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И ОКТОМВРИ 1974 * — Приети заключенията за

икономическите про-
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решаване на 
блемиЮгославско — бирмански отношения

У Ме Вин на посещение 

Югославия
Председателството на Цен

тралния комитет на Съюза на 
югославските комунисти об
съди на заседанието си на 8 
октом ври проекто-заключени 
ята по актуалните обществе
но-икономически процеси и 
осъществяването на 
мическата стабилизация. Ка
сае се за документ, който 
произлезе в резултат на а- 
нализите изготвени в работни 
те тела на Председателство
то на ЦК на СЮК и изчерпа 
телните разисквания, които 
върху гази тема са 
преди осем дни 
част на третото заседание на 
това ръководство на СЮК.

Както и завчера бе изтък
нато. този документ в пред
стоящия период ще бъде под

тик за непосредствено 
жиране на комунистите в из 
пълнението. на задачите в об 
ластта на обществено-икони- 
мическите отношения, произ 
лизащи от Решенията на Де
сетия конгрес на СЮК.

Обосновавайки 
заключенията, членът на Из
пълнителния

анга-в
иконо- текста на

По покана 
Иосип Броз Титона президента на СФРЮ
алистическата републ1шаеН^ирман^ат” 
уния У Не Вин пристигна на 7 октомв
ри на първото си официално 
телско посещение в Югославия, 
майският президент

на Скупщ1шата на СФРЮ Киро Глиго- 
ров, секретаря на Изпълнителния 
тет на Преседателството на ЦК на СЮК 
Стане Доланц и др.

Същият ден президентът Тито 
ругата му Йованка Броз 
със воя гост Не Вин

комитет 
Председателството на ЦК на 
СЮК Мунир Месихович под 
черта, че комунистите във 
всички среди, работйки вър
ху провеждането на заключе 
нията на Председателството 
на ЦК на СЮК, са длъжни 
да набележат и обществена 
програма за действие.

В следващия брой ще по
местим Заключенията от Тре 
тото заседание на Председа
телството на СЮК.

на
коми-

и прия- 
Бнр- 
Юго-

ще по

и съп-
ще остане в 

елавля пет дни и освен Белград 
сети Гердап и Бор.

Бирманският президент и придру
жаващите го личности бяха тържестве
но посрещнати на аерогара Белград от 
г!3^®,еАпеАателя на Президиума на с-щг-вд Петър Стамболич, председателя

се срещнаха 
и съпругата му, с 

които проведоха кратко време в сърде
чен разговор. На вечерта 
Тито даде тържествена 
гост

водени 
в първата

президентът 
вечеря за своя 

от Бирма. На вечерята президенти
те Тито и У Не Вин вдигнаха наздрави- 

между другото казаха:ци, в които
ТИТО: НЕ ТРЯБВА ДА 

ЧАКАМЕ СЪС СКРЪСТЕНИ 
РЪЦЕ

имайки предвид своите це 
ли и осъществените досега 
резултати, трябва още пове- 

обединяват 
ват своята активност. Със за 
стъпването си за решаване 
на -международните пробле
ми и развитие на всестран
ното политическо и икономи 
ческо сътрудничество върху 
основите на пълнс равно
правие, необвързаните стра
ни станаха реална морално- 
политическа и материална си 
ла, способна ефикасно да 
влияе върху развитието на 
международните отношения. 
Това те потвърждават и с 
все по-активната си роля и 
положително влияние в Обе
динените нации и другаде.

своите отношения с външния 
свят. Вярвам, че тези прин
ципи могат много да допри
несат за разширяване на при 
ятелските отношения между 
народите и опазването на 
международния мир и 
гурност.

В днешния свят, въпреки че 
се стигна до орхрабряващи 
надежди в някои региони на 
света за укрепване на светов 
ния мир, и по-нататък същес 
твува напрежение в отделни 
части на (.лета, занапред ос
тава загрижеността поради 
опасността от избухване на 
война. Убеден съм, че ще се 
премахнат военните опаснос
ти и ще се подобрят условия 
та за мир и сигурност до та 
хава степен, дохолкото пове 
че страни сс придържават и 
зачитат принципите ма взап 
миото уважаване, ма сувере 
питета и териториалния ии- 
тегритет, ненамесата във вът 
решните работи на други, ми 
ролюбива коегзистемция, без 

Стр. 3

че да се и засил Братско сътрудничествоНай-новите събития 
ха колко процесът 
лабване на напрежението и 
преговарянето 
необвързаните страни 
ги се

показа 
на отс-

си-за което 
вина- 
е все Димитровгрод—Ддександровоцзастъпваха 

още ограничен. А правдиви и 
трайни решения на междуна 
родните проблеми не са въз
можни без участието на 
всички страни, специално на 
пряко заинтересованите. Ето 
защо, процесът на отслабва
не на «апрежението трябва 
да бъде универсален. Всяка 
страна трябва да поеме своя 
та част на отговорност за ук 
репване на световния мир, 
който е неделим.

Но, поради сегашното раз
витие на обстановката в све
та ние не смеем да губим 
кураж, не трябва да чакаме 
гъс скръстени ръце. Цапротив 
необвързаните страни и ос
таналите миролюбиви сили,

Към края .на миналата сед 
мица делегация на Общинска 
та скупщина и обществено- 
политическите организации 
от Димитровград бе на дву 
дневно посещение в града- 
побратим Александровац 
ЖуПскн. Гостите от Димит
ровград присъствуваха на 
тържествата „Жупски гроз
добер 74". По време на посе 
щението бяха водени разгово 
ри за по-нататъшното раз
ширяване на сътрудничество 
то между двете общини.

По същото време ,в Алек- 
сандровац пребивава и група

от 50 работници от Димитров 
градските трудови организа
ции, които бяха гости на тру 
довите колективи в 
побратим.

В тържествата „Жупски 
гроздобер" взе участие и 
самодейния музикален съ
став ,,Албратоси’\ който се 
представи с успешните си 
изпълнения.

Димитровградските гости 
се срещнаха и с делегации от 
Нова Горица в СР Словения, 
— град побратим с Алексан 
дровац.

града-

У НЕ ВИН: НЕОБВЪРЗВА- 
НЕТО Е ПРИНОС КЪМ 
МИРА

— Нашите две страни се 
придържават към принципи 
те на пеобвързването и миро 
любивата коегзистемция в

1МШ ■*«■■■■■■! (■■■■■■■аанававаана! В ТОЗИ БРОЙ:Три десетилетия свободен Ниш ■
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I■Анкета на „Братство“
:

УЧЕБНИЦИТЕ С МНОГО 
ГРЕШКИ
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СЕДЕМТЕ СЕКРЕТАРИ НА 
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Ниш маСАМИЯТ факт чс Прсдселатслстиото 
Централния комитет ма СЮК мак заседава 
8 октомври, за ла приеме заключения от - а, 
села името проведсмо миналата седмица, на 

бяха обсъдени актуалиите обществено-

к' > па

На 14 октомври Ниш праз 
иува 30 годишнина от свое
то освобождение от фашиз
ма. По този случай ще бъдат 
пуснати нови пускови обек
ти, изложби за участието на 
Ниш и околността в Наро- 
доосвободнтелното движение 
Ниш, град-герой ще празну
ва победите 
ко строителство и 
борба през НОБ.

Ниш, като кръстовище на 
два важни балкански пътя, 
които още от далечнотто ми 
нало минават през Моравс
ко-вардарската и Нишавска 
долина през последните 30 
мирни години използва това 
важно обтоятелст.во за свое
то разрастване и изгражда
не. При това той запази дос 
та от своето историческо ми 
нало.

-икономически процеси и осъществяването нар-да-яа
пай-висшето партийно ръководство. Разш

ие се състои в механичното 
разделяне па обсъждането и приемането на 
заключения, по в убеждението на участници
те в заседанието, чс в предварително изгот
вения проект па заключенията не са изразе
ли пито са могли обективно да се изразя! 
политическите оценки, до които са те дошли.

Какво всъщност се е променило тук/ нл 
заседанието па Председателството от 30 сеп
тември, особено в няколко речи действител
но (Ч-‘ говореше с партиен език. За разлика от 
речеиика и стила в други обществени инсти
туции — камари, скупщини и специализира
ни съвещания, пък често и на партийни сре
щи, на които преобладава икономическа, дори 
икономистическа дескрипция, този път в Пред
седателството на ЦК на СЮК се каза 
тийна дума за стопанството, тоест за полити
ческото поведение на членовете на Съюза на 
комунистите, които съществено влияят върху 
резултатите на стопанисването и общество-

1.:
То строят Н011Ш1 НнШ

па Константни Велики, кой
то е родей в този град, гра
дът много напредва. Дарът 
„величествено украсява” ево 
ето родно място. Днес архе
олозите активно работят и 
всека година от намерения 
материал реконструират жи 
вотът на Ниш в римския 
период. Открити са памет
ниците като бронзовата гла 
ва на Константин Велики, 
монети с образите па Тнбе- 
ри, Проба и Константни и 
сребърни съдове г името на 
император Лпцпннй.

Ниш е претърпял в своята 
история и много опустоше
ния, нападение на хуните

па1386 година.п рев вземат 
Ниш е отново разрушен. По 
време па турците той крили 
чц па по-голимо село с пет 
джамии п една древна черк 
ва. В Ниш п околиоста се 
провеждат много борби за 
освобождението от турците, 
който окончателно е освобо 
ден по време на сръбско- 
-туреката война 
година. В богатото историчес 
ко лцгпало тряба да сс спо
мене п героичното участие 
на нншлнин в иародооовобо 
дптелната борба н провеж
дането па шипката опертция 
(от 8—14 октомври 1944 го
дина).

На й-гол ям разцвет Ниш до 
жпвява през последните 30 
години. От град с 45 000 жи 
тели (1944) Ниш днес има 
пад 150 000 жители г. крупни 
стопански и промишлени 
предприятия като Електронна 
та индустрия, Машинната

ра сс, същността

в социалист!тес 
своята :

:
1877—1878 :

♦♦♦
пар

ните отношения.
Тази промяна впрочем не е случайна. 

Председателството, както и целият Съюз на 
комунистите с Решенията на Десетия конгрес 
на СЮК са задължени идейно и политически 

осветляването на общест- 
на всичко.

да се ангажират в 
вените явления и съгласуването 
което забавя или спира изграждането и ук
репването на обществените отношения върху 
основите на Конституцията и конгресни реше
ния. Изхождайки оттам, членовете на Предсе
дателството на ЦК на СЮК в разискванията

и определени 
Да кажем

индустрия, текстилната про
мишленост. Ниш става уни
верситетски град, в който се 
учат студенти от нашата стра 
на и чужбина. Съответно 
на икономическия растеж
Ниш става важен център за 
културното и просветно раз 
витие. В него се провежда 

югославския

да пренебрегнат
несъразмерности и противоречия, 
обстоятелството, че промишлеността 
сравнително благоприятни резултати, че селс
костопанското производство бележи абсолю
тни рекорди, а в обществото все пак се чув
ствуват сътресения, които отрицателно влия
ят търху жизненото равнище и настроението 
на хората. Вълненията в световното стопанст
во, от които ние като стопански отворено об
щество, не можем да побегнем, сигурно не са 
главна, и единствена причина за тези сътре-

не можаха
постигапреглед 

филм, хоровите тържества. 
Градът има много историчес 
ки паметници (Нишката кре 
пост. Медиана, Рановизантий 
оката гробница Челе-кула, 
концентрационен логор), кои 
то са много посетени от стра 
пата и чужбина.

Кварталите на гр. Ниш 
днес обхващат нишкото поле 
към Нишка баня, Бубан и 
белградското шосе, а много 
етажниците нарушават моно 
тонието ма равнината прида 
вайки красив изглед на днеш 
ния Ниш. Нараснал за три 
пъти в социалистичека Юго
славия Ниш е създал всич
ки условия до края на този 
век да нарасне още толкова 
и стане един от най-големи- 
те и красиви градове в наша 

Б. Ннк.

на

В заводите на ЕИ

Чрез археологически проу 
чвания е утвърдено, че на 
това място е съществувал 
живот още в праисторическо 
то време. Бубан е най-извест 
но архелогичеоко находище 
в страната. Ниш се спомена 
ва за пръв път при келтите, 
а по време на римляните, ка 
то Наисус се изгражда воен 
на крепост. През втори век 
Ниш става свободен град с 
автономни права. По време

които 441 го разоряват. Се
дем години по-късно визан
тийския дипломат Приск на 
мерил града напълно опусто 
шен. Едно столетие по-къс
но, цар Юстиниян прави от 
Ниш крепост, а през 615 го
дина града разрушават слав 
яните. Ниш става богат град 
отново през 11 и 12 век ка
то византийска крепост сре 
щу рашките жупани. През 
1183 година Стеван Неманя 
го освобождава. Турците го

сения.
Разбира се, партийният „ъгъл" на наблю

дение и анализ не се свежда до оценка за по
ведението на субективния фактор, хората. То 
обхваща всичко — обективните обстоятелства, 
обективните трудности и поведението на суб
ективните сили, комунистите, преди всичко 
онези, на отговорни политически, обществени 
и стопански постове. В този смисъл на засе
данието на Председателството стана дума за 
отговорността на комунистите, на всекиго в 
съгласие с доверената му от партията и об
ществото задача. Това е още по-важно 
оглед на нашия навик и пратиха — в мно
жеството разнообразни
знрани оценки често да не долавя ваме поли
тическата същност. По-право, не можем, или 
понякога не искаме да разговаряме с поли
тически и партиен език, защото такъв 
неизбежно подразбира и отговорност 
ва, което се прави или не прави.

Предупреждението от заседанието на Пред
седателството на ЦК на СЮК, че за стопанс
твото и за явленията в обществото изобщо 
вече не може и не смее да се разговаря по 
стария начин дойде наистина навреме. Труде
щите се, подтикнати от Писмото и Решенията 
на Десетия конгрес на СЮК масово са готови 
да се ангажират в осъществяването на Конс
титуцията и конгресните документи, защото в
ова виждат гаранция за установяване на со-
“с™Иен:“д^но^иОУЛРаВЛеИИе ВЪВ ВСИЧКН 

Рт тази готовност и настроение на работ- 
Съюзя КАаеа произтичат задълженията за 
„™за на комунистите, които трябва той да
своите ТпрокламацшцСЛеАОВаТеЛен На Себе син 

Председателството на ЦК на СЮК ето 
ЦиитеВТ^ПРеА^,1ре^1 пленовете, организ^ 
за тези задължения."3 ЪЮЗа На «"“диетите -

— с
та страна.

1-а царибродена бригада | 

взе участие в освобо- * 

жденивто на Ниш

данни и импрови-ш. ШтстЗо4

стил 
за оно-ВЕСТНИК НА БЪЛГА* 

СКАТА НАРОДНОСТ В 
СФР ЮГОСЛАВИЯ 

Налива воекн петак 
Урежда редакционна 

колегия
Директор, главем и 
отговорен редактор 

ТОДОР ВЕЛЧЕВ 
Технически редактор 

БОГДАН НИКОЛОВ 
Надава „Братство* — 

Ниш, Кей 29 декември 8 
Телефони 
46-454, Редакция 46-143 
Годишен абонамент 46, 

а полугодишен 20 
дшшра

Текуща еметка 
62300-605-9529 
СДК — Нжш

ПЪРВА ЦАРИБРОДСКА 
бригада, която бе формира
на на 10 септември 1944 го
дина. взе участие в боеве
те за освобождение на град 
Ниш.
След Власотинци, където по 
лучи първото си бойно кръ
щение Царибродската бри
гада, като съставна част на 
22-а дивизия заедно с Първа 
власотинска и 26-а бригада 
от 46-а дивизия действува 
през Бабишка гора и Селиче 
вица към Ниш.

