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ОБЩИНСКА КОНФЕРЕНЦИЯ НА СКС — Димитровград

КАДРОВАТА ПОАИТИИА ДА СЕ
ПРОВЕЖДА ОРГАНИЗИРАНО
РАЗГЛЕЖДАЙКИ информаци
ята за кадровата политика и
задачите на Съюза на комуни
стите в тази област, членовете
на Общинската
конференция
на Съюза на комунистите в Ди
митровград заключиха, че след
Писмото на другаря Тито и
Изпълнителното бюро на Пред
седателството на СЮК, речта
на другаря Тито пред полити
ческия актив на СКС и заклю
ченията от 48-о заседание на
ЦК на СКС, положението в обла
стта на кадровата политика ко
рено е изменено в пояожителен смисъл, съгласно станови
щата, изнесени в Писмото, от
ношението на комунистите към
тези задачи, на територия на
общината, е установено в зак
люченията за задачите на СК
в провеждане на кадровата по
литика, приети на Общинската
конференция на 3 юли 1973 го
дина.
На конференцията бе изтък
нато, че са постигнати забеле
жителни резултати, специално
в премахването на отрицател
ните прояви създадени в пред

шния период. Значителни ре
зултати са осъществени по вре
ме на изборите, когато после
дователно е спазван демокра
тическият централизъм и общи
те и начални принципи и крите
рии на кадровата политика, при
ети от висшите партийни орга
ни, както и общинската Конфе
ренция и Комитет.

кадровата политика особено
трябва да се води сметка в
трудовите организации, а на
равнището на общината кддро
вата политика трябва да бъде
планомерно организирана. В
този смисъл трябва да се изго
тви план на кадрите, както дъл
госрочен, тана и за моментал
ните нужди.

Но освен забележителните
резултати бяха изтъкнати и ня
кои слабости. Положението на
кадрите, специално в стопанс
ките организации е незадовол
яващо. Липсват юристи, иконо
мисти, инженери и други. Пора
ди туй. Съюзът на комунисти
те и самоуправителните органи
трябва веднага да обсъдят по
ложението и търсят съответни
решения. С оглед на това бе
изтъкнато, че въпреки
някои
положителни резултати все
още не можем да бъдем довол
ни, понеже не се води съотве
тна кадрова политика и стано
вищата не се провеждат цяло
стно.
Изхождайки от тези начала
Конференцията заключи, че за

Конференцията задължи Об
щинския комитет и кадровата
комисия, в съдействие с оста
налите тела и органи, задълже
ни за въпросите на кадровата
политика, да изготвят проектоспоразумение за кадрите и ор
ганизират разглеждане и прие
мане на обществен договор в
тази област.
На заседанието също бе за
ключено в програмите за дъл
госрочно развитие, както на Об
щинсната скупщина така и на
телноскиО
трудовите организации, обеза
телно да намери място и въпро
са за обезпечаване на нужни
кадри.

ВЕЛИКИЯТ ОКТОМВРИ
1917
ЛЕНИН имаше революционна смелост
в критичните моменти да заеме здрави ста
новища, да се противопостави срещу инер
цията и негативното стихийно движение на
събитията, които водят в задънена улица.
ЛЕНИН в своята политика винаги има
ше предвид трайните интереси на социализ
ма и тяхната свързаност с опазването на ми
ра, който открива възможност за всестранно
преобразование и обществен прогрес.
И ДНЕС трябва да си припомним за дъл
боко хуманистичните и със същинска гри
жа за съдбата на революцията пропити Ле
нинови думи за това, че комунистите нямат
право съзнателно да се помирят с кървопролитието и жертвите, които неминуемо до
нася войната ако съществуват и най-малки
възможности да се предотвратят ужасите на
войната . .."
(И. Б. Тито От статията Ленин —
мислител и стратег на социалисти
ческата революция)

(Стр. 3)

ЗА СЕДАНИЕ НА ОК НА ССРН В БОСИЛЕГРАД

От планираното

няма отстъпване •

На заседанието на Общинсиата конференция на
ССРН в Босилеград, на ноето присъствуваха председатели на местните общности, общинските ръководители
и представители на Републиканската конференция на
ССРН, главно внимание бе отделно върху проблемите
и възможностите за икономическо развитие на комуната в светлината на Основите на общата политика за обществено развитие на СФРЮ до 1985 година.
В доклада си, председателят
на
Общинската конференция
на ССРН Борис Костадинов, поконкретно се спря върху усло
вията за икономическото раз
витие на Босилеградската об
щина. Той изтънна,' че дълго
срочните цели, ноито се поста
вят в областта на стопанското
развитие са в зависимост от
динамизма на стопанската деи
ност и ръстта ка производител
ността.
— Босилеградска община е
между неразвитите и съществу
ващите стопански организации
все още нямат конкретни про
грами за перслентивна дей
ност. Досега са се занимавали
изключително с търговия. На
това са действували и създаде
ните отношения, като последи
ца на либерализма, който е
имал свое отражение и в Бо
силеградска община. Изостава
ла е отговорността на ръиово-

