
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