Бойците от Първа цари- 
бродска бригада слизайки 
откъм градската тухарни- 
цата и фабриката за бира се ; 
отправиха към центъра 
града, където след пълното 
освобождение на града 
настаниха в сградата на ос
новното училище „Учител 
Таоа". На 23 октомври бри
гадата влезна в състав на Ос 
ма сръбска бригада, в чии- 
то състав 
на войната.

: директор —

на

се

«•«■.звш» „Вук
*№•, Ст ги, 

№ п - Н я -♦ „КОМУНИСТ”
***♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦<

остана до края
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ОТ ЗАСЕДАНИЕТО НА ЦЕНТРАЛНИЯ КОМИТЕТ 
НА СКС "У НЕ ВИН НА ПОСЕЩЕНИЕ 

В ЮГОСЛАВИЯ Прилагане на Конституцията и 

стопанската стабилизацияот 1 стр. родното положение и 
ността на двете 
международен план.

Те със задоволство конста 
тир аха, че добре се развиват 
нашите билатерални отноше 
ния. Както е изтъкнато, два 
мата председатели са отдали 
голямо значение на по-нататъ 
шното развитие и

югославско-бирманското 
сътрудничество, които харак 
теризира взаимно 
разбирателство и 
на взаимните 
разговорите е дадено насър
чение за много предложения 
и конкретни проекти за у- 
крепване на югославско-бир 
манските отношения, за кое
то сътрудниците на двамата 
президенти и експертите по- 
подробно ще разтоварят те
зи дни.

актив
страни наоглед на различията 

-номическата и 
та системи, както и 
бивото решаване 
те без прибягване 

В отделни 
по-нататък има 
■конфликти 
ки ни е съществено 
но да работим 
обуздаване 
отново да 
мирът в тези области.

Според програмата във 
вторник започнаха официал
ните разговори между пре- 

% зидентите Тито и Не Вин и 
сътрудниците им.

Двамата председатели во
диха разговори по билатерал 
ни отношения .между 
страни, както и по

в ико
— ДЪЛГОСРОЧНИ ПРОЦЕСИ И ЗАДАЧИ НА СЪЮЗА НА КОМУНИСТИТЕполитическа

миролю 
на спорове 

към сила. 
части на света и

Част от изложението се от
нася до слабостите в разпре 
делението на дохода. Ниската 
производителност може да се 
надмине единствено чрез си 
стемата на възнаграждаване, 
стимулиращо по-добрите ре
зултати на. труда, използва
нето на мощностите, трудо
вата дисциплина и пестене
то...

Централният комитет на Съюза на комунистите 
на Сърбия на заседанието си състояло се на 3 ок
томври обсъди дейността и предстоящите задачи на 
комунистите на Сърбия в ожмвотворяване на кон
ституционната концепция за основните организа
ции на сдружения труд, самоуправителното свър
зване и сдружаване и увеличението на производи
телността на труда.

въоръжени 
и затова за всич-

укрепванесъвмест 
за тяхното 

и да се опитаме 
се възстанови

па

доверие, 
зачитане 

интереси. В Оценявайки промените в 
позицията на трудещия се, 
станали в резултат на при
лагане на принципите на но
вата конституция секрета
рят на Изпълнителния коми 
тет на Председателството на 
СКС Джордже Лазич в уво
дното си изложение подчер
та значителните резултати 
постигнати благодарение на 
голямото ангажиране на ра 
ботническата класа и остан 

сили

то организацията е вече за
писана в регистъра на съда.

Формално правният аспект 
на осъществяване на Конс
титуцията и действителното 
прилагане на материалните 
и икономически отношения 
върху основите на Конститу 
цията представляват 
тен и единен процес.

— Съюзът на комунистите 
трябва постоянно и енергич
но да .спира всяка проява и 
тенденция към уравниловка 
във вътрешното разпределе
ние, понеже тя отрича основ 
ните поставки на нашия са- 
моуправителен социализъм...

двете 
междуна

цялос-

лите социалитически 
водени от Съюза на комунис 
тите. На лице е и ново пове 
дение и отношение към про 
блемите. От словесното раз
водняване на акциите, зао
бикаляне 
■конституционните, решения 
и бавността в пребразование- 
то на реалните отношения — 
все по-ясно се преминава към 
конкретна и последователна 
трансформация на отношени 
ята в стопанството и в об
ществените дейности. Кому
нистите. са длъжни да подти
кват хода на тези процеси.

МЕРКИ ЗА СТАБИЛИЗИРАНЕ 

НА СТОПАНСТВОТО на същността на
На 7 октомври в Димитров 

ГРЯА се състоя редовна сесия 
на Общинската

На сесията бе прието и 
предложението за изменение 
и допълнение на Обществе
ния договор за разпределе
ние на дохода и личните до 
ходи. По този начин за оне
зи работници, които имат 
специални условия на работа 
.шчният доход може да се у 
величи с 50 точки. Поотдел 
но за всяко работно 
решение приема 
организация.

Бяха именувани и комисии 
на Общинската скупщина и 
заключено в общината да бъ
дат формирани десет общно 
сти на интересите.

Общинската скупщина за 
съдии в Общинския съд в Ди 
митровград избра 
Дойчева и Новко Йотов, а 
от тази длъжност разреши 
Живко Панов.

скупщина, на 
която бяха взети няколко ва 
жни решения.

Р азглеждайки предложени 
ето за изменение и допълни 
ние на решението за непо
средствен контрол на цените 
на хлйба, кифлите, бюрека, 
както и цените на занаятчи
йските изделия и различни 
видове услуги от пряко зна
чение за жизненото равнище 
на населението в общината, 
да се формират според усло 
вията на пазара. Решението 
без прието въз основа на 
съответно решение на Репуб 
ликанския изпълнителен съ-

— Действителните проме
ни се осъществяват с неедна
къв успех в отделните орга
низации и отрасли. Затова е 
небходимо диференцирано да 
се оценява акцията, при кое
то да се изтъкват резултати
те, които създават градивни, 
творческа атмосфера и под- 
киват ускоряване на проме
ните — подчерта в доклада 
си Джорже Лазич.

Той специално посочи, 
че във фазата на законното 
учердяване на основните ор 
гаиизации на сдружения 
труд и трудовите организации 
е завършена значителна част 
от тази работа. Този етап, 
обаче най-често характери
зираше формално-правният 
подход към промените, кое
то доведе до разпростране
ние на заблудата, че с уста
новяване на институционал
ните рамки се завършалза 
цялата работа около прилага 
пето па Конституцията и 
явлението на чувствително от 
слабване интензитета на по
литическата активност нако 
му пистите от момента кота-

място 
трудовата

ДА СЕ СПРЕ УРАВНИЛОВ 
КАТА

Общинските комитети на СК 
наскоро ще анализират явле
нията на уравниловка, с. цел 
да организират акция срещу 
всички отрицателни прояви.

В уводното изложение бе 
посочено, че в повечето ор
ганизации на сдружения 
труд стабилизационните строг 
рами още не се основават 
върху опо-голямата произво
дителност, по-доброто столзу- 
ваие на мощностите и суро
вините и прилагането на на
учно-техническите решения, 
което е предпоставка за по- 
-стабилно стопашгсване.

Спа сясавет, а размерът на цените ще 
установи Междуобщинския;г 
завод за цени в Ниш.

Общинската скупщина съ
що реши да измени и допъл 
ни решението за социална 
защита. Според него право 
на добавъчни ще имат стари 
и изнемощели лица, лишени 
от семейно старание инвали
ди, които това право не осъ 
ществяват по друг начин. По 
мощта ще възлиза 50 на сто 
от минималния личен доход 
в Републиката. Право на до 
бавъчии ще имат и слепи ли 
ца и то 50 на сто от минимал 
ния личен доход, намалей с 
30 на сто.

На заседанието бе приета 
програма за работа на Цент
ралния комитет на СКС, най 
менован издателски съвет на 
републиканското издание на 
вестник , .Комунист” и фор
миран Политически 
при ЦК на Съюза на комуни 
стите на Сърбия.

Преди сесията на Общин
ската скупщина бе проведе
на отделна сесия на Съвета 
на сдружения труд при Скуп 
щината, на която бяха разгле 
дани анализа за работата 
на която бяха разгледани ана 
лиза за работата на стопан
ството и вън стопанските дей 
ности за период януари — 
шни 1974 година и информа 
цията за съгласуване в раз
пределението на дохода и ли 
чните доходи, а въз основа 
на общественото договаряне 
и самоуправителцо споразу
мение.

актив

ВРАНЯ

Осъдени двама български 

граждани
Закуските
анулирани

А. А. В Ножица те раниха милиционера Зейнич
Неотдавна Окръжният съд 

във Враня осъди на затвор 
двама български граждани, 
които след нелегалното си 
минаване през границата с 
пистолет раниха в село Бо- 
жица милиционера Велия 
Зейнич. 18-годишният Ботьо 
Михайлов от Перник (НР 
България) е осъден на чети
ри години строг затвор, а не 

„ говия съучастник малолетни
получиха и подделенията на ят ц к. също от Перник на
™^?"л 1<?СЛНМИР, Мило- две ГОЛИНИ затвор за мало- 

$Киворад Ш&чЛ“ летни лица.
тт ______  По време на процеса обви

а гържестват а присъству пените са признали делото

нота дружество „Ипо Лола и па малолетния Ч. К. на намерението им бн\о 
Рибар и нишките гимназии, процеса присъствува и пред преминаването 1щ°в'иъ^ 
с които тези армейски части отавител от Центъра за вия да чпминч-,. и'. А’ « госла 
успешно сътрудничат. социални грижи. Общшени Запад работа

те са задържаш! в затвора 
до потвърждаване на присъ
дата.

Двамата, български гражда 
ш* на 10 август т. г. с писто 
лет тежко ранили милицио
нера Велия Зейнич в с. Божи 
ца отнели му пистолета и 
побегнали. С големи усилия 
лекарите от Медицинския 
център в Сурдулица спаси
ха живота на храбрия мили 
ционер Зейнич. а нападате
лите наскоро бяха заловени 
в околността на Враня и пре 
дадени па стравосъдните орга

НИШ

В миналия брой на 
вестника съобщихме за 
една лоша практика в 
органа на управление 
при Общинската скуп
щина в Босилеград — 
за следобедните закус 
ки.

Сега имаме възмож
ност да съобщим прият 
ната новина на наши
те читатели,
■практика е премахна-

Тържествено чествуван 

Деня иа артилерията
Деня иа артилерията и на

лротиввъздушиата отбрана 
на ЮНА — 7 октомври бе тър 
жествено чествуван във вси
чки части ма Нишка армей- 

. ека област. На тържествата 
бяха анализирани постигна
тите резултати и отдаделии 
признания на най-добрите ча 
сти и отделни лица. Надде
лей и ето па Иово Пейчич по

че тази
ни.

та.
От 1 октомври насам

— следобедните закус
ки са премахнати, а 
служителите закусват
— в осем и половина, 
както и другаде. лучи преходното знаме на 

коменданта на Нишката ар
мейска област. Признания на
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ТРИБУНАв Димитровградска община

Кадрите в Босилеградска 

община
ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО НА 

ВИСОКО РАВНИЩЕ
на дългосрочно и перспекти
вно. Тона изисква планомер- 

отделяне сродства за /пко 
иоли-

13 началото па тази учебна 
босилеградоката 

няма достатъчно по- 
иреподаватсли по

1-И-Освен това тези здравии- 
стаициции и амбулатории по 
■селата оа в постоянна връзка 
със Здравния дам в Димит
ровград. 13 здравния дом 
успешно работят стацно-

пнеша медицинска школа 
29 със средно образование, 
акушерки и 5 болиичарн.

Държим сметка и за кадри 
те, които ни 
Отг 1ускамс ,СТИПС11ДИИ 
ределеп брой студенти.

По мнението на Д-р Цвет
ков има п недостатъци. Пре
ди всичко за цялостно реше 
пие па здравната служба в 
Димитровградска община е 
нужно пъп всички районни 
центрове, където има здрав
ни обекти, да има и клонове 
па аптеката. Засега този пън 
рос не е решеш. С неговото 
решава I гс здравеогшзва I што 
,п Димитровградска община 
що бъде организирано според

година
мпазияОпазване на човешкото ч

НО
здраве е едно от основите за 
дължения и най-важни зада 
чи в нашето самоуправител 
по социалистическо общест
во. Изпълнявайки този дълг 
здравната служба в Димнт- нарът, радиалното отделоние, 
ровградокл община всекнд- зъболокарната служба, дете 
невно се подобрява. Особен «пят диспансер, противтубер 
напредък е постигнат през кулозен диспансер, рентгено- 
последната година, когато вата служба, спплемиологп- 
бяха открити две нови здрав четката служба, поливалеп- 
ни станции и една амбула- тно-патронажната служба, 
торЦя. С броя на леглата, диспансер за майки, служба 
•структура на кадрите, поме- по обща медицина, което е 
щенията, оборудеността с <най гаранция за правилна грижа 
-нови апарати и инструменти за здравето в общината, 
здравеопазването в община- За здравето на димитров- 
та е на сравнително добро градското население се гри- 
равнище. жат 57 здравни работници,

’ от конто*. 4 лекари — спецна
листи, 7 лекари обща практн 
ка, 7 зъболекари, 2 с нолу-

луванс па кадрите и 
ти ческ очвъзпитателя1 а работа 
сред учащите се — да учат не 
да се избавят от стопански из
останалия роден край, но да 
се върнат и да му помогнат в 
преодоляване 
лостта.

д готвени 
физика, химия, френски език 

квалифиди- 
ипженери

а училището за 
рани работници 
по машиностроене 
тичсско обучение. ..Здравни
ят дом дълго време няма 

-1 зъболекар и лекар по об 
медицина. ГЗ авторсмопт- 

работилница ма

педоститат. 
за он- и прак-

изостана-иа

едмп Политиката за кадрово за
силване предпочита изгра.жАл 
нс на нови разбирания и от- 
I гея пения към специалистите 
в трудовите колективи. От
ношение на доверие, сътруд
ничество и другарство меж
ду специалистите и остана
лите работници. Възнаграж
даваме според труда и ре
зултатите, пълна одговорност 
и трудова дисциплина.

Трудовите колективи и са- 
моуправиталните им органи 
не се .задоволяват с. това тру
довите им организации само 
да съществуват и живуркат 
от лисг за утре. Те искат да 
застанат на здрави крака, да 
се развиват и разширяват, да 
прилагат най-новите придо
бивки на науката, техника
та и технологията. С едно 
дима да крачат наред с об
щественото развитие в стра
ната. Даже да крачат с по- 
-големи крачки за да насткег 
нат по-развитите. Това ни по 
велява общото развитие. А 
без съответни кадри това ед
вам ли ще може да се нап
рави. ___
" В това отношение досега 
е имало и обективни и субек 
тивни причини. Босилеград е 
отдалечен от съобщителните 
артерии и културни центро
ве. Няма културно-забавен 
живот. Снабдяването е лошо 
и нередовно, няма достатъч
но комфортни жилища, нито 
средства за възнаграждаваш; 
на такива 
От друга страна, като във 
всяко малко място има мно 
го еснафщина, интриги, дре
бнавост и други прояви, 
поради на мнозина, които 
са били там е омръзнал.