- Стр. 11 -

дителите и на инспекционните
служби за зачитане на утвър
дената политика и
закона —
изтъкна Костадинов.
Докладчикът подчерта, че
при планирането, което сега по
лучава нови качества, ще се
тръгва преди всичко от нужди
те и възможностите на органи
зациите на сдружения труд и
местните общности. Това е пре
дусловие за изработване на
конкретна обществено-инономи
чесна програма за развитие на
комуната, в ноето трябва да съ
действуват: Стопанската кама
ра, Института по планиране на
СР Сърбия и др.
ГРИЖИ ЗА НОМУНАЛНО
ТОВИТЕ ПРОБЛЕМИ

БИ

На заседанието се посочи,
че в изминатия период са по
лагани малко грижи за решава
нето и на най-важните жизнени

проблеми. Икономическата изо
станалост на комуната е била
главният изговор.
На електрификацията сега е
отделено голямо внимание. Из
работени са проекти за изграж
дане на далекопроводи до Ли
сина, Любата и Рибарци а необ
ходимите средства, с помощта
на Републиканския фонд за ра
звитие са осигурени. Сродства
са обезпечени и за изграждане
на парна хлебопекарница и мо
дернизиране на кланицата I
Босилеград,
— Повечето босилеградски
села все още нямат основни
комунално-битови обекти. Ка
сае се за пътища, районни ам
булатории, съобщителни връзки
и по-организирано снабдяване.
Тези проблеми трябва съвме
стно да решават местните об
щности и Общинската снупщина. А най-важното, е плани
раното да се осъществява. В
противен случай трябва да се
търси отговорност. Досега тя
не е търсена — изтъкнаха на
заседанието повечето членове
на Конференцията от селата.

В ТОЗИ БРОЙ:
В ЧИЛИ СЕ УМИРА
ОТ ГЛАД
СТР. 2
!
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ДЕЛЕГАТСКА ТРИБУНА
СТР. 3
>> ПЪРВИ
й

МАЙ“ - ПИРОТ

ОАЗИС НА КОМУНИЗМА

На заседанието се заключи,
раздвижените акции, от местни
те общности да се провеждат
и да се планират нови.

(Стр. 3)
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НИСИНДЖЪР ПОСЕТИ ЮГОСЛАВИЯ В Чили се умира
СТРАНИ, В НОИТО БЕСНЕЕ ТЕРОР

Президентът на републиката
Иосип Броз Тито и съпругата
му Йованка Броа приеха на 4
ноември в Белиц дом в Белград американския
държавен
секретар на външните работи
Хенри Кисинджър и съпругата
му, които бяха на еднодневно
посещение в нашата страна.
Президентът Тито и Хенрих
Кисинджър водиха разговор в
библиотеката на Белия дом. В
разговорите взеха участие чле
нът на Президиума на СФРЮ
Едвард Кардел,
подпредседа
телят на Съюзния изпълните
лен съвет и съюзен секретар
на външните работи Милош
Минич, заместник на съюзния
секретар на външните работи
Лазар Мойсов,
югославският
посланик в САЩ Тома Гранфил и др.
След проведените разговори
президентът Тито и Хенри Кисинджър заявиха пред амери
канските журналисти, придру
жаващи американския
минис
тър, че са водили твърде по
лезни и изчерпателни разгововори в продължение на почти
час и половина.
„С държавния секретар на
САЩ господин Нисинджър во
дихме днес твърде добри раз
говори. Преди това господин
Нисинджър води разговор с
председателя на нашето пра
вителство и съюзния секретар
на външните работи.
Водихме разговори за билатералните отношения и някои
външнополитически въпроси, а
специално за Близкия изток.
Що се насае до нашите билатерални отношения, ние се до
говорихме, че трябва по-ната
тък да се развиват и още по
вече да укрепват тези отноше
ния, които и досега не
бяха
лоши.
По отношение на междунаро
дните обстановка, специално
положението в Близкия изток,
от двете страни бе изразена
загриженост поради сегашната
стагнация. Разбира се, ние
считаме, че сега най-вече за
виси от Съединените америка
нски щати, от правителството
на САЩ, понеже те и досега
имаха главно влияние в раз
говорите за дезангажиране на
войсните и търсенето на окон
чтелно миролюбиво решение
за
арабско-израелския
проб
лем. Господин Нисинджър на
скоро отново ще отиде там, и
по-добре ще знае каква е об
становката и какво трябва да
се направи.
Аз считам, че
разговорите
бяха добри. Аз и моите сътру
дници сме доволни, че госпо
дин Нисинжър дойде у нас и
по въпросите, за ноито разго
варяхме имаме много иденти-