Но с последователното 
провеждане на конститушю 
нните принципи и конгресни 
решения, решаването на то
зи проблем може значител
но да се ускори. Той трябва 
да стане конкретна задача 
за всеки гражданин и всич
ки структури в обществено- 
-политическата общност.
Иван АНДОНОВ

ща автомата предприятие 
инженер. Втранспортното 

липсва машинен 
стопанските организации ни- 

икономистима достагьчио 
за ръководители па счстовод 

службите поството и за
м анализ. Няма достотъч 
юристи, И в органите 

общинското управление 
не са попълнени всички мес
та о юристи и икономисти.

С една дума, в егопанство- 
оби I ествс н и те де йп \ ост и

план 
по и
на

— Ние вече изпълнихме 
петгодншнния план, каза ни 
д-р Никола Цветков, дирек
тор на Здравния дом в Ди
митровград. — Най-важното 
в този план беше всички ра 
йони в общината да получат 
съответни, условия за запа
зване здравето на населени 
ето. Това го осъществихме с 
построяването на нови здрав 
ни обекти.

В момента всички райони 
в общината се обслужват спо 
ред програмата. Това ще ре 
че на 5 000 жители имаме ед 
на здравна станция и на 
3 000 амбулатория.

пенчкн критерии п норми.
А. Д.

то п
и Босилеградска община ня
ма достатъчно кадри с полу
висшо и виеше професионал 

образование. На тези ра
ботни места се намират хооа 
г.ъ? средно образование, кои 
го въпреки старанието си и 
дългогодишния опит не са в 
състояние да вършат профе
сионално работата.

Едно е ясно: напредъкът® 
стопанството, здравното де
ло. просветата и останалите 
дейности търси добре подго
твени и работливи специали
сти. Те са съществена необ
ходимост за по-нататъшното 
развитие на Босилеградска 
община.

В следвоенния период от 
общината над 50—60 души 
завършиха полувисше и вие 
ше образование. Навред из 
страната ни работят тези спе 
циалистн като лекари, инже 
•нери, икономисти, юристи, 
преподаватели и пр. Мнози
на заемат отговорни постове 
и са се доказали като добри

БОСИЛЕГРАД
ноВез правна служба

От известно време при Об 
щинската скупщина в Боси
леград прекъсна с работа 
правната служба. Именно за 
веждащият службата Боян 
Миланов е минал на нова 
длъжност, а -неговото място 
още не е попълнено.

жба, с което ще сесъздаде 
улесниние на гражданите-
страни.

С това ще се премахнат и 
, .дивите” писари, които за не 
малки пари извършват тези 
услуги на гражданите.Например в район Т. Одо 

ровци и Смиловци има зд
равни станции, в които ра
ботят лекар и медицинска 
сестра, а в Поганово и Иза 
товци амбулатории. Тези ам
булатории всяка седмица по 
сещават лекари, а в тях са 
•постянно работят медицинс
ки сестри. По този начин 
изпълняваме условието да 
бъдем според медицинските 
критерии класифицирани в

М. А.

С това са затруднени граж 
даните-страни. В настоящия 
момент съставянето на раз 
ни молби, заявления и др. 
правни работи им върши ад 
вокатът Трайков, но разбира 
се за своите услуги той на
плаша с 20 на сто по-скъпо, 
отколкото това ставаше в 
правната служба.

От компетентни общински 
ръководители узнахме, че в 
най-скоро време ще бъде обя 
вен конкурс за назначаване 
на ново лице в правната слу

ПОСЪВЕЩАНИЕ
ПРОБЛЕМИТЕ НА

СУП
В Боилеград на 4 октом

ври пребивава началникът 
на Между общинския секре
тариат на вътрешните рабо
ти във Враня Воислав Стой- 
кович.

В разговор с представите 
ли на обществено-политиче
ския живот и работниците в 
СУП в Босилеград бяха об
съдени някои актуални въпро 
си в работата на тази служ
ба. На първо място, бяха об
съдени мероприятията за те
хническо и кадрово укрепва
не на службата и финанси
рането й занапред.
Обсъдени бяха и някои орга 
низационни въпроси.

специалисти.
категория, което предс

тавлява висока степен на зд- специалнсти и ръководители.
Но... тези хора не искат да 

дойдат на работа в Босиле
градска община, в. родния си 
край. И сам се налагала въ
просът — КАК ДА СЕ ОБЕЗ
ПЕЧАТ КАДРИ?

Този

равоопазване за една малка 
община, каквато е Димитров
градска.

НАШ ЕКРАН въпрос никога не е 
слизал от дневния ред на за
седанията на Общинската с- 
-скупщина, обществено-поли
тическите организации само- 
управителните органи и на
последък делегациите. Невед
наж е посочено, че кадрови,, 
ят въпрог трябва да се реша-

Опакото на въпроса да улесни положението и не 
говото неосигурено семейс
тво.БЕЗ БИЛЕТ Обаче, ако неговата съвест 
направи засечка, то общес
твения контрол не трябваше 
да направи .същото. Хората 
забелязаха, че има нещо не 
редно. Съмнението накара 
инспектора по труда да на
прави проверка на доводите 
на Митко Паунов. Трудовата 
организация ..Първи май" в 
Пирот потвърди, че неговата 
жена вече четири години е 
работничка в 
конфекция.

Може би Митко се е двоу 
мил да излъже или не. Това 
не знаем. Знаеме, че инспек 
торът по труда не се двоуми 
да подаде заявление срещу 
Паунов за даване на невер
ни сведения. Епилогът ще по 
гледва и безспорно за Митко 
няма да бъде благоприятен.

Но този пример може би 
ще бъде поучителен и за вси 
чки онези, опитващи се по 
незаконен начин да спечелят 

М. Б.

ва? Неговото положение не 
му дава много точки, 
такива, които търсят работа, 
чието материално състояние 
е далече по-трудно. Все пак 
той даде неточни показания 
в които посочва, че никой в 
семейството му не работи и 
работа му е необходима, за 
да то издържа. Благодарение 
на такива неточни сведения 
в списъка на ония 
работа, неговите точки значи 
телно нараснаха, а с това и 
вероятността да получи рабо

Това че Митко М. Паунов 
безработен и неквалифици
ран работник от Желюша ис 
ка да работи, никой, не мо
же да му припише като грях. 
Още повече, че се намира на 
списъка при Отдела по нас
таняване на работа в Дими
тровград. Тези дни инопекто

Има

В рамките на обществено хранене работници
те в ,,Циле” получаваха топла храна от „Балкан". 
Понеже яденето беше „без вкус и миризма" напу
снаха тази кухня и минаха на суха храна. Но и това 
имаше свои недостатъци.

Тези дни работниците в „Циле"

пиротската
рът по труда и трудови от 
ношения в Димитровград по 
даде против него заявление 
до Общинската прокуратура 
в Пирот за една ,.дреболия", 
което може да 
комислено разбиране на дъл 
жностите на гражданите.

Именно, понеже изучи до 
бре всичко в Самоуправител 
ния

търсещиразрешиха
проблема на общественото хранене. Топло ядене 
почна да им готви кухнята в „Гумарата". Още не 

са изчислени разходите и не се знае всеки работник
се каже: ле

та.
Сметката беше вярна — и 

Митко получи работа 
неквалифициран работник в 
„Тигровите” заводи ;в Димит 
ровград. Следователно, обще 
ството му повярва и даде ра 
бота, с най-добро намерение

колко ще плаща за едно ядене.
На снимката: работниците в „Циле" докато 

получаваха суха храна, когато беше хубаво време
то закусваха навън.

като
договор за работа, 

Митко видя своя шанг само в 
това ако изкара повече точ
ки. Но как да постигне то

М. Б.
известни права.
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♦♦ V♦♦ ♦♦ Социалптическа република Сърбия 
ОБЩИНСКА СКУПЩИНА ДИМИТРОВ 
ГРАД I♦

!
ИЗПЪЛНИТЕЛЕН СЪВЕТ 

№ 03 — 106464/74

2 октомври 1974 година 
ДИМИТРОВГРАД

♦ I1 ♦
:Изпълнителният съвет при Общинската 

скупщита в Димитровград въз основа на 
член 10, 11, 12 и 13 на Решенито 
ползване, уреждане и даване на ползва-I не незастроени площи „Слежебен вест

ник на Общината Ниш') брой 34/68^68 
обявява:за из-

♦♦

КОНКУРС♦
5
:

ЗА ДАВАНЕ НА СТРОИТЕЛНИ ПЛОЩИ ЗА ИЗГРАЖДАНЕ НА СЕМЕЙНИ ЖИЛИЩА!

I♦♦ ♦
С този конкурс се дават на ползване след

ните незастроени площи

1. Незастроената площ № 3228/121 Дими
тровград с повърхнина 377 квадратни .метра 
в местността „Казармен район", където се 
предвижда жилищна сграда — приземие и 
етаж (11 + 1) за едно семейство.

2. Незастроената площ № 3328/31 Димит
ровград повърхнина 450 квадратни .метра в 
местността „Казармен район", където се пред
видено изграждане на самостоятелна семей- 
жилигцна сграда — приземие и етаж (11 + 1) 
за едно семейство.

3. Незастроената площ №3328/1 Димит
ровград с повърхнина 600 квадратни метра в 
местността „Казармен район", където е пред
видено изграждане на самостоятелна семей
на жилищна сграда 
(П + 1) за две семейства, тоест с два входа.

♦ ♦12. Незастроената площ № 3328/37 Димит
ровград с повърънина 400 квадратни метра в

„Сателит”, където & предвижда 
изграждане на семейна жилищна сграда — 
приземие и етаж (П+ 1) за едно семейство.

13. Незастроената площ № 5419/38 Димит- 
поврънина 400 квадратни метра в

местността „Сателит", където се предвижда 
изграждане на самостоятелна семейна жили
щна сграда — приземие и етаж (П + 1) за 
но семейство.

14. Незастроената площ № 5419/39 Димит
ровград >с повърхнина 400 квадратни метра в 
местността „Сателит", където се предвижда 
изграждане на самостоятелна семейна жили
щна сграда — приземие и етаж (П +1) за ед
но семейство.

15. Незастроената площ № 5419/40 Димит
ровград с повърхнина 400 квадратни метра в 
местността „Сателит", където се предвижда 
изграждане на самостоятелна семейна жили
щна сграда — приземие и етаж (П + 1) за ед
но семейство.

16. Незастроената площ № 5419/1 Дими
тровград с повърхнина 540 квадратни метра 
в местността „Сателит”, където се предвижда 
построяване на семейна жилищна сграда — 
преземие и етаж (П -1- 1) за едно семейство. 

Незастроените площи се дават на уреж- 
5. Незастроената площ № 3328/3 Дими- дане, което трябва да се направи според съот- 

тровград с повърхнина 375 квадратни метра в (ветната програма.
местността „Казармен район", където се пред- Срокът за уреждане на незастроената
вижда изграждане на самостоятелна семейна . площ и разноските за уреждането се охгреде- 
жилищна сграда — приземие и етаж (П + 1) лят с договор между лицата получили по кон- 
за едно семейство. курса площта и Общинската скупщина

ласно програмата за уреждане.
Началната цена за уреждане на иезастро- 

всички площи е 10 динара

3. Които са внесли 500 динара от гарант- 
ната сума.

4. Които са в трудово отношение.
5. Които поднесат комплетен и навреме

нен иск за конкурса.

♦ ♦местността ♦♦♦♦ IIIровград с
♦ При самото конкурираме заинтересовани

те внасят гарантния износ от 500 динара. Та
зи сума влиза във общата стойност на кому
налното уреждане от страна на кандидата по
лучил незастроената площ. Гарантният износ 
му се връща (съгласно член 17 от Решението.

♦♦♦♦
♦♦ IV
: Всеки кандидат, който участвува в тоя 

конкурс е дължен в запечатан плик да 
достави следните документи :

1. Молба обгербована с 5 динара/която 
съдържа за коя площ конкурира, причините 
поради които търси площта и височината на 
средствата, с които участвува в уреждането 
на незастроената площ — изказана във точна 
>сума по един квадратен метър (началната це
на е 10 динара за един квадратен метър), как- 
то и броя и членовете на емейтовото с точен 
и пълен адрес име, бащино име и презиме — 
а за омъжени и моминското презиме и име
то на съпруга.

2. Доказателство, че е внесен гарантният 
износ от 50 динара на текуща сметка брой 
62820-652-107 на Фонда за комунална дейност 
към Общинската скупщина в Димивград.

3 Удостворение от трудовата организа
ция, че е на работа.

4.Удостоверение. че няма семейна жили
щна сграда в Димитровград и на четири ки
лометра в околността на града, както и удо
стоверение от съответната община в която ра
боти, че няма своя къща. Това не се отнася 
до работниците на временна работа в чуж
бина. Удостоверението се получава в геодет- 
ското управление оггри общината.

Молбата със съответните документи се до
ставя в запечатан плик в срок от 15 дни от 
деня на обнародването на конкурса в 
пия вестник „Браггопво" на адрес: Общинска 
скупщина Димитровград, Имуществено-пранна 
служба — конкурса. От друга страна на пли
ка се наяшоват трите имена на подателя и точ
ния му адрес.

Незастроените площи могат да се видят.
Конкурсът се обнародва в местния вест

ник „Братство" и върху таблото в Общинската 
скупщина в Димитровград.

Резултатите от конкурси, ще бъдат доста
вени до всеки кандидат след сесията на Об
щинската скупщина, на която ще се решава 
за конкурса.

За всички заинтересованите могат да се 
отнесат в Общинската скупщина в Димитров
град при завеждащия на имуществено- прав
ната служба, стая № 23, всеки работен 
от 6 до 14 часа.

♦♦ приземие и етаж
♦♦ 4. Незастроената площ № 3328/2 Димит

ровград с повърхнина 375 квадратни метра в 
местността „Казармен район", където се пред
вижда построяване на самостоятелна семей- 

приземие и етаж

♦
5 на жилищна сграда 

(П + 1) за едно семейство.♦♦
:
♦
♦

съг-

6. Незастроената площ 1993 Димитров
град с повърхнина 205 квадратни метра, 
дето се предвижда изграждане на самостоя
телна семейна жилищна сграда.

♦ къ- енитс площи при 
за едни квадратен метър и 800 динара за етаж.

Компенсацията за горепосочените площи е 
ято 5 динара за един квадратен метър за пло
щите под точка 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, и 14 и 15 
а за незастроените площи под точка 1, 2, 3, 4 
и — 10 динара за един квадратен метър и 
14,70 динара за един квадратен метър за не- 
застросната площ под точка 6.

♦ 7 Незастроената площ № 5419/32 Дилш- 
377 квадратни метра 

улица♦ тровград с повърхнина 
в местността „Сателит" 
бригада", където се предвижда построяване на 
самостоятелна семейна жилищна сграда

етаж (П + 1) за едно семейство.

„Омладннска♦
; мест-приземие и♦♦ За незастроените площи с повърхнина по- 

от 400 квадратни метра ще се плащат 
площи от 400

8. Незастроената площ 3328/33 Димитров 
град в местността „Сателит", с повърхина 252 
кв. метра където се предвижда изграждане на 
самостоятелна семейна жилищна сграда 
приземие и етаж (П + 1) заеАНо семсистао^^ 

9. Незатроената площ № 3328/34 Димит 
повърхнина 400 квадратни метра в 

,Сателит", където е предвидено 
" самостоятелна семейна жилшц- 

и етаж (П + 1) за ед-

! малка
разноски за уреждане като за 
квадратни метра.♦♦ Всеки кандидат получил площ по тоя кон
курс плаща данък на оборота за недвижими 
имущества срещу износа, ^ който плаща пло
щта.