Щщ2о
ВЕСТНИК НА БЪАГАР
СКАТА НАРОДНОСТ В
СФТ ЮГОСЛАВИЯ

Урежда

:■

редакционна
колегия
Директор, главен и
отговорен редактор
ТОДОР ВЕЛЧЕВ
Технкческн редактор
БОГДАН НИКОЛОВ
Надава „Братство“ —
Ниш, Кай 29 декември 8
Телефони: директор —
46-454, Редакция 46-845
■ полугодишен Я
1 т«УЩ1 ‘Р*
шеп
«2М-ММ529
СДК — Нов
АМШГ, Ст __ ,
Л*72-КЯ

чни гледища" — заяви прези
дентът Тито.
Говорейки след президента
Тито Нисинджър благодари за
твърде сърдечното посрещано
и откритите и приятелски раз
говори, които води с президен
та Тито и сътрудниците му.
„Президентът и аз — каза
Кисинджър — разгледахме би
латералните отношения между
нашите две страни' и напълно
съм съгласен с президента Ти
то, че тези отношения са доб
ри и че трябва да ги направим
още по-добри".
Говорейки за обмена на мне
ния по международните въпро
си, държавният секретар Ни*
ДОГОВОР ЗА ИЗГРАЖДАНЕ
НИШАВЕ

сииджър каза, че най-вече о
разговаряно за положението п
Близкия изток. Във връзка с то
ва той заяви, чо САЩ желаят
да се направи всичко да со
спре отрицателното развитие
и чо всички страни трябва да
допринесат да со намери и по
стигне миролюбиво
решение.
Той каза, чо с такива намере
ния наскоро отново ще замине
в Близкия изгок.
Слод разговорите првзидонът
Тито и съпругата му дадоха
обод за американския дт.ржовон секретар Хенри Кисинджър
и придружаващите го лично
сти. От югославска страна на
обеда бяха най-висши държа
вни и партийни ръководители.
НА ПЪТИЩАТА В ГОРНО ПО

Добри пътища по - успешно
стопанско развитие
па Скупщината на Сърбия
В миналия петък в Пирот со
проведе разговор между чле
на на Председателството на
Скупщината на Сърбия Райко
Мечменица, директора на Сдру
жението за пътища Никола Ра
досавлевич и представителите
на общините Пирот, Димитров
град и Бабушница във връзка
с проблемите на пътната мре
жа в тези три общини.
На заседанието бе заключе
но веднага да се изпрати иск
до Републиканския изпълните
лен съвет за обезпечаване на
средства за околовръстно шо
се от автомобилния път Пирот
— Димитровград през селата
Суково и Власи
до Звонска
баня и Бабушница.
Също така ще бъде пред
ложено на Съвета на ползва
щите пътищата да се обезпе
чат средства за
изграждане
на
отклонение
при
Сопот
край Пирот, с което промишле
ния център на Пирот ще мо
же лесно да се включва на ав
томобилното шосе Пирот—Б. Па
лаика. Също така бе предложе
но да се проучи възможността за
премахване на бариерите край
Бела паланка, където се на

плашат танси за минаване по
автомобилния път, или
пък
ако това не е възможно об
щините Пирот и Димитров
град да се освободят от тези
такси. Ано се премахнат бари
ерите отплащанаето на пътя
трябва да поеме републиката
— бе изтъкнато на заседание
то.
Недостатъчно развитата път
на мрежа в този край е проб
лем, който сериозно спъва
по-ускореното стопанско
раз
витие на общините Пирот, Ди
Бабушница.
митровград
и
Неотложна е необходимост
та да се асфалтира шосето Пи
рот — Бабушница от Стрижевци до Блато на дължина от
13,5 нъм, който е от първо
степенно значение за бъдещо
то промишлено развитие на
Бабушница. Също като спеш
но се налага изграждането на
пътя от Пирот до Висок през
Димитровград, както и пътя
Пирот — Зайчар.
Кои от тези пътища ще бъ
дат изградени в предстоящия
период ще се знае след израбо
тването на плановете за след
ващата година и периода до
1980 година.