ровград с 
местността 
изграждане на
но СсомействоПРеЗОМИС Извършването на гсодетскитс и градоу-

10 Незастроената площ № 3328/35 Димит- стройствсни работи ще се регулира е договор 
400 квадратни -метра в МСЖДу ползуващия площта и съответната 

предвижда служба в Димитровградска община.
Предимство за получаване на незастрое

ни площи на ползваме имат следните лица:

ровград с повърхнина 
местността ,,Сателит , където се 
изграждане па самостоятелна семейна жилищ
на сграда — приземие и етаж (П + 1) за едно 
семейство. ден

1. Които предложат най-високо участие 
в разходите за уреждане на площта по един 
квадратен метър.

2. Които нямат семейна жилпшца сграда в 
Димитровград и -в околността му до 4 км, как- 
то и в мястото където работят.

11. Незастроената площ № 3328/36 Димит
ровград с повърхнина 400 квадратни метра в 
местността „Сателит", където се предвижда 
изграждане на самостоятелна семейна жилищ
на ограда — приземие и етаж (Г1 + 1) за ед
но семейство.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ИЗПЪЛНИТЕЛНИЯ СЪ
ВЕТ НА ОБЩИНСКАТА СКУПЩИНА В ДИ
МИТРОВГРАД

Ваоко Тодоров, юрист (е. р.) I
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ДИМИТРОВГРАД| ОБЩЕСТВЕНА ХРОНИКА__ |

Необходими са и 

републикански средстваИнспекторът по 

труда на работа Дали майчиооото 
име между представителите 
на Общинската скупщина, об 
ществеио-нолитичссжите орга 
пмзащш и организациите на 
•сдружения труд в Димитров 
град и група функционери 
па Скупщината и Изпълните 
линя съвет в СР Сърбия щс 
бъде изходна точка за по-ви 
отношения е все още .въпрос 
без отговор.

Това беше трето съиеща- 
пие е републикански прелета 
вители за приблизително го
дина. на което се обсъждаха 
най-важните задачи ма гю-па 
татъшпото разииптне па Ди
митровградска община. И по 
радп топа с прано се очаква 
резултат от тези разговори. 
А не по стара практика — 
всичко да остане само запи 
са по в протокола.

И този път бяха изтъкна
ти спсцифичноститс па Ди
митровградска община, не
достатъчно съблюдавани от 
Републиката. Нс е нужно да 
се повтаря трудното положе 
ние .във всички области — 
от стопанството до образова 
телмото дело и културата. А 
това положение може да се 
измени единствено със средс 
тва от Републиката. А средс 
тва не сс получават, защото

Републиканските предотави 
бяха запознати и с ос- 

проблеми в общи- 
13 областта пд стопане 
— това са недостиг на

според критериите Димитров 
градска община нс с между 
стопански изостаналите об
щини.

Именно, дим итровградча- 
ни търсят да се преразгледат. 
Понеже в онези области, 
където сс получават средст
ва и резултатите са' налице. 
Най-добър пример в това от
ношение е в областта на 
здравеопазването. За една го 
дина .в общината бяха посгро 
ени две здравни станции и 
една амбулатория, за което 
бяха изразходвани 1 милион 
и 430 хиляди динара. Но ако 
не беше помощта тези обекти 
нямаше да сс построят. Но 
такъв е случаят само със 
здравеопазването.

Особени забележки по ад
рес па Републиката бяха от 
правени във връзка с разви
тието па съобщенията, поне
же развитието па общината 
до голяма степен зависи от 
развитието на съобщенията. 
Въпреки че Димитровград
ска обидила е гранична фи
нансирането на пътищата, от 
страна па републиката не се 
наблюдава както трябва. Раз 
питието па селското стопан
ство. туризма, образование
то и лр. са пряко 
от развитието на

съвеща-

Оскюшото училище „Мо- има отговори, в които осно в
но е да сс опазва закона, че 
при всеки конкурс предим
ство имат онези с по-високо 
образование. Само в случая 
ако кандидатите имат една
ква професионална нодготов 
ка, вредимнство има оня, кой 
то е без работа.

Затова в случая на препо
давателя по сърбохрватски 
език е направено наруше

но правило 
има 

виеше об-

гели
таналите 
пата.

ша Наяде” в Димитровград 
о конкурс търсеше да се нопъ 
лнят свободните работни ме
ста — преподавател по сър
бохърватски език и учител в 
подведомственото училище 
в Желюша. Кандидатът за 
преподавател по сърбохър
ватска език в Димитровград 
трябваше да има полувисшо 
или виеше образование, а за 
работното място учител в Же 
люша Учителска школа или

твото
оборотни стрсдства и средс!

.капиталовложения, из 
I ^квалифициранава за 

лишък па 
работна ръка от една, и не 
достиг на специалисти от дру 
га страна, ниски доходи, ела 
бо увеличение па заетостта.

По въпроса за общностите 
интересите бе изтъкнато, 

че проблемът е също в лип- 
За актив

нание, тък като 
предимство трябва да 
преподавателят с 
разовашпе. независимо че е- 
дп11 месец преди конкурса е 
дал оставка и се намерил 
на списъка при Отдела по 
настаняване на работа п Дн 
мнтровпрад. Обаче приет с 
преподавател, работещ в Дол 
на Невля. Законът нс се впу 
ска в социалните, семейни, 
възпитателни и други моти
ви. а това означава, че пито 
органите по настаняване на

сата на средства.
на общностите са 

как
педагогическа академия.

За свободното работно мя 
в училището „Моша Пия

ността
нужни и служби. Но 
да се финансират тези с^уж 
би, когато например физкул 
/урната общиност получава 
за една голина 160 хиляди, а 

общ

ото
де’' конкурираха почти всич
ки преподаватели по сърбо 
хърватски език в общината 
имащи работа и един прело 
давател ^ виеше образование 
евидентиран при Отдела по 
настаняване на работа в Ди 

'мнтровпрад като безработен.
Обаче, самоуправителните 

органи в училището приеха 
преподавател по сърбохър- работа не могат ла се ръко 
ватски език, работещ в Дол водят от други мотиви, освен 
на Невля. което означава че онези, които предвижда за- 
е имал работа.

Същите училищни органи 
на мястото за учител в Жел 
юша избраха кандидат с учи 
телска школа, който поради 
някакви обстоятелства, без не 
гова вина, останал без рабо 
та след 15 години трудов 
стаж. За това работно място 
конкурира и преподавател с 
над 15 години трудов опит и 
завършена педагогическа ака 
демия, работещ в едно бос
ненско училище, а на време 
то си завършил учитеската 
школа в Димитровград.

Подобно постъпиха и в

Общинската културна
300 хиляди динара. За-ност

теза въпросът, колко да сс от 
деля за дейност, а колко за 
службите е на място.

На съвещанието се разиск
ва и по проектопрограмата 
и проектоправилника за рабо 

на Скупщината в СР 
Сърбия, регионалното сдру
жаване на общините и функ

тата
конът.

Независимо че е изпълня
вал условията на конкурса 
(учителска школа или педа
гогическа академия) и покрай 
това бил без работа не по 
своя вина, за учител в Же
люша трябваше да бъде при 
ет кандидат с педагогическа 
академия. Що се касае до 
кандидата в Пъртопопинци 
трябвало да бъде приет учи 
телят без работа, а не шеф
ът на местната канцелария, 
независимо че има учителска 
школа.

Ако законът не може да 
Смиловци. Те търсеха учител предвиди всички лични, се- 
за работа на една година в мейни и други мотиви, обе- 
подведомственото училище ществено-политическите орга 
в Пъртопопинци. От двама низации са тези. които ще 

учител помогнат „правдата" да си 
пробие път. Следва да .се кон 
статира, че професорът, кой
то предварително е подал ос 
тавка извън общинита е тря 

ла по настяцане на работа, бвало да постъпи по-предпа- 
В списъка на нарушилите зливо спрямо всички обсто- 

закона се намира и трудова ятества, уверяващи го, че 
та организация на Детската сигурно ще бъде приет за 
падина затова, че без обя- преподавател по сърбохър- 
вление приела медицинска ватски език в училището „Мо 
сестра да замества само за ша Пияде" в Димитровград, 
един ден своята колежка, коя 
то отсъствала по болест.

В очакване на заключител

ционарнетс на делегатната 
система.зависими

съобще- А. Д.

КАК БОСИЛЕГРАДЧАНИ СЕ ГОТВЯТ ЗА ЗИМАТА

Чушки - с таксиметрова кола
кандидати 
е приет шефът на местната 
канцелария в Каменица, а 
отхвърлена е молбата на учи 
теля. евидентиран при Отде

за

Развръзката ще стане пред 
съдията за нарушения, а пред 

обществено-политическите 
организации се открива нов 
фронт, на борба за спазване 
на законността и премахване 
на всичко, опъващо

ната дума на съдията за^на 
рушения в Димитровград на 
широко се разправяше за на 
рутенията, които посочи ин 
спектора по труда и трудови 
те отношения.

За всички тези коментари 
инспектора^- Райна Гюрова

Зимата наближава и босп- 
леградчани не губят време. 
Запасяват се с продукти, до 
карват дърва, купуват стоки 
от първа необходимост. Над 
преварват се с хубавото вре 
ме. Пазарът е препълнен. 
Надошли са хора от всички 
села в общината. Защото та 
зи година не беше година за 
зеленчукопроизводство — и 
те ще си купят чушки, дома 
ти и Ар. зулунчуци на паза-

ха около иадокаралпте десет села. Снехме в момент,•ки чували чушки, щайги с 
грозде от Лесковашко п Ма-

когато товареше чувалите 
на Райка Крумова, Драгица 
Кирилова н Невенка Бояно
ва от село Гложйе, -взели пр 
стонина килограма гшпер.

Срещнахме и известния ня 
кога

кедония.самоу-
правилните процеси в наше 
то общество. Любица Василева от Боси

леград: — Ще използвам ху
бавото време и снабдеността 
на пазара, за да взема още 
малко чушки за хайвар. На 
шите не са добри, пък и мал 
<ко се родиха 
Килото сега е

М. Б. зеленчукопроизводител 
от Босилеград бай Васе Здра 

Наминал давков.
какво става.

— Изведох децата си на 
път. Отидох в 
произвеждам 
за себе си и бабата. Има сме 
тка в зеленчука — но тряб 
ва много работа.

Така мисли 
тните снабдители на босиле 
градския пазар Алекси Ян
ков от Струмица:

— Ако нямах ометка, ня
маше да идвам тук. Ето, са 
мо днес продадох хиляда ки 
Дограма чушки и хиляда ки 
дограма любеници. Босиле- 
градчани са ми добри мюще 
ри и и от няколко години ре 
довно докарвал! стоки 
защото пазарите другаде са 
заситени.

Би било необходимо 
опит да изучат в земеделска 
та кооперация и в „Слога'’.

види
тази година.ДВЕ ВЕСТИ ОТ ЖЕЛЮША по з динара, 

а по-късно ще бъдат и по- 
-скъпи. Затова бързаме ..

Кирил Накев от Милевци:
Задължен съм от домашни 

те да взема още малко чуш
ки. В нашето село 
газиш та оме принудени тук 
да се снабдяваме.

Иванка Йовева от Бистър: 
— Взех си 40 юг. чушки. Са
мо за това съм дошла. Инак 
нашите градини не родиха 
добър пипер — а в коопера 
тивния магазин такива стоки 
ме докарват.

На пазара 
единствения 
пик на таксиметрова кола 
в Босилеград — Захари Тре 
перски. Просто глава 
же да дигне, а камо ли да 
разговаря. Той превозва чу 
вали с чушки до околните

пенсия и сега 
само колкото

ра.
Търговскотоп предприятие

„Слога" и кооперацията оба 
че не се тревожат. Те не 
обръщат внимание ма голе
мия интерес ма хората за 
зеленчуци. Просто ме искат 
да рискуват. В „Слога" 
ват:

Местната общност и обще 
ствено-политическите органи 
зации в Желюша, тези дни 
продължават акцията по по
ставяше на неоново осветле
ние по улиците „Маршал Ти 
то" и „Георги Димитров". В 
течение са заключителните 
работило изграждане на уди 
Ца „Иван Караиванов".

Тези работи се извърш
ват в дългосрочната програ 
ма на местната общност за 
благоустрояване

Желюшани изразходват 
дневно около 200 килограма 
хляб. Това количество 
гуряват хлебопекарниците на 
„Услуга" в Димитровград и

и един от часоси- няма ма-
каз

всекидневно го докарват в 
Желюша. Но желюшани и- 
мат доста проблеми навреме

— Няма сметка 
ка. Нямаме малко 
средство, а големи количест 
ва не смеем да рисуваме да 
докарваме. Хората са свик
нали да си купуват на паза
ра, нас ни отминават...

Дали

в зелеичу 
превозно

се снабдят с хляба. Става 
въпрос за това. че „Услуга" 
понякога докарва хляб до 10 
часа и хората трябва да гу
бят време, докато чакат. Ня 
кои отиват да си вземат хляб 
Те търсят хляба да се докар
ва в определено време — в 
седем часа.

да

срещнахме и 
засега собстве-така мислят и ония, 

които са изминали по 30 ки 
лометра пеша или са дошли 
с рейс в Босилеград да си 
купят зеленчуци?

Попитахме само неколцина 
от тия хора, които се трупа

тук.

технияне мо-
на селото 

и от местното самооблагане. М. Б.
М. А.
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РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКОТО СТОПАНСТВО ВЪВ ВИСОК НАШ КОМЕНТАР

НЕИЗПОЛЗВАНИ ВЪЗМОЖНОСТИ Кой е виновен
Стопанската единица на 

„Сточар” в Каменица има то по-добре успяват и за кои 
то има почголяма нужда.

Тазгодишното 
во на люцерната и останали 
те дългогодишни треви, кои 

засети на 110 хектара, 
също не е дало добри доби 
ви. Недостатъчната грижа и 
недостигът на машини

И съществуващото стадо е 
от лоша порода, която тряб
ва да се подобри или цялост 
но да се подмени. Например 
млечността на овцете възли
за на 40 литри мляко от ов
ца, а трябва да бъде към 70 
литри средно за една годи
на. Също е положението и 
«с вълната. Вместо 2,4 килог
рама от овца, засега се по 
чава само 1,6 
момента за подобрение

заизвънредни условия за г----
витие на животновъдството 
Обаче

раз- производст-
тези възможности ос 

тават неизползвани.
В тази стопанска единица 

работят 98
Има доста „обективни’’ ис 

тини, кои1%1 затрудняват раз 
витието работата на земедел 
ската кооперация „Сточар” 
в Димитровград — „европей 
ската криза” на пазара за ме 
со, неблагоприятната стойно 
ст на долара при износ на бя 
ло овче сирене и кашкавал, 
слабо развити вътрешни съоб 
щения и т.н .

Не по-малко има и „субек 
тивни” фактори, които преди 
всичко продълбочават недо
верието у индивидуалните 
производители, та все по-мал 
ко вярват в «нейните способно 
сти да подобрява и организи 
ра стопанското производство 
на принципите на самоупра 
вително и социалистическо 
стопанисване.