от глад
В Чили вече се умира от
глад. Тази тревожна вест не
е нищо ново, тъй като чилий
екият народ се озова в за
дънената улица на глад и
терор, поради ^унищожение
на всички придобивки на ра
ботпическата класа и възста
новяването на „свободно ка
питалистическо стопанство"
от страна на военната хунта
па генерал Пиночет.
Сега чилийската нация раз
пъват три стопански мтуки.
Касае с*с за създаване на
огромна армия от безработ
ни, наброяваща към 800 хи
ляди /раждани. Над 2 мили
опа чилийци пито, са па ра
бота. -пито без работа. Това
е първият резултат на нова
та политика па хунтата, коя
то напълно разори икономи
ческата постройка на прави
телството на Салвадор Алисндс.
Рекордната безработица
има два -главни източника:
първо, „идеологическата чис
тка" в страната и второ, ма
сов фалит на малки и сред
ни предприятия, като после
дици на вълчите закони в ка
питалистическото стопанст
во. „Идеологическата чист
ка" се свали върху всички
дейци намиращи се сега из
вън законните партии от
времето на Алиенде. Пора
ди това над 200 хиляди чи
лийци са останали безработни.
Първото наказание за ..не
послушните" или „лоши чи
лийци“ е оволняването от
работа. Така без работа ос-

Ревалоризация на
българския лев
От 1 новемри т.г. Българ
ската народна банка въведе
нов курс на лева към всич

ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА СКУПЩИНАТА В СРС

Много се изчаква
В 40 на сто от общините в СР Сърбия
още нищо не е направено в провеждане на
Закона за изследване потеклото на имуществото. А от влизането в сила на тоя занон са изминали цели 8 месеца. Това е ед
на от нонстатациите от проведеното през
миналата седмица заседание на Председа
телството на Снупщината на СР Сърбия.
— От работата върху провеждането на
Занона за изследване на потеклото на имуществото се очакваше много повече. Това,
обаче, все още не представлява нормално
провеждане на Занона, а камо ли нещо по
вече. Сигурно е, че трябва да му се -пристъ
пи с повече отговорност и с по-голяма гри
жа отколкото досега. Струва ми се, че не
се касае до прекаляване в подаването на
актове за изследване на потенлото на иму
щество в някои общини. Изглежда, че се ка
сае до прекалено изчакване — заяви на
заседанието Живан Василевич, председа
тел на Скупщината на СР Сърбия.
Членовете'на Председателството бяха
информирани за работата на републиканската комисия за изследване на потеклото
на имуществото. В информацията бе посо-

тава всеки граждани!! който
нс дойде на събрание или
митинг, насрочен от хунтата за да се ръкопляска па
фашисткия режим. И такава
сисциалисти 4<_*
обстановка
масово напускат страната, «ш
ито университети са остана,
ли беа професори.
Заплатите в страната вече
дълго време са замразени.
Минималната месечна раоот
пичеека заплата сега възлиедвам над 20 долара.
за
средната заплата на чилеанските работници към 40 до
лара. Хунтата признава, че
тези средства са малки да
се свържат двата края в ед
но семейство.
Инфлацията — до голяма
степен отражение на иконо
мическата политика — е вто
рото зло за чилийската на
ция. Смята се, че тази година
процентът на инфлацията шс
достигне 400 до 500 на сто!
Хунтата позволи цените на
лребно да се формират сво
бодно. Така килощам захар
се продава по 2 долара, ки
лограм месо — 10 долара,
хлябът е поскъпнал за 40 пъ
ти. Докато заплатите са зам
разени, цените постигат све
товен рекорд.
Застрашителното намалява
не на покупвателната мощ
на заетото население е трето
то чилийско зло. Хиляди се
мейства с месеци не могат
да купят месо. захар и други
произведения
там се
считат за ,А ;-кс'',тс ледовате
лно. гладът прониква в мили
они чилийски семейства.

чено, че в това отношение в общините св
Сърбия съществува голямо разнобразие. В
някои са предприети някои акции, докато
в болшинството все още се чака.
Самоуправителните общности на инте
ресите трябва непременно да се учредят до
края на годината. Някои срокове за прове
ждане на това решение трябва да се отло
жат, а заноните за учредяване ще бъдат
приети по съкратена процедура. Така вси
чки работи около създаването на общности
те на интересите ще бъдат завършени до
31 денември 1973 година.

ки конвертибилни валути.
Според тоя курс левът е рев
алоризиран г около 25 на сто
средно. Сега за един амери
кански долар се получават
1 лв и 20 стотинки вместо
предишните 1 лв и 65 стоти
нки. Тъй както на листата
на конвертпбилните валути
с-е намира и югославският ди
нар. новият курР значително
ще засегне и югославските
граждани, които отиват в Бъ
лгария. Те отсега за 100 но
ви динара вместо 9,71 ще пол
учават 7,06 лв.
Както е известно, всеки
югославски гражданин при
влизтнето си в Бъгария тря
бва на границата да обмени
най-малко 100 нови динара.
Счита се, че поскъпването
на българския лев отрицате
лно ще повлияе преди всичко на ^чуждестранния тури
зъм в България, от което стра
пата много очаква.

Председателството прие решение на 18
ноември в Белград да се проведе тържествена сесия на Скупщината на. Сърбия, с
което ще се ознаменува 30- годишната на
АСНОС (Антифашистка скупщина на наро
дното освобождение на Сърбия). На сесията
ще се установи-----възспоменателна грамо.та и
ще се връчи на представителите на първата
почи1ГлитеН ил^з^нали”3 СеМе"СТВата на
вители.

народни предст^-г
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От планирането - няма
отстъпване

БОСИЛЕГРАД

(От 1 стр.)
ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА ЗЕМЕДЕЛ
СКО ПРОИЗВОДСТВО

Първите резултати
охрабряват

тттт
ЦИИ И ЩЕ СЕ ИЗГОТВЯТ ПРОГРАМИ ЗА РАБОТА

Общинската конференция на
ССРН в Босилеград обстойно
разгледа досегашните резулта
ти и трудностите във функци
онирането на делегатната сис
тема в комуната. Особено вни
мание се обърна към първите
успешни опити на делегациите
и делегатите и на условията,
които трябва да им се създадат за работа.
Във встъпителното слово на
председателя на
Изпълнителния съвет на Общинската ску
пщина, Симеон Захариев
се
посочи, че общо делегатската
система в комуната е постигна
ла начални резултати. Повечето делегации правилно са раз
брали задачите си и ги изпъл
няват последователно.
— За успешното функциони
ране на обществено-политичес
ката ни система на делегатс
кия принцип, необходима е
ежедневна, организирана и ши
рока акция. Постоянна полити
ческа дейност в тази
област
се очаква от ССРН, имаше и
право и задължение да участ
вува в изграждането на общи
те становища на делегациите
и делегатите. С други думи ка
зано, ССРН и останалите об
ществено-политически
органи
зации са длъжни да осигурят
делегатската система да функ
ционира ежедневно, чрез по
стоянно комунициране на деле
гациите и делегатите със самоуправителната база,
която
им е гласувала доверие — из
тъкна Захариев.
Фактът, че нямаме достатъ
чен опит в дейността на деле
гатската система, търси особе
но студиозен похват в изграж
дането на метода за работа.
Ежедневната практика и съще
ствената проблематика в живота на трудещите се в мест
ните общности и трудовите ор
ганизации, трябва да бъдат гла
вната школа за обогатяване де
йността на делегациите и деле
гатите — каза се в доклада и
в разискванията.

опити
Делегатът зачита становище
то на своята делегация и се
застъпва за него. Това ново ка
чество, с което се стига до
непосредственото прилагане на
принципа: трудещия се да уп
равлява с обществените рабо
ти, се е проявило на досега
проведените заседания на Общинската скупщина.
Дейността на делегациите из
ггьква и в решаването на мно
го местни проблеми в своите
среди. Съвместното договаря
не на местните общности в
Карманица, Голеш и Жеравино
и дейността на делегациите им
в организиране за изграждане
на пътища, училищни сгради,
водопроводи и други обекти
от комунално-битово значение,
е един от най-добрите приме
ри кан на дело функционира
делегатската система.
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Заседание на ОК на ССРН в Босилеград

Доста активно отношение в
сътрудничеството на местните
общности по редица локални
проблеми имат и делегациите
от Назъришки- район.
Добри
примери за успешна работа на

те на своите общности и тру
дови организации. Тези инте
реси трябва да бъдат ясно из
казани в статутите на местни
те общности и трудовите ор
ганизации изказани в статути
те. Същевременно трябва да
се утвърдят онези
въпроси,
върху които делегацията и де
легата не могат да заемат ня
кой друг самоуправителен на
чин. Разбира се, правата на
смоуправителните органи не
могат да се пренасят на деле
гациите.