Напоследък работниците в 
„Сточар” са принудени да 
признаят ериозни грешки 
в работата си. С никакви „об 
ективни’’ покривки не може 
да се прикрият причините, 
поради които пропаднаха 
9 200 килограма пшеница за 
семе „безостая” в склада в 
Изатовци, която заради 
„обективни причини” (лошо 
време през 1971 година) не е 
могла да се засее и след то 
ва беше забравена, та отно
во „намерена” през август 
тази година, когато дезин
фекцираха магазина. Сега 
никой не знае как се стигна 
до това и «няма отговорни за 
загубата от 20 хиляди дина-

добре, въпреки че от тази ра 
бота са спечели около 80 хил 
яди динара. Те признават, че 
можеха и по-рано да отидат 
„на печалба”. Защо тогава 
не отидоха? Отговорът е без 
действеност, лежерност, неот 
говорност.

Това, че добивите от 34 ха 
пшеница са по-слаби (в цяла 
та трапа а над очаваните) 
само потвърждава онова, ко 
ето се нарича „субективна 
слабост”. Всъщност, такава 
работа ще се отрази и върху 
личните доходи и акумула- 
тивните способности на коо 
перацията.

Най-лошото е, че до днес 
в „Сточар” не са договорени 
с производителите необходи 
мите количества минерални 
торове, а отговорните и нез- 
наят какво количество им е 
нужно, нито пък имат опре 
делен план за есенни земе
делски работи. Няма достатъ 
чно трактори да изорат час 
тните ниви. Кооперацията са 
мо е осигурила и за двата 
сектора пшеница за семе.

Не е трудно да се заклю
чи. че е крайно време органи 
зацията на Съюза на комуни 
етите, заедно с Общинската 
конференция и Общинския 
ко.митет да се погрижи за вси 
чки тези проблеми, преди вси 
чко да се изборят за консти 
туционно учредяване на коо 
перацията, за сдружаване на 
селскостопанските производи 
тели в духа на конституция 
та и закона и субективно- 
съзнателните фактори в коо 
перацията да се поставят та 
ка, че на отговорните да не 
се дава възможност да при 
криват същинското състоя
ние.

Време е да се постави въ
прос за отговорност по безо 
тговорната работата в „Сто 
чар”, дори и по хирургиче
ски начин.

Не може да се говори за 
ниски добиви и неподготве 
пост на кооперацията за есе 
ината сеитба, когато в „Сто 
чар” има достатъчно специа 
листи, а да не се отговори 

въпроса: кой е виновен 
за това?

то «са
души, занимава- 
земеделие и жи-щи се със 

вотновъдстшо. И в двете об
ласти резултатите им 
на желаното равнище.

В растениевъдствато най- 
много се произвежда пшени 
ца. За целта са били засети 
95 хектара, от чиито добиви 
обаче никак, не можем да 
бъдем доволни, понеже същи ^ 
те възлизат едва 1 500 кило
грама от хектар. Добивите 
от ечемика и овеса са по-доб 
ри, но тези култури са били 
засети

за ко
сене зле са се отразили вър 
ху добивите. За отбелязване 
е, че по-голяма площ е оста
нала с неокосена отава.

не са
л2килограма.
на

само на 73 хектара.
Основната причина 

ките добиви е слабото 
ползване на механизацията. 
Макар че има 8 трактори, 
щите не са използвани нито 
с 50 на сто, понеже са вече 
амортизирани. Същото поло 
жение е и с останалите селс 
костопански машини. С ог-

за ние
из-

съ-

лед на това прилагането на 
агротехническите 
било невъзможно, 
имат предвид и неблагопри
ятните климатически усло
вия и неблаговременното ком 
байниране, естествено че до 
бивите не са могли да бъдат 
високи.

В предстоящия период в 
стопанската единица в Каме 
ница възнамеряват да нап
равят преориентация в про
изводството. Преди всичко, 
производството на пшеница 
ще бъде значително намале 
но, а за сметка «а това ще 
бъде увеличено производст
вото на онези култури, кои-

Староплагашско стадомерки е 
Ако се

Макар че повечето работ
ници в тази стопанска еди
ница са се занимавали със 
земеделие ползата е слаба. 
Онова, което създава голе
ми възможности за напредък 
на селското стопанство в то 
зи край са огромните паси
ща, които, за съжаление, са 
останали неизползвани.

В тринадесетте овчарника 
на „Сточар” във Висок има 
само 3 000 овце. Според въз
можностите това е недостатъ 
чно. Възнамерява се този 
брой да бъде удвоен. Обаче 
засега в тази насока се дейс 
твува доста слабо.

млечността и увеличение на 
приноса от вълната се пред 
вижда овните да бъдат под
менени с породисти. По то
зи начин, считат специалис
тите в тази икономическа 
единица, за четири до пет го 
дини основното стадо ще 
бъде цялостно подменено с 
по-доходно стадо.

ра.
Признанието че трябваше 

по-рано да изпратят комбай
ните „на печалба” (Жито- 
раджа) и затова закъсняха с 
жетвата на димитровградска 
територия няма да убеди 
частните производители в то 
ва, че в „Сточар” работят

Със заплануваното увеличе 
ние и преориентация в про
изводството се открива но
ва перспектива в развитието
на селското стопанство в то 
зи район.Сигнали

За мировите 
съвети

А. Д.

ИЗБИВАНЕ НА СКИТАЩИ КУЧЕТА
Дали са забравили, 

или пък така им е лес 
но, мировите съвети в 
някои села в Босиле- 
градска община започ
нали да взимат пари 
за услугите си. И така 
на хората често им из 
лезе и по няколко пъти 
да плащат разноски за 
разрешаването на въз- 
никлани 
ния. Един път —в ми
ровия съвет 
път в съда, защото в 
повечето случаи споро 
вете стигат дотам.

Честите сигнали за 
такива явления са и 
причината, че в Общин 
ската скупщина тези 
дни е изготвено елеци 
ално упътване за рабо
тата на мировите еъве 
ти с извлечение от За
кона за мировите съве 
ти. В закона в член 5 е 
записано... че „мирови 
те съвети работят на 
доброволни начала".

Сега е ясно, че ако 
се наеме да стане член 
на мировия съвет, той 
значи с дейността си 
ще помоп/е да се раз
реши един или друг 
въпрос, но тази актив
ност, ако е успешна ще 
му се отчита като об
ществена дейност.

В никакъв случай не 
смее да се бърка в 
джоба па гражданина.
___________ (М. А.) У

В момента, когато някои 
райони на Югоизточна Сър
бия са застрашени от епиде
мия на беснило, която пре
димно пренасят кучета, кот
ки и други животни, ловд
жийското дружество „Со
кол” в Босилеград предпри
ема сериозни мерки опаснос
тта да се предотврати. Отдав
на е известно, че в Босилеград 
ската община има много ски 
тащи кучета — към 1 500 на 
брой. Въпреки предупрежде
нията досега малцина са ги 
вързвали. В Босиград хигиена 
та не е на завидно равнище, 
не е разрешен въпроса с во 
доснабдяването и др. кому
нални въпроси — налице са 
значи много възможности за 
избухване на някоя епиде
мия.

Между първите акция за 
намаляване на тази опас
ност поде ловджийкото друже 
ство. То е дало нареждане 
на ловджиите ^ убиват ски 
гащите кучета без оглед къ 
де се намират те. Така пол
зата от акцията ще е двойна; 
скитащите кучета освен че- 
носят опасност от зарази — 
нанасят големи вреди и на 
ловното стопанство. Те са 
разкъсали на десетки сърни, 
зайци и друг хюзелен дивеч. 
Ловното дружество неотдав
на назначи и пазач на диве
ча, а срещу несъвестни гра
ждани остри мерки предггри 
емат и съдебните органи. У-

величони са глобите за изби 
ти сърни, засилва се контро 
лт и се цели гористите тере 
ни в Босилсградака община 
в скоро «време да се превър

пат в резерват на дивеч, за 
да има общината полза от 
ловния туризъм, за който 
наистина съществуват добри 
условия. В. В. на

М. Б.СРЕЩИ

8СЕМ ДНИ В БЕЗСЪЗНАНИЕ...недоразуме-

Когато потърсих Никола 
Сотиров — носител па тазго 
лишната Септемврийска на
града, гербът на Димитров
град, прибирането ма цареви 
ца беше в пълен разгар. И 
Никола Сотиров, от Изатов- 
ци, беше па нивата. Казаха 
че бързо ще се «върне.

Сотиров, всс още «крепък и 
бодър мъж е «вървял без съ
мнение пр трудна пътека, 
през 54-годишния си живот. 
На неговите плещи ясно се 
очертаваше бремето на годи 
иите му...

— Не съм воювал дълго, но 
спомени от войната имам. 
В Първа царибродска брига 
да отидох на 12 септември 
1944 -година. В Ниш се приоб 
щих/ме към Оома сръбска бри 
гада. На път към Вучитрън, 
когато минавахме Копаоишс, 
попаднахме -сред бункери, ко 
ито бяха отдалечени само 30 
— 40 метра. Беше нощ, но те 
ни осветлиха и започнаха да 
стрелят. За щастие на блшо 
имаше окоп, който <в този

губих безсъзнание. В 
състояние съм бил 8 дин. Ко 
гато се съвзех намирах се в 
болница в Курщумлия. От
тук бях прехвърлен в Ниш, 
където месец и половина бях 
па лечение...

След това Со 
на отпуск по болест, «но се 
връща отново. Понеже е оце 
нено. че не може вече да вою 
ва той се завръща в Дими
тровград, където работи ,все 
до освобождението. Макар 
че са го карали да остане на 
работа в града, той е избрал 
родното си село.

В своето село Сотиров ве
че тридесет години непрекъ
снато «работи като обществе- 
но-политнчески деец, 
тимк е в много акции ц Вц 
и аги е готов да притече на 
помощ щом се касае за об
ществени интереси.
За тридесетгодишната 
пост, па 8чм«и септември 
тържествената сесия иа об- 
1Ц11Я събор, па Сотиров бе 
отдадено достойно 
пие.

а друг такова

тиров отива

Никола Сотиров

момент спаси животите ши. 
Бяхме единадесет души. По
неже бяхме открити трябва
ше да атакуваме. На петде
сет метра от мястото, «където 
со намираше неприятеля бях 
ранен. Командирът иа отде
лението ми нареди да отстъп 
вам. В противен случай щях 
да бъда пленен. Не след дъл 
го отново ме рапеиха и за

учас-

му дей
на

призна- 
А. Д.
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Он погна то си се придържа към утвър 
дения дпшен ред.

Член 20
Всеки член на комисията е 

дължен да ахрисъствува на за 
с слани ята, а в случай на зае 
гост, ла съобщи на предсела 
теля, т. с. на секретаря на ко 
мисията.

Лко член на комисията не 
оправдано не хфисьствува на 
три заседания, председатеят 
може да поиска 
бъде сменен.

ските сложения 
татъшпия текст: комисията) 
работи и решава на заседа
ния.

Комисията може да реша-ИНФОРМАТОР на ако на заседанието присъ 
ствуват найнмалко 2/3 от чле 
новите, а предложението 
счита на нристо ако за пето 
«се изкажат повече от полови 
пата от шрисъствуващите 
поне па комисията.

Решенията па «комисият а се 
взимат с публично гласуване.

се

НА
чле

ОБЩНОСТТА НО ЗДРАВНО ОСИГУРЯВАНЕ същия да

Член 18
Член 21ПИРОТ Заседанията на комисията 

свиква и с тях ръководи 
председателят на комисията, 
а в негово отсъствие замсст

За работата на заседание
то се води протокол.

Протокола води протоко
лист.

Протоколът съдържа: по
реден брой на заседание 
то, дата и час на провежда
нето му, т. е., начало и край 

заседанието, броят на 
ирисъствуващите и отсъству 
ващи членове на комисията, 
както и техните имена, а за 
отсъствуващите, дали са оп
равдали своето отсъствие, 
дневния ред. накратко диск у 
сията и имената на членове
те, които са дискутирали, 
след това приетите заключе
ния, т. е. решения, имената 
на членовете на комисията, 
са гласували за или против 
приетото решение, или пък 
са сс въздържали, подпис на 
председателя и протоколис-

Члсн 22
Протоколът от заседанието 

трябва да бъде съставен и 
подписан най-късно в срок 
от 5 дни след провеждане на 
същото.

Протоколите на комисията 
се пазят от упълномощената 
за това служба.

ПРАВИЛНИК пик «председателя.
Председателят открива 

седапието и:
— утвърждава дали на за 

дос-

за-

сслаписто нрисъствуват 
татъчеи брой членове и кои 
членове нрисъствуват, а кои 
са отсъсгвуващи, както и да 
ли са оправдали отсъствието

на

ЗА КРИТЕРИИТЕ ПО ИЗГРАЖДАНЕ И РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ЖИЛИЩА И ЧАС
ТНО ИЗГРАЖДАНЕ НА ЖИЛИЩА ЗА ПЕНСИОНЕРИ ИИНВЛЛИДИ ПО ТРУДА. 
КАКТО И ИЗРАЗХОДВАНЕТО НА СРЕДСТВА ЗА ЖИЛИЩНО 
НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБ ЦНОСТТА

СИ,
— старае се работата на 

заседанието да тече според 
утвърдения дневен ред.

— дава думата на членове 
те на комисията и насочва 
хода па разискванията в 
съгласие с утвърдения дпе-

СТРОИТЕЛСТВО

комисия па Съ-6. сътрудничи «с първосте
пенната комисия на Общ
ността на сдружението;

7. старае се за правилното 
извършаване на решенията 
на Съвета на осигурените в 
Общността;

8. дава пред Съвета на оси 
турените на Общността го
дишен отчет за изразходване 
то на средствата на фонда, 
за дадените квартири на пол 
зване и за одобрените зае- 
лш;

ротопенната 
вета ма осигурените лица и 
тшиостепепната комисия на 
Общността на сдружението 

председателят

Продължение от миналия 
брой 

Член 12
вен ред,

— ръководи с гласуването 
решаването на отделни 

какво
насвиква

Съвета на осигурените лица 
в Общността.

при
въпроси и утвърждава 
решение е прието по даден 
въпрос,

— старае се за правилното 
формулиране на изнесените 
мнения, т. е. решения, за пра 
вилното водене на протоко
ла от заседанието и пазене

Второстепенната комисия 
към Съвета ма осигурените 
образува Съветът на осигу
рените лица на Общността 
«по пенсионно и инвалидно 
осигуряване и я съставят:

— 4 членове, конто опре
дели Съветът'на осигурените 
лица на Общността от сво
ите редове — по възможност 
ползуващи се от пенисии ли

та.
На първото заседание ко

мисиите извършват учредява 
не с избирайето ма прелеела 
тел и заместник-председател.

Избирането става с пуб
лично гласуване.

Първото заседание на ко
мисията на общинските сдру 
жения свиква председателя 
«на сАРУженнята и се избира 
председател на комисията.

Член 17

то ма същия.
9. по искаме на Скупщина 

та дава и други отчети.
Въз основа на решението 

на комисията директорът на 
упълномощената служба из
дава решение за даване ма 
квартири за ползване, т. е. 
одобрява заеми.

Член 19ца.
— 2 представители, които 

определени междуобщинския 
съвет на сдружението на 
пенсионерите за Белград — 
Градският съвет на пенсио
нерите,

— 2 представители, които 
определя Сдружението на ин 
вадилите по труда, а за Бел 
град — Градския съвет на 
инвалидите по труда,

— 1 представител който оп 
редели Общинската скупщи
на, за Белград — Градската

Всеки член на комисията 
има еднакво право на заседа 
нието да изнася свое 
ние, да дава предложения и 
да участвува при взимането 
на решения.