Обсъждането на проблемите
от областта на земеделието —
зае също важно място в рабо
тата на заседанието.
— С тоя отрасъл в номуната
се занимава почти 90 на сто
от работоспособното населе
ние. С обединяването на земе
делените кооперации са създа
дени добри условия за разви
тие, обаче те все още не се
ползват — каза Нонстадинов.
В разискванията се изтъкна,
че ниската производителност и
недостатъчната
ангажираност
в тоя отрасъл на обществения
сектор създава редица трудно
сти. Една от тях е засилената
миграция на младото
селско
население.
От земеделската кооперация
очакваме много повече не са
мо при изкупването на добитъ
ка, но и в организиране на зе
меделското производство. Гото
ви сме да сдружваме имоти
те си и да навлизане в коопе
ративни отношения, но засега
кооперацията
не раздвижва
никакви инициативи — се изът
кна в разискванията.
— Мобилизирането на соб
ствените сили, организирани в
местните общности и в земе
делската кооперация е първата

възможност да се направи крач
на напред в тази област. Инте
ресът на република Сърбия е
да се решава икономическата
неразвитост в пасивните общи
ни, включително и Босилеград
ската. Произвеждането на поголямо количество храна е им
перативна задача. Това е дългосрочна политика, която вече
се материализира. Това е вто
рата възможност за развитие
то на земеделието в Босилеградска община — изтъкна на
заседанието Югослав Миятович, съветник на Републикан
ския институт по планиране.
Членовете на Конференция
та приеха концепцията за раз
витието на СФРЮ и дадените
предложения в организациите
на ССРН за по-голямо ангажи
ране на Републиканския фонд
за икономическо развитие. Съ
що така трудовите организации
и местните общности са длъж
ни да изработят програми за
развитие в своята област. Осо
бени задачи в тази дейност ще
има земеделската кооперация.
Общинската конференция на
ССРН обсъди и прие задачите
на.тази наша най-масова обще
ствено-политическа
организа
ция в подготовките за всена
родната ни отбрана, обществе
ната самозащита и сигурност.
В. Велинов

Кадровата политика да се
провежда организирано
(От 1 стр.)
Провеждането в дело на вси
чки тези .заключения ще следи
Общинският комитет на СК.

Делегатите гласуват
делегациите има в други ра
йони, а също така и в основни
те организации на сдружения
трудВзаимното сътрудничество,
договаряне и информиране по
всички значими въпроси меж
ду делегациите,
имащи общ
делегат в скупщината, са ос
новни предусловия за успеш
на работа. Именно такъв е слу
чаят с делегациите на трудо
вите организации в комуната.
Първите опити трябва да
се
обогатят с нови облици на вза
имно отношение на делегаци
ите — изтъкна се в разисква
нията.
СЛАБОСТИ
Някои делегации в местните
общности все още не са съв
сем наясно по въпроса за от
Съветите
ношенията им със
на местните общности. От един
делегациите се считат за зам
яна на съвета на местната об
щност, или съвета в трудовата
общност.
Има други слабости, които
са последица на недостатъчен
опит. За да се те премахнат,
главна битка за делегатската
система трябва да се води в
организациите на сдружения
труд, в местните и други самоуправителни общности. Разви
тието на самоуправлението в
тези структури е съставна част
в осъществяването на консти
туционния принцип за функционирнето на делегатската сис
тема.
Делегациите своята функция
все още изцяло не изпълняват
като организирано участие във
всички фази
на съгласуване
на интересите и окончателното
решаване. В това напълно да
се успее, е необходимо деле
гациите да познават интереси-

МЕРКИ
За правилното функционира
не на делегатската система в
комуната ще се предприемат
няколко значителни мерки —
заключи се на заседанието. В
местните общности и в орга
низациите на сдружения труд,
дейността на делегациите ще
се евидентира, ще се анализи
рат резултатите и утвърждават
слабостите.
Най-голямо внимание ще се
отдели за пълното информира
не на делегациите и делегати
те. Материалите, които готви
Общинската скупщина и съве
тите, Освен на делегатите, ще
бъдат изпращани и на делега
циите. Също така много се
очаква и от републиката
във
вестник „Братство", ноято тря
бва да информира за успохите,
но и проблемите на делегатска
та система. Това ще о от пол
за за делегациите и долегатито.
Създаването на условия за
работа е не само организаци
онно-технически въпрос. На
делегациите трябва да им се
осигурят помещения, в които
ще работят. За тяхна сметка,
някои административни рабо
ти ще изпълняват местните об
щности и организациите на
сдружения труд, накто и общи
нската управа.
Заключено е, до края на та
зи година, да се устроят съве
щания с всички делегации, на
които ще се разисква за пър
вите опити и за задачите. В
тоя период делегациите ще
приемат програми за работа.
Същевременно
формираната
комисия при Общинската кон
ференция на ССРН ще следи и
ще съдействува при решаване
то на всички проблеми на де
легациите.
В. Велинов

ПРИЕТО СТАТУТАРНО РЕ
ШЕНИЕ ЗА ОРГАНИЗАЦИ
ЯТА НА СК
Конференцията прие и стату
тарно решение на организаци
ята на СК на Димитровградска
община и решение за създава
не на първични организации на
СК в общината.
Въз основа на предложение
то на статутарната комисия на
СК на Сърбия Общинската ста
тутарна комисия изготви стату
тарно решение в съгласие с
новите статути на СЮК и СКС.
Проектостатутарното решение
бе разгледано във всички пър
вични организации на СК в об
щината и в същите бе предло
жено Конференцията да го при
еме.
В статутарното решение са
предвидени всички постановле

ния, характеризиращи новите
отношения в СК, специално от
ношенията в общината, и де
тайлно са разработени правата
и длъжностите на членовете
на СК в общинската организа-

ция.
Особено внимание е обърна
то на организационната стру
ктура на Съюза на комунисти
те в общината, тана че сега е
предвидено учредяване на пър
вични организации на СК във
всички организации на сдруже
ния труд, местни общности и
други организации, които имат
най-малко петима членове на
СК. По този начин ще бъде на
правена комплетна реорганиза
ция на организацията в общи-'
ната. Първичните пък органи
зации, които имат голям брой
членове, а процеса на произ
водството и останалите усло
вия на работа не позволяват
всички едновременно да се
съберат, ще могат да форми
рат клонове на СК.

А. Д.

ДИМИТРОВГРАД

Сказка за общиостнте
на интересите
Миналата седмица в Дими
тровград бе организирана сназа за делегатите, членовете на
делегациите, изпълнителните ор
гани на обществено-политиче
ските организации, общностите
на интересите, изпълнителните
органи на първичните семдика
лни организации и местните ор
ганизации но Социалистичес
кия съюз на тема „Самоуправи
телните общности на интересито — интерес на работничес

на Общинската конференция на
Социалистическия съюз.
В речта си Еленков говори
за досегашното развитие на
самоуправителните
общности
на интересите, изграждането
на новите общности на интере
сите, обществените дейности
като дял на единен процес на
обществената работа, общно
стите на интересите и свобо
дната размяна на труда и само
управлението в самоуправите

ката нласа". Сказката изнесе
Цветан Еленков, председател

А. Д.

лните общности на интересите.
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Строителят
Ранко Босанац
Това беше третата ни среща
с Ранно Босанац, командир на
група войници, които винаги се
намират там, където са най-не
обходими на хората.
Спомняме си оня горещ ле
тен ден. Волята за електрифи
цирането на Висон беше получи
ла връхна точка. Но сили недостигаха. Едно утро чухме: към
Висок се изправят електричес
ки стълбове. Отправихме се

към Моинци. Там, в полите на
Видлич работеше група войни
ци. Копаеха дупки. Разбиваха
камъни. Между тях беше и
взводния им — Ранко Босанац.
„Елате", каза ни, „след един
месец”. Сега няма какво да се

види. Започваме да работим.
От приказки
нямо
полза...
След един месец Ранно Босаноц и неговата група вече ги
нямаше. Но през Видлич се из
правиха електрически стълбове
със сребърнобели жици.
Втори път се срещнахме то
ва лято, в Бребевиица. Със сво
ята група строеше път. Но всикъде хвърчаха камъни. Младите
момчета, голи до пояса, не спи
раха на онази горещина. Трябва
ше да се построи път в дължи
на от два и половина киломе
тра. И този път Ранко Босанац
ни каза, елате след три месе
ца, сега няма какво да видито..
Третата ни среща беше неот
давна в Бребовница, на търже
ството по случай завършване
на шосето в това соло. Седеше
някак си по страни...
Не знаем какво мислеше то
зи път. Но линт му внушаваше
някаква сила... Да ли мислеше
на електрическите мрежи във
Висок, Бурела или пътищата, но
ито е строил в Босилеградско.
Не успяхме да разберем...
— Няма нищо. което е от осо
бено значение и ноето може
да ви интересува. Роден съм
в Подравска Слатина (СР Хър
ватско) и ето вече четири години
работя по вашите краища. Ми
сля че най-важното при всичко
това е, че и електрификацията
и пътищата и всичко, което се
построи сближава хората и пре
дставлява мост към тях. За мен
е най-важното, че оказваме по
мощ и че хората остават дово
лни от тази помощ...

Мухаром Аншамопич

Драго Бърглоз

В БРЕБЕВИИЦА

За една година
тон и шосе
До преди година и половина
Бребевиица беше малко, за
тънтено селце, в ноето са оста
нали да живеят предимно ста
ри хора. Броят на жителите, в
най-отдалечено село в Забърдието, само през последните де
сет години е намалял от 330 на
220, а домакинствата едвам до
стигат 65. Без съобщения, без
ток, слабо развито селско сто
панство. бребевничани сякаш

това шосе. Те взеха участие в
строежа му. Може би ако има
ха сили щяха и сами да го стро
ят. Но средства нямаше. Млади
хора нямаше. А бяха нужни 1,2
милиона динара. Беше нужна
млада работна ръка...
— Не е леко камъни да се
трошат. Навсякъде, където ка
мъни летят е трудно. Но когато
се работи с воля не е особено
трудно. Зная какъв беше пътят,

А. Д.