Член на комисията, който 
иска думата се обръща към 
председателя, а в изказване-

Член 23мне-
Административните и тех

ническите работи на комиси 
ята извършва упълномощена 
та за това служба.

— Следва —

Второстепенната комисия 
на Съвета на осигурените ли 
ца първостепенната комисия 
на Общността на сдружение 
то и комисията на общин-

ПЪРВОСТЕПЕННАТА КОМИ 
СИЯ НА СЪВЕТА НА ОСИ
ГУРЕНИТЕ ПЕНСИОНЕРИ

Член 14

Съвещание по здравното осигуряване в ПиротПървостепенна комисия об 
разува Съветът на осигурени 
те лица на Общността от 
представители, наименовани 
от общинските сдружения 
на пенсионерите и инвалиди 
те по труда, а в Белград — 
от белградските отбори на 
пенсионерите и инвалидите 
по труда.

Комисията наброява от 7 
до 11 членове и се. създава 
за четири години.

Комисията е отговорна 
пред Съвета на осигурените 
лица на Общността и нейни 
те органи, а в своята работа 
е длъжна да спазва разпоре
дбите на настоящия Правил 
ник.

скупщина,
— 1 представител, който 

определи Съюза на сдруже
нието на бойците от Народо 
освободителната война на 
град Белград и общината,

— 1 работник-специалист в 
службата, когото определи 
директорът на уопълномо- 
щената служба, който е и 
секретар на комисията.

Комисията се образува на 
четири години.

ПРЕДЛОЖЕНО УВЕЛИЧЕНИЕ НА ЦЕНИТЕ 

НА УСЛУГИТЕ С 27 НА СТО
геряване — към 6 хиляди 
селскостопански производи
тели над 65-годишна възраст 
и към 4 хиляди бойци от те 
риторията на общността.

НЕ Е ПРИЕТО ПРЕДЛОЖЕНИЕ
ТО ДА СЕ ВЪВЕДЕ ПО-ГОЛЯМО ОБ
ЛАГАНЕ ЗА ЗДРАВНО ОСИГУРЯВА
НЕ НА РАБОТНИЦИТЕ И СЕЛСКО
СТОПАНСКИТЕ ПРОИЗВОДИТЕЛИ. Предложението да се уве

личат размерите на‘ облага
нията, в настоящия момент 
на засилени инфлационни про 
цеси, не бе прието. Затова бе 
решено този въпрос Аа се 
обсъди по-щателно в общно 
стит$ на интересите, които 
са в процес на учредяване.

При увеличението на сред 
ствата за здравно осигурява 
не бе прието да се имат 
предвид спещтфичностите на 
отделни райони като нацри 
мер: да се разрешава кадро 
вия въпрос в Бабушница, да 
се обезпечат средства за обо 
рудване на болницата и кухн 
ята в Пирот и така нататък. 
От друга страна, бе изтъкна 
то и това, че над 10 милиона 
динара са отишли във фон
довете на здравни заведения 
извън общността, защото на 
специали етическо лекуване 
са пращани болни и без осо 
бена нужда. Също така, не 
е правена икономия на ле
карства и други медикамен
ти. Договорите не «са склю
чени. Това ще стане, когато 
здравните заведения се дого 
ворят и приемат изнесеното 
предложение. В противен 
случай ще се наложи да се 
намеси арбитража.

Член 13
Второстепенната комисия 

на Съвета ла осигурените ли 
ца извършва следните рабо

Изпълнителните съвети на 
Скупщините на общностите 
по осигуряване на работници 
и селскостопански произволи 
тели организираха' неотдавна 
в Пирот съвещание с пред
ставители на обществежмпо- 
литичеоките общности и 
здравните организации. Цел
та на това съвещание беше, 
както и всяка година досега 
така и гази със здравните за 
ведения в трите общини да се 
сключи договор за извърше 
мите вече здравни услуги в 
1974 година, както и да се 
санкционира .вече направено 
то и от фондовете да се фи 
нансира тази дейност до 
края на годината. За съвехца 
нието беше подготвен твърде 
документиран материал, кой 
то така да се каже е фото
графи# на развитието на здра 
веопазването в този край от 
1971 година насам. В него са 
изнесени всички възможнос 
ти за по-нататъшно развитие 
и посочени възможностите за 
по-рационална работа. Пред
ложени са и алтернативи за 
сключване на договори за 
здравните услуги във всички 
видове осигуряване.

На съвещанието бе приета 
алтернатива, според която 
Фондът за здравно осигуря
ване на работниците за тази 
година да признае с 27 на 
сто но-голяма сума от мина 
лата година, за осигуряване 
на селскостопански произво 
дители 50 на сто, а 20 на сто 
да се осигури от останалите 
ползуващи се от здравно оси 
щфяване лица.

ти:
Член 15

Първостепенната комисия 
за разрешаването на жилшц 
ни въпроси на пенсионери на 
Общността на сдружението 
извършава следните работи:

1. преценява постилите 
от общинските комисии за 
даване на квартири молби, 
за отпускане на заеми, при
лага върху тях критериите, 
приети и утвърдени с наето 
ящия Правилник и определя 
в точки всяка молба.

2. утвърждава предложена 
та ранг-листа за даване на 
квартири на ползване на пол 
зуващи се от пенсии лица и 
предложената ранг-листа за 
отпускане на заеми,

3. сътрудничи с комисиите 
на общинските сдружения,

4. сътрудничи със Съвета 
на осигурените, лица

5. изпълнява и други ра
боти, предвидени с настоя
щия Правилник.

Член 16

Първото заседание на Вто

1. Поднася до Съвета на 
осигурените лица на Общ
ността проекторешения за
разпределение на средствата 
на фонда в смисъл на член 
6 на настоящия Правилник 
по предварително взето мне 
ние на сдружението, а за 
Белград — градските съвети 
на пенсионерите и инвалиди 
те по труда;

2. сключва договори спо
ред член 6 и 10 на настоя
щия Правилник и докладва 
в Съвета за сключените дого 
вори. Договорите подписва 
директора на упълномощена 
та служба;

3. решава по даването на 
квартири за ползване на пол 
зуващи се от пенсия въз ос 
нова на установена ранг-ли
ста;

4. разрешава и одобрява 
заеми на ползуващи се от 
пенсия лица въз основа на 
утвърдена ранг-листа;

5. решава по забележките 
на ползуващите се от пен
сия лица във връзка със със 
тавената ранг-листа; •

И покрай увеличението на 
сумите с 27 на сто разходите 
по здравно осигуряване на 
работниците ще бъдат по-го 
леми с 230 хиляди стари дина 
ра от приходите. Тази разли 
ка фондът ще погаси с резер 
впи средства. Остава обаче 
открит въпросът откъде да се 
намерят средства за погасва 
не на 2 милиона динара за 
селскостопанските произволи 
тели? Този фонд е изчерпал 
всички резерви и единствено 
решение е — да се «увели- 
личат размерите на облага 
нията. Тези преразходи са 
направени следствие увели
чението на броя на осигуре 
ните лица на село, ползва
щи се от пълно здравно оси М. Б.
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АНКЕТА НА ьБРАТСТВО«
НУАЩО * Л50С6810* ИЗКУСТВОУчебниците с много грешни

* чиндР!.ЧлЕ ГОДИНИ НАСАМ СЕ ГОВОРИ ДА СЕ ПРОМЕНИ НА-
ШНА НА ИЗДАВАНЕ НА УЧЕБНИЦИ — ВСЕ ОЩЕ СИ ВЪРВИ ПО СТАРОМУ.

* ПРЕДМЕТИТЕ АА пишат група автори-специалисти ПО СЪОТВЕТНИЯ

Писмото на преподавателя по бъл
гарски език от Горна Ли сина Ранко Ка- 
ранфилов е повод за настоящата анке
та. Каранфилов казва, ,,че липсват учеб
ници по общотехническо възпитание, фи
зика, читанка и граматика по сърбохър
ватски език, учебник по музикално въз
питание, изобразително 
ми клас. Липсват също

помагла за работа. Между другото, 
казва по-нататък той — и много от из
дадените досега на български език учеб
ници са негодни за употреба. В тях са 
допуснати груби езикови и правописни 
грешки. Някои учебници са превежда
ни от хора, които не познават добре 
български език’'.

изкуство за ос- 
и наръчници и

Затова се обърнахме 
някои преподаватели в основ 
ното

към където има случаи да не са 
съставяни от специалисти. 
Предлагам занапред учебни
ците да съставят група авто
ри, към които пснкъсно дь 
се приключат и езиковеди.

Лазар Стойнев, преподава 
тел по георграфия: Считам, 
че съществуващите учебници 
за училищата от българската 
народност се делят на две: 
учебниците от по-нова дата 
са по-добри, а по-старите са 
слаби и неиздържани. Искам 
обаче да изтъкна, че много 
от тях са надминати, застаре 
ли. Не са според учебната 
програма. Освен това, по ня 
кои предмети изобщо няма 
учебници като: обществозна 
ние за пети клас, общотехни 
чееко възпитание за горните 
класове; нямаме и необходи
мите ръководства за препода 
вателите по някои предмети 
и това ни създава големи 
трудности. В география за 
седми клас има и някои ме
тодически бъркотии и греш
ки (уроците за селските въс
тания в Хърватско и пр.).

Считам, че занапред единс 
твено решение е: учебници
те да се издават според вече 
приетия на юнското съвеща
ние по проблемите на 
но то дело в Ниш от 
година договор. Този дого
вор още не се провежда. А 
според него 
съвместна комисия (на която 
и аз съм член), която тряб
ваше да поеме грижата око 
ло издаването на учебници. 
Засега още си върви по ста
рому.

Владимир Михайлов, учи
тел: С учебниците и «аръч 
ниците за работа в училища 
та на български език наисти 
на положението не е добро. 
На първо място, нямаме всич 
ки учебници. А 
съществуващите са допусна
ти грешки и това ни затруд 
нява в работата. Например в 
предишното издание на Бу
квара имаше много грешки 
(ние имаме сведение от Заво 
да за издаване на учебници, 
че тези грешки са били рав 
но 200 — б. а.). В най-ново 
то издание те са значително 
по-малко, но пак ги има. До 
ри и заглавната -страница, 
която е предадена със симво 
ли — вместо Буквар гласи 
— КУКВАР! Да бъдем наяс 
но: детето възприема знаци 
те така, както са дадени. Но 
вия Буквар не е по нашата 
югославска калиграфия, а по 
българеката. Значи нашите 
деца само в Буквара ще 
чуват тази калиграфия и — 
никога вече.

— Като член на съвмест
ната комисия за издаване на 
учебници искам да изтъкна, 
че още се работи по стария 
начин. Затова се лучва ма
тематика да превежда и сто
панин. Затова се случва ма- 
нататък.

Искам да изтъкна, че в на 
чадото на долината имахме 
съвещание на комисията и 
се договорихме: от общини
те, където живее българска

народност да предложим на 
Завода за издаване на учеб 
ницн преподаватели, специа 
листи по отделни предмети, 
за преводачи. Аз набелязах 
6 души, от Димитровград са 
взети предвид четирима. Но 
и до ден днешен в Завода 
не търсят техните услуги.

Категорично съм против 
анонимните преводачи. Име
нно, в преводите им има и 

, най-много грешки. В момей 
та, когато се вършат подго 
товки за преиздаване и съз
даване на учебници според 
най-новата програма — пред 
лагам непременно да се дър 
жи сметка за приетия през 
1972 година договор. Също 
— учебниците да издават 
група автори при консулта
ция на езикови специалисти. 
Не трябва вече да се дават 
на превод учебници — без 
да е обявен кокурс.

Пенка Радованова, препо
давателка по сърбохърватс
ки език: По своя предмет 
аз изобщо нямам учебник. 
Служа си с някои учебници 
и наръчници, издадени в 
Нови Сад, за унгарчета. Оба 
че те не са нагодени към ра 
ботата в нашите 
Освен това, принудена 
сама да тълкувам речникови 
те думи, защото те са даде
ни на унгарски.

училище „Георги Ди
митров” в Босилеград да 
отговорят на въпросите :

1. Какво мислят за учебни 
ците и

2. Какво предлагат, 
се подобрят те?

Раде Константинов:

ни

за да

препо
давател по български език — 
Ччебниците по химия, исто
рия и география трябва да 
се преиздадат и допълнят с
нови материали, защото са 
надминати. Не са според най 
-новата програма. Искам да 
изтъкна, че в някои от пре
ведените за българските учи
лища учебници голяма мъка 
имаме с транскрибиията. 
Вместо българкото Т, в тях е 
внесено сръбското.

— Предлагам следното: 
занапред учебниците да със
тавят изключително специа
листи. За написването би 
трябвало да се обявяват кон 
курси. Това досега не беше 
случай.

Панайот Дойчинов, препо
давател по български език: 
— Учебниците по български 
език, специално, са задоволи 
телни. Има разлика само до 
съставителите. Едни учебни
ци са по-издържани, а други 
по-слаби. По-лошо е положе
нието с другите учебници,

Глава (дърво)Никола Антов

БОСИЛЕГРАД

13 ТОНА ШИПКИ
Само за два дни около 850 

ученици от основното учили
ще „Георги Димитров’’, гим
назията „Иван Караиванов" 
и Училището за квалифици
рани работници в Босилеград 
набраха над 13 хиляди тона 
шипки. Гимназистите събра
ха 6 хиляди, учениците от 
основното училище 4,5 и уче 
ниците от Училището за ква 
лифицирани работници - 2,5

хиляди килограма зрял и ока
чествен шипков плод.

Цялото количество изкупи 
коопе-училища. 

съм местната земеделска 
рация по цена от 3,60 динара 
за килограм, с което учили
щата ще получат над 45 хил
яди динара. С тези средства 
ще бъдат организирани уче
ническите екскурзии и наба
вени книги и учебни помага

учеб-
1972

Предлагам да се предприе 
мероприятияосновахмем. шич мат сериозни 

за издаване на такъв наръч 
пик за учениците от българс 
ката народност. Защото той 
не е със същите даецифич- 
ности, както унгарския и за 
това такъв учебник същест
вено ще се различава от уче 
биика, който ползваме.

За трето и четвърто отде
ление няма читаики по бъл 

Засега работи

ла.
Гимназията една част от 

средствата ще внесе във фон 
да „Иван Караиванов”, пред 
назначен за награди на най- 
^обрн ученици от бедни се
мейства.

ЗАПОЧВА 
„МЕСЕЦЪТ НА 

КНИГАТА”гарски език. 
кой как намери за добре.

М. Андонов
От 15 октомври до 15 ноем 

ври, за деветнадесети път, у 
нас со

второ — в
„Месец наорганизира 

книгата”. Тази година откри 
нането на тази общоюгослав 

в Це-

П. Г1. Редакцията подканва 
желаещите да сс изкажат по 
въпроса за учебниците като 
с това помогнат в търсенето 
на начин и метод та в но
вите учебници, които тряб
ва да сс
повторят старите грешки.

ска акции ще отанс 
тшгье, в Социалистическа ре 
публика Черна гора. 

Месецът на шината ще от
крие известния наш писател 
Мнхпйло Лалнч.

ИС ссиздадат

ПРОБЛЕМИ НА УЧЕБНОТО ДЕЛО

Няма средства за нови училища
дометените училища :в Дол 
но Тлъмиио и .в горнолюбатс 
ките махали: Колцина Гари- 
(на и Мали Явор.

В общинската образоваггел 
па общност казват, че засега 
са осигурени средства само 
за изграждане на ново учи
лище в Долно Тлъмиио. Спе 
циалио предназначени сред
ства за инвестиции нямат. 
Единствено от средствата за 
лични доходи успяват годиш 
шо да отделят скромна сума 
от 200 до 300 хиляди динара.

От (посоченото се вижда, 
че сега най-много трудности 
има основното училище в

Горна Аяобата. Поради лип
са на съответни помещения, 
тук навреме не е започнал с 
работа и училищният интер 
•мат. Предприемат се мерки 
да е създадат условия поне 
през октомври да се открие 
интерната, в които трябва 
да живеят най-малко 40 уче
ника от най-отдалечение се 
ла на тоя район.

Въпреки, че измина повече 
от един месец от новата уче 
бна година, учебното дело в 
Босилепрадока община е изп
равено пред редица нереше
ни проблеми. Някои от тях 
са от по-стара дата, но като 
такива все още се отсрочват 
поради липса иа материал
ни средства.

В момента, компетентните 
за учебното дело в комуната 
голямо главоболие имат с ня 
колко дотраяли и вече опас
ни за употреба училищни по 
стройки. Може да се каже, 
че почти пред рухване са 
училищните огради иа подве

[резидентът иа Република 
И осип Броз Тито е отли-

П
та
чил с Орден югославско зна 
ме с лента писателя Ми- 
хайло Лалнч по повод 60- 
-годишиината му от живота 
и дългогодишната революци 
онна дейност.

С литературното си твор- 
Лалич е дал голям 
за обогатяване на 

литературно
чество 
принос 
югославекото 
съкровище и развитието на 
съзнанието на нашите граж 
дани в борбата за социа
лизъм.

В горнодюбатското учили
ще, поради малък брой уче
ници, временно е закрито 
подведомственото училище в 
село Барйе,

В. В.
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плпежкл страни ил
Предконгресни разговори Моите впечатления от ПостойнаМладежта - недеста 

тъмно активна
Концертната зала,С екскурзията па 'ученици

те от гимназията посетих тия 
дни Постоймска пещера. Ста 
•оа дума оа най-галямата на
ша пещср^г и една от пай-ктра 
сивите в света. Пещерата 
представлява старото подзем 
но корито па река Пишса, 
която след излизането от 
пещерата се олива в Уиец.

Голям брой туристи тук се 
любуват на природните кра
соти. Казаха ни че през лет
ните месеци пещерата посе
щават дневно и по 12 000 ду
ши. Възхищавахме се и пие, 
учениците от димитровград
ската гимназия.

Пътувахме с малкото мо
торно влакче. Пред нас се 
показа огромната зала с дъл
жина от 120 метра. Беше 
много приятно ди се пътува 
с това влакче из пещерата. 
Елект р и чоакитс рефл ектори 
осветляваха някои детайли 
от пещерата и като че ли ни 
напомняха на кое трябва да 
обърнем по-голямо внима
ние ... А когато влакачето 
сиря, ние тръгнахме следскс 
курзовода по качената пъте 
ка. Последваха информации. 
След това ни показа „Руския

мост", който са изградили 
руски вонпонленици по вре
ме па Втората световна вой
на. Качихме се на моста, а 
долу под нас бистра като съл 
за течеше Пивка. Видяхме 
и тунела, в който германци
те съхранявали бензин по 
време па войната. Този бен
зин унищожили партизани
те. След това минахме през 
най-красивата част на пеще

рата
която заема повърхнина от 
3 00 м2, а висока до 50 мел- 

В нея могат да станатра. - 
10 000 души.

Ще мине дълго време, но 
аз и моите другари и другар 
ки няма да забравим карти- 

лиддхме в Пос-Оюзът па младежта се пажира пред ва
жни събития. Конгресът па младежта в Юго
славия е пред нас> а републиканските конгре
си са вече в ход. Питахме трима младежи за 
ролята и задачите па младежда.

иите, които 
тойИската пещера.
Данаил АНДОНОВ, ученик 
IV клас

4^

— За самоуправлението в 
нашата гимназия мога да ка 
жа, че съм доволен изяло. 
Когато казвам това имам 
предвид ролята, която учени 
шие имат в Съвета на учили 
ще то, където тяхната дума 
се зачита. Особено съм дово 
леи с работата на класовите 
общности. Тук самоупрпвлс- 
инето най-много ее забеляз
ва, както и в различните сек
Ц1Г11.

Аз бих подкрепил своите 
думи с един пример. Ние уче 
ннцмте имахме желание да 
ходим на екскурзия самоу- 
иразптелно се договорихме. 
Макар че нямахме достатъ
чен брой за екскурзия, чрез 
класовите общности, младеж 
ката организация в гимназия 
та и Съветът на училището 
успяхме да решим въпроса.

ОЩЕ ЕДНА ПОБЕДА НА 

Г0РН0НЕВЛЯНЦИ
„Градня" в Димитровград. За 
израждането му всеки гра
жданин е внесъл по 2 300 ди
нара, а останалите средства 

обезпечи 
Об/ц ниската скупщина в Ди
митровград. Освен това хо
рата додаха по 20 трудодни.

За похвала са Душан Ко
лев и Рашко Сибинов, които 
участвуваха в работата и ръ 
коволеха акцията.

НАСКОРО в Горна Невля 
ще приключи акцията за до
веждане на вода в селото, 
в която са включени 24 од 
37 домакинства на селото. 
Водата се довежда от местно 
стта „Рекитица", а главният 
водопровод е дъл7,г над 3 ки
лометра. След електрифика
цията на селото, това е вто
рата по-крупна акция на не- 
влянци.

Водопроводът изгражда 
строителното предприятие

10 000 динараот

Никола Николов, работник 
— председател на Съюза на 
младежда в Основат- органи 
зация на сдружения труд „Ти 
гьр” в Димитровград:

— Самоуправлението в на 
шаха организация, най-гол- 
яма по производство и обем 
з Димитровград, е зн /чител 
но подобрено след Пцсмото 
на другаря Тито и Изпълни 
телното бюро СюК, както 
и след прилагането на нови 
те конституционни постанов 
ления.

Това се вижда преди всич 
чко в организацията на ра
бота и разпределение на до 
хода и личните доходи, по 
които се решава в самоупра 
вителните органи. А болшин 
ството във всички самоупра 
вителни органи при нас пред 
ставляват работниците.

Обаче аз, като младеж, от 
много работи не съм дово
лен. На много младежки 
въпроси не се отделя нужно 
то внимание. Когато казвам 
това имам предвид малкият 
боой' работници-младежи, и- 
мащи възможност да се 
усъвършенствуват .в работа
та. да продължат обучение
то си или да се специализи
рат. Недостатъчно внимание 
се обръща и на марксисткото 
и идейно възпитание. Работ
ническата младеж е недоста 
тъчно включена и в култур
но-спортният живот, а за раз 
влечението и не може изоб
що да се говори.

Драган ЗЛАТКОВ

ДРАГАН 
АНГЕЛОВ 
ПРЕДЛОЖЕН 
ЗА ТИТОВА 
СТИПЕНДИЯ

ДО ТИТ0ВИЯ ФОНД - 

36 МОЛБИ
До Общинския съвет на Ти 

товия фонд в Димитровград 
за стипендиране на млади ра 
ботнически семейства, са от
правили молби 36 кандида
ти.

Приемането на молбите 
приключи, а избирането на 
стипендианти ще направи 
Изпълнителният съвет на 
Скупщината на Титовия фонд 
в СР Сърбия.

Между кандидатите за сти 
пендианти са предимно уче

ници завършили гимназия и 
студенти, а има и ученици в 
средните училища. За отбел
язване е. че между кандидати 
те няма нито един работник. 
Това безсъмнени е се дължи 
на недостатъчната осведоме
ност, както и на обстоятелст 
вото, че за да получат сти
пендии младите работници е 
трябвало да прекъснат редов 
ната си работа.

Драган Ангелов, ученик от 
трети клас на босилеградска 
та гимназия „Иван Караива
нов” е предложен за стилен 
диант на Титовия фонд за 
степондиране на работниче
ски деца.

Това е решил Съветът на 
Титовия фонд при Общинска 
та скупщина в Босилеград. А. Д.

Ивайло Иванов, работник 
в занаятчийската работилни 
ца „Прогрес”.

— Макар че нашата тру
дова общност е една от най 
малките в града и има овей 
чки възможности самоуправ 
лението да бъде на висока 
степен, не може да се ка
же, че е така. Особено до 
преди няколко месеца за са
моуправление ни дума не мо 
жеше да става.

Напоследък нещата се по
добриха. Все още самоупра
влението обаче не е на жела 
ното равнище. Струва ми се, 
че се касае за липса на нави 
ци. Ние например, приемем 
определени решения, но 
щите или не изпълняваме ця 
лостно или трябва да мине 
много време за да ги оживот 
ворим.

Не съм доволен и от рабо 
тата ма младежта. Нашата 
трудова организация съставя 
ваме предимно млади хо 
ра, но нашата дейност никъ 
де не се .вижда. Например, 
когато решихме да отиваме 
на залесяване, а не успяхме 
да се съберем нито една тре 
та. А това беше единствена
та акция, в която взехме уча 
стие. Естествено, че младеж 
та е недостатъчно активна.

Седемте секретари на СК0Ю
В СКОРО ВРЕМЕ В БЕЛГРАД ЩЕ СЕ ПРОВЕДАТ VIII КОНГРЕС 

НА СЪЮЗА НА МЛАДЕЖТА В СЪРБИЯ И IX КОНГРЕС НА МЛАДЕЖДА 
В ЮГОСЛАВИЯ. ПО ТОЗИ СЛУЧАЙ ЩЕ ВИ ЗАПОЗНАЕМ СЪС СЕДЕМТЕ 
СЕКРЕТАРИ НА СКОю ЗАГИНАЛИ СЛЕД ОБЗНАНАТА. КЪРВАВИЯТ 
ФАШИЗЪМ ДА СПРЕ МЛАДЕЖКИЯ ЖАР В ЮГОСЛАВСКАТА СОЦИА
ЛИСТИЧЕСКА РЕВОЛЮЦИЯ. ЕТО КРАТКИТЕ БИОГРАФИИ НА ТЕЗИ 
МЛАДЕЖИ-ГЕРОИ, ВЪРХУ ПРИМЕРА НА. КОИТО ЩЕ СЕ ВЪЗПИТАВАТ 
СЕГАШНИТЕ И БЪДЕЩИТЕ ПОКОЛЕНИЯ...

в съ-ш
:

Ок
■Щ' Иосип КолумбоV'

Йоснп Колумбо СКОю в Ниш. Още 
вия ден Йосип Колумбо се

е роден 
през 1905 година в село Ку 
тиева край Оаиек. Изучил 
бравароки занаят, а в Ниш 
дошел през 1922 година и 
се наел в таварната работил 
ница на ж. п. депото. Него
вото идване съвпаднало е въз 
обновяване дейността на

Ция застанал ЙОСИП КО
ЛУМБО.

В годините от 1924 до 1928 
Централният комитет на пар 
тията изпращал партийни ра 
ботници в Москва. Между 
тях е и Йосип Колумбо. След 
завърщането еи той станал 
секретар на Централния ко
митет на СКОЮ. Бил убш

от пър-

свързал с организацията и 
развил
След заминаването

%
трескава дейност.

дотогава 
шиля секретар Милош Мар

Драган Каменов, 
от III клас

кович в армията, начело на 
Нишката акоевска организи

ученик 
в гимназията: А. Д.
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ИЗ СЪДА II

ФИЗКУЛТУРА И СПОРТ и^ансй.о^>шноШОIИстината и 

свидетелите ?! ИЗВЛЕЧЕНИЕ ОТ РАЗПИСАНИЕТО НА РЕЙСОВЕТЕБАСКЕТБОЛ
.Тръгва за Пирот ■
В ЧАСА
БЕЛГРАД 6,45 и 14,40 
НИШ 5,00, 6,00, 6,45 10,30 

14,40, 16,30 и 18,30 
КРАГУЕВАЦ 5,00 
СКОПИЕ 7,00 
ЛЕСКОВАЦ 6,45, ,7,00 и 12,00 
ЗАЙЧАР 18,30 
КНЯЖЕВАЦ 4,30, 13,30 и 

15,45
ЗВОНСКА БАНЯ

■ Тръгва от Пирот
■ В ЧАСА■

Победа след хубава игра По втори път се намери- ■ БЕЛГРАД 
ха пред съдията де Бабушии- «НИШ 6,30, 10,15, 13,00 13,30 
ца шестмината обвинени — ■ 14,00 17,20, 18,20 и 21,00
Илия Миланов, Петър Та- ■ к р. гл/ 
ков, Анания Николов, Цвет- ■^^Л1УЬВАЦ 
ко Цветков и Любимко Та- ■ СКОПИЕ 
ков от Звонци и Асен Милев 5 ЛЕСКОВАЦ 7,00 14,30 15,25 
от Ракита. Обвинени са по- ■ 
ради това, че през август ■
1971 година като (свидетели ■

10,00 и 14,15

14,10
11,30

»Свобода» — »Морава (Чупрмя)« 
96:85 (48:49) ЗАЙЧАР 4,30

■ КНЯЖЕВАЦ 4,00, 5,40 и
■ 12,00 4,30 иза уттърждаваие на трудов и 

стаж на Цалко Михайлов от ■ 
Звонци са дали неточни из- / 
явления, с което са направи 1Ш 
ли наказателно дело от член ■ 
283 на Наказателния закон.

Димитровград, 6 октомври. 
Игрище на „Свобода". Време 
хубаво зи игра. Зрители 
ло 250.

,,Свобода": М. Михайлович, 
И. Симов, М. Петров, А. Ву- 
кович, И. Леков, Г. Йосифов, 
С. Рангелов, Л. Величков, Т. 
Тодоров, и А. Минев.

В извънредно хубава игра 
през второто полувреме бас 
кетболистите на ..Свобода” 
успяха да победят най-добрия 
отбор в Централна оръбска- 
група с резултат 96:85 (48:49).

По този начин Димитровград 
ските баскетболисти имат 
шанс, на три кръга пред 
края на тазгодишните състе 
запия, да се наредят между 
първите два отбора, което 
създава възможност за кла
сиране в по-висш ранг на със 
тезання.

В днешната среща всички 
състезатели на ,,Свобода” иг 
раха добре, но все пак най- 
-добра ипра показа М. Ми
хайлович.

15,30■ ЗВОН. БАНЯ 4,30 и 10,45
8ВЕЛИКО БОНИНЦЕ 7.30 
^ 11,00,13,00, 15,30 и 15,50
{БАБУШНИЦА
■ 6,00 9,15, 10,00, 12,10, 14,10, 

. 15,00
16,00 17,00, 17,25,18,45 

Д. КРИВОДОЛ 4,30

ВЕЛИКО БОНИНЦЕ 5,45 
7,00, 9,00 12,00, 

13,00 и 16,00

окс

5,00, 5,45, БАБУШНИЦА 4,30, 5,00,
5,45, 7,00 9,00 10,45 

12,00, 13,00, 15,30 16,00, 
18,00, 20,00 

А- КРИВОДОЛ 
4,30 ДОЙКИНЦИ 

6,00 и 12,00 Т. ОДОРОВЦИ 10,00 и 14,30 
ВЕЛИКА ЛУКАНЯ 5,00 и

Покрай шестмината обви- | 
пени разпитани са и 18 сви • 
летели. Мнозина от тях 
останали при предишните си

!са
14,00

изявления, добавяйки и ня- 5ДОЙКИНЦИ 
кои нови моменти, а някои *Т. ОДОРОВЦИ 
са отричали поотделим дан- 5 В ЛУКАНЯ 
ни от изявленията, привеж- ■ НИШОР 
лайки причини, които труд- 2 
но могат да се вземат 
веродостойни.

15,00

6,00 и 16,30 
6,30, 12,45, 17,00 и

А. Д. 15,15
НИШОР 5,00, 12,10 15,15 и 

18,10
БЛАТО 4,40, 6,05, 11,30, 13,00, 

14,10 20,10 и 22,10 
Б. ПАЛАНКА на всеки час

5 00 16 00 °д до10,ш КАМИК 4 00, 14,30
ПОНОР 4,40, 6,05 , 7,00, 11,30,

ример едни твърдят, че Цал ■ 13,30, 15,30, 16,30,21,00 22,55 14Д0 16,00 20,10, 22,10
ко е работил в рудника на ■ ДИМИТРОВГРАД на всеки ДИМИТРОВГРАД на всеюи
предприятието „Руй”, а дру- ■ ”СМскА5'0.010ДО7 оо'^ 00 13 00 ЧаС од 5’°° д0 22’°° 
ги това напълно отричат. ■ * о,ш, /,ци, 430 6,05 , 8,00 12,00,
Или свидетелят много по- 315,55, 15,00, 17,00 21,00 и 22,50 14,10 16,00 20,10, 22,10
-добре си спомня за нещо, "ШЗГРИН 13,00 ШУГРИН 12,00
което е било по-късно. Ня- "ВЕА СЕЛО 5,10, 6,40, 7,50 ВЕА СЕЛО 4,30, 6,05, 7,15, 
кои твърдят, че рудникаът е В 9,40, 11,40, 13,05, 14,45, 16,00 с>д) ц,00, 12,10, 14,10,15,
работцл без прекъсвания, ' а В 17,40, 19,40, 21,00, 22,50 17,00, 19,00, 20,10, 22,10

5РАСНИЦА 5Д°- 6’3°. 7>30, РАСНИЦА 4,40 , 6,05, 7,00, 
. 13,00, 14,35, 15,40, 21,00, 22,30 12,20, 14,10 15,15, 20,10 22,10
вДРЖИНА 5,10, 6,30, 13,00, држИНА 4,40, 6,05, 12,20, 
«41,35, 19,00, 22,35 14,10, 18,30 22,10
«ОСМАКОВО 5,05, 6,50, 13,00, ОСМАКОВО 4,20 6,05, 12,00 
3 15,00 20,00
5ЙЕЛОВИЦА 7,00, 16,00 
ЗСУКОВО 5,10, 7,00, 13,15,

18,45 
като„!БЛАХ0 5,10, 6,30, 12,00, 13,30 

14,40, 21,00 и 22,40 
ИБ. ПАЛАНКА на всеки час 
2 од 5,00 до 22,00 
■КАМИК

Младите кореспонденти събщават ■

В изявленията на обвине
ните и свидетелите има дос 
та нелогичностн и протнво- ■ 
положни мнения. Така най-

КЪДЕ СА КНИГИТЕ?
Неотдавна в „Братство" 

прочетох за усилията на град 
ската библиотека в Димит
ровград за формиране на 
районни библиотеки. Това 
ме накара да си припомним 
за по-рано формираните би
блиотеки по селата. Преди 
десетина години в селата Гор 
на Невля, Долна Невля, Скър 
венида и Барйе бяха откри
ти районни библиотеки. Те 
имаха много книги. Обаче 
районните библиотеки малко 
време просъществуваха. Пър 
во бе решено да се съберат 
книгите в Долна Невля, 
където се формира библио
тека. Не за кратко време и 
тя престана да работи. Къде 
са книгите на библиотеката 
от Д. Невля, които бяха око 
ло 2 000? Сигурно никой не 
знае къде са тия книги. И 
аз нямаше да зная ако един 
ден случайно не влезнах в

склада на горноневлянския 
магазин .Търгокооп”. Бях по 
разен от виденото. В един 
голям шкаф в ъгъла бяха на 
редени толкова книги, че 
той не може да се затвори. 
Книги имаше и на пода. Те 
бяха покрити 
но, паяжини.

прах, браш- 
звадих една

* с 
. И

от тях и прочетох заглавие- 
„Как се отглеждат те

лета".
Заинтересувах се но и то

гава не получих отговор, кой 
е хвърлил книгите тук. По
питах магазинера Тодор Зар

то

други говорят противополож ■
но.

Така много въпроси оста
наха без отговор. Най-често 
че чуваше отговорът — „Не 
зная”, „Не мога да си спо
мня” и под.

ков, но и тоя не можа да ми 
отговори.

Това пиша за да имат пре
двид другарите от библиоте
ката в Димитровград, когато 
искат да открият районни би 
блиотеки.

14,10, 19,00 
И ЕЛОВ ИЦ А 
СУКОВО

5,00, 12,00. *
4,30, 6,05, 12,30,2

В началото на идващия ме ■ 15,00 14,40
■ПЕТРОВАЦ 5,15, 15,00 
*М. ЙОВАНОВАЦ 5,10, 6,40, 
2 13,10, 14,50 20,00

ПЕТРОВАЦ 4,30, 14,10 
М. ЙОВАНОВАЦ 4,30 6,05 

12,30, 14,10 19,00

сец съдът ще се опита с но 
ви свидетели да установи 
истината.Драган Златков, 

Долна Невля М. Джунич

»♦♦♦♦♦♦ »+++♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦» »♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦
1Ш1!■■!

— Отворете- — кряскаха 
полицаите и започнаха да 
стрелят в прозорците.

Янко гръмна два-трн пъти 
и полицаите се изтегляха по 
стълбите. На един пушката 
останала край вратата, коя
то Орешки бързо грабна. Ре 
волверскпте изстрели от стая 
та зе загубиха в адската 
трелба отвън.

— Комунисти, предайте се 
в името на закана! Обкръже 
ни стс. Не загивайте напрез-

1930 година в За МИЙО ОРЕШКИпрез август
греб в полицейска засада. 
Колумбо бил младеж 1 
среден ръст, сух, но работ
лив и извънредно интелиген
тен. Работниците го обича
ли много. Заработва малко, 
па затуй животът му 
труден. Освен това, една гол 
яма част от заплата си

за книги. Най-много вре 
изпълнение 

задачи и работа 
Работническия дом. Работа 

му спорила. Бил задъл 
дейността «а белопа

със

Мийо Орешки бил зидар- ЮЕ 
ски работник. Роден е ма 6 
септември 1905 година, в пред,, 
градията па Загреб. От про 
летта па '1923 година до юли 
1929

бил

да-
година, цели шест годи 

ни с в първите редици на 
СКОЮ. Член е ма Местния 
комитет в Загреб, член па 
ПК ма СКОЮ за Хърватско и 
секретар ма ЦК на СКОЮ.
Изнасял реферат на Третия 
конгрес ма СКОЮ. Организи 
рал многобройни съвещания ^ гж 
и пленуми на ЦК па СКОЮ, 

събрания и акции на реакци стачки и боеви акции на 
ята Във всяко нещо проява- младите комунисти. Нспри- 
явал упоритост, храброст мирим борец срещу опортю- шен младеж, 
и прозорливост/ Затуй Пар- пистите, колебаещите се и Два часа след полунощ на
тията и Местният комитет на предателите. За него другар- 27 юли 1929 година от Джорд
СКОЮ имали огромно дове ят Моша Пияде е казал, „че жева улица в Загреб по по
рне в него. Докато биЛ секре издигнал дейността на Цент- сока към Самобор потеглиха
тар на Местниед комитет па ралния комитет на СКОЮ ма две луксозни таксита и един
СКОЮ пай-нлодна дейност оавПишещо па дейността иа голям полицейски автомо-
развил, когато скоевската ор ПрртиятЬ. -чс *в СКОЮ е оио- бил. В тих имаше общо два
ганизация действувала неле» ва,.’:Ц0Що\»в Партията бил десет и четири до зъби въор
гадно. ДЖ;уро” Джакович, че пред- ъжеим полицаи и агенти.

Със смъртта на Йосип Ко- стдвдява/ най-пълното • ожи- ...Орешки се сепна и раз 
лумбо Партията и СКОЮ за вотвс^ряван-е на боевия, по- стърсм Янко. 
губили предан борец за рав , ..Жертврвателеи дух на наша — Пол.шдия1 ’ 
ноггравне, свобода и социали « та най-добра нролетарейса Всички скочиха от кревата 
зъм. Но неговото място зае- младеж.', и веднага заеха позиция
ли не по-малко безкомпроми Убит е йа 27 юли 1929 го- край стените готови за стрел
спи борци. дина в Самобор, като 25чГоаи .. .0а. . ,

вал
ме прекарал в 
на окоевски по!Р:В Вместо отговор от стаята 

се чуха нови изстрели, при
дружени о псувни по адр^ 
на полицията.

— Комунисти, предайте се! 
Предайте се!

— На кръвници живи 
цете няма да се дадем! 
отговориха в един глап Оре :
ШКИ !И Янко МиШИЧ.

Цял половин час трая тая 
адска игра на смъртта. И 
слсд чуй загълхнаха изстрели 
те от стаята, чиито стени бя 
ха продупчени от куршу
ми. ..

.. .Гледката беше страшна. 
Потънали в кървн лежаха 
двама храбри секретари 
СКОЮ. Тялото на Ореижн 
беше улучено с 26 куршума. 
Полицаите стреляли и 
ртпнте тела на комунистите.

та не
жен за
ланската скоевска организа
ция, тъй като партийната ор 
ганизауия в Ниш действува
ла по това време в района на 

Югоизточна Сърбия. С

Йосип Колумбо

Мийо Орешки

цяла
тая своя дейност не могъл да

вниманието на поне спре 
лицията и постоянно бил пре 
следван. 1925 година бил аре
стуван. Това било първото му 
арестуване. По-късно, 
дарение на огромна, лредпяг 
злнвост и умения избягвал 
много сревш с полицията.

През всичкото време дока 
то бнд в'Ниш нямало акция, 
в която дейно да не е участву 
вал. Често провалял заказани

благо

на

п мъ-
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В носове на отдих н♦
♦
*
♦
: дефицитнина неговото място, кой -ще 

бъде начело на колоната?
в своята 
тухли.ХУИ #р:

Има хора, които алти* 
на е само почивката им.На модата понякога се 

налага да направи крачка 
назад, за да бъде в крак 
с времето.

♦
Хвърляше каммъни в 

градините на другите, а

АВТОМОБИЛЪТ ми по
мага да икономисваме вре 
мето, изгубено за рьего- 
вия ремонт.

♦
Ако поставим всекиго

♦
Издаването на книгата 

се забави по обективни 
причини — набирайки я, 
линотиперите заспиваха.КРИВО СЕ РАЗБРАНО.-

Млого йе лоше ка човеци криво се раз- 
беру. Тека и с мене стану. Тия дни сам по Бо. 

• силеград зарад општинскеке закуске и Никво 
’ ми се случи... Ока ме бай Вепе по телевонът

да дойдем одма при 1 ьеш да ме води у бп-шти- 
нуту. ..

— Кикъв йе зор? — питам га и.
— А-иа кикъв йе зор, ка си вече тува йе- 

ла ова-чо требе пешта да пробаш?
Бре мислим си я кикво йе това са? Кик- 

во че пробам? Сигурно некой рекийе. Одека 
ка па мене иайдоше да им пробам рекийете. 
Я вече с године не пийем зарао това пусто кръ
вно. Ама реко що.ч .«е кани бай Вепе, че пой. 
дем. Цур-бар та у општинуту. Ка тамо бре 
видим млого густа работа. Сви општипаре се 
насъбрали и негито силно окаю, чуйе се чак 
на улицуту: Параловската йе по-добра!.. . Не 
може да буде Милевската йе по-добра... А не 
Тополяк я толко године 1)у пийем, она йе най- 
-добра... Не, не ока друг Изворската, само из
ворската...

I.

• осиоьчоЖан заминал от Париж и лрч ил и ща
армията като морнар. Пъту (-. ЛЮЪАТА
ва с параход вече три месе
цн. Тъй като му било забра-! неио да каже къде се нами 
ра той изпраща телеграма:

Идем я нагоре уз басамацити и реко са 
че се обрукам. Я не съм рикиджия, куде мо
же да определим коя рекия йе най-добра. У- 
лазим у суботу куде йе збршцината и кво че 
видим на масуту наредена млого шишетия. 
Ка я улезо у сьботу стану мирно и йедън че ка-

„Не мога да кажа къде се 
намирам. Застрелях една по 
лярна мечка”.

*« I 
■ .

!: След известно време отно 
во сс обажда: «

? же:
— Е, другари, са имамо човека од другу 

општину он че пресуди...
— Деца* реко я, бре па я не пием толко

щ..Още не смея да кажа къ
де се намирам. Ожених 
за една американка."

осе
овреме...м — Знамо Манчо, оти не пийеш, кой 

денъска пийе воду при убаву биру. И нийе у 
Босилеград пийемо само биру, ама и вода ни 
требе.

На края на родителите при 
стига и третата телеграма:1 VI

„Все още не мога да кажа 
къде се намирам. Но по-доб 
ре да бях убил американка 
та, а да се оженя за мечка
та".

гпВану се за първото шише, сърбну, бре 
на рекию и не мерише. Вану се за друго ши
ше, сърбну па на рекию не мерише... Од тре
тото кико да йе бържало некига рекию.

— Бре> деца, реко им я, чекай да се раз- 
беремо — това у шишетията све йе вода. . .

— Вода, вода, бай Манчо, ама ти требе да 
кажеш коя е най-добра. Ние очеме да деве- 
демо воду у Босилеград и са не може да се по- 
годимо коя йе най-добра...

— Бре, деца, бог да ви убийе, што не ка- 
зуйете> криво се разбрамо, я мислим рекию 
че пробам.

Тегая изреди шишетията, пину и од па- 
раловскуту, од изворскуту, од Тополяк, од

— ЗАЩО ИСПИСА ДЕТЕТО ОТ УЧИЛИЩЕ БАЙ ПЕНЕ?
— ЗАЩО ДА СЕ МЪЧИ, КОГАТО КАТО ВЪЗРАСТЕН 
ЩЕ ВЗЕМЕ КЛАСОВЕТЕ ЗА ЕДИН МЕСЕЦ! . ..

Видял един младеж прия 
теля си как носи стенен ча
совник. Вероятно се пресел 
вал.!

! Младежът му казал: Открити 

нови звезди
— По-добре е да носиш ръ 

чен часовнж като всички 
хора...

»
милевскуту.

— Бре, деца, у ваш край нема лоша во
да, дай вачайте се на работу та копайте ка
налът, а немой да се нагаджате коя вода йе 
най-добра. ..

г, Чете бащата на «има см, 
че водата във Виена пътува 
от извора до чешмите 36 ча 
са, а малкият въздиша:

Астрономите от калифор
нийския Технологически ин
ститут открили в мъглявина
та на Орион досега неизвест
на група звезди. До това от
критие се стигнало благода
рение на инфрачервени то
пли лъчи, излъчващи небес
ните тела. Чрез телескопи и

други класически уреди те- 
зи звезди не могат да се ре
гистрират на нашата плане
та.

Става дума за звезди, кон
те са млади по произход, ве
роятно по-млади от 100 000 
години и отдалечни от Земя
та -1 600 светлинни годшм.

МАНЧА — Блазе на децата от Вие
на! Те винаги се 
следващия ден вместо днес.

мият на

»Безроботно« оТМЗрляу С1? Без
оп- БОГБГО мявя&ц яз

БжО - 7он^и