ИЗ ПЪРВИЧНИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ
НА СЪЮЗА НА КОМУНИСТИТЕ

И решителни,
и единни
Неотдавна в Димитровград
се проведе събрание на пър
вичната организация на Съюза
на комунистите в органа на
управлението. Освен предста
вители на Общинския комитет
и общинската статутарна коми
сия, на събранието присъствували и някои членове на ста
тутарната комисия на Между
общинсната конференция на
Съюза на комунистите в Ниш,
На дневен ред била жалбата

Заседание на
Съвета на
местната общност

В Каменица неотдавна се
състоя заседание на съвета
на местната общност, на
което бяха разгледани проек
тите на нормативните акто
ве на самоуправителната об
щност на интересите в кул
турата в Димитровградска
община.
Обсъдени бяха и проектите
на самоуправителния дого
вор за финансиране на кул
турата, проектостатута на
общинската културна общност и проекто-плана за ра
бота на общността.

ц. А.

на Тодор Филипов, бившия
член на тази организация до
статутарната
междуобщинска
комисия, в която отрича всич
ки доводи на решението за
неговата политическа отговор
ност, като неверни, умишлени
и че са израз на лична нетърпеливост.
Междуобщинсната
статутарна комисия присъствуваща на събранието по пока
на на статутарната общинска
комисия, трябвала нато „наблю
дател” да разбере настроение
то на оргнизацията и я „по
моли" да убеди Филипов „че
политически е бил отговорен
по времето, ногато е изключен
от Съюза на комунистите”.
Всички, обадили се за рази
скване не приели отново да
обсъждат причините,
поради
ноито е изнлючен Филипов, а
че са готови да разискват са
мо за нови моменти, които бе
посочил в жалбата си. Всични
подкрепили решението за из
ключване и търсели, накто и
статутарната комисия, Филипов
да изнесе своите доказателст
ва, че решението за изключва
не се обосновава върху
не
верни неща. Манар че бунвал
но казано бил „извикан”, Фи
липов не е могъл или не е иснал да отговори какво мисли
за жалбата си и решението на
организацията, която го е изнлючила.

Слободаи Миливоевич

Селяните и войниците на работа
водеха живот на тихо съществу
вание. Като че ли бяха приели
живота такъв накъвто е, без
воля да го изменят...
Но ето само след една годи
на и половина, всичко в това
село се промени и нъщите, и
хората. Днес те са по-добри, по
щастливи и с по-голяма вяра в
утрешния ден. Преди година и
половина селото получи ток. А
ето, че тези дни завършиха и
пътя от шосето за Мъзгош до
граничната застава.
Колко нещата могат изведнаж
да се изменят. Само пре
ди една година в това село тру
дно можеше да се дойде с ноквато и да е кола. Дори и на
пешеходците краката потъваха
в налта. А днес, нато някаква
магистрала се простира шосе,
не по-лошо от асфалтово...
Не, не строиха бребевничани

ногато пристигнахме. Стени и
канари. Сега като магистрала.
Това изпълнява хората с гордост. Но все пак тези три месеца беше хубаво. Като на екскурзия. За мен едно голямо удо
волствие, че бях тук. Хората ни
оказваха помощ. Имахме тяхна
та морална подкрепа. Винаги се
знаеше какво ще се работи...
Тези думи изрече Слободан
Миливоевич от СР Хърватско.
Войник в поделението на Ранно

Босанац. А подобно говореха и
Драго Бърглез от Словения и
Мухарем Аншамович от Босна.
Към тях ни отправиха жителите
от Бребевиица. Казаха ни: „вси
чки бяха много добри. Сроди
хме се просто. Но напишете не
що за тези три момчета. Те ос
танаха в нашите сърца”...
Този есенен ден, ногато бре
бевничани празнуваха приключ
ваха пътя бе тържество за това
малко село. Те желаеха да заблагодарят на тези момчета от
всички места на страната ни.
които им построиха път. Беше
тук и смиловската духова му
зика, обществено-политически
работници от Димитровград, и
командири. Но като че ли онези
момчета, които за три месеца
се „сродиха” с бребевничани,
заемаха централно място.
Днес. една година и половина
след електрифицирането на се
лото в Бребевиица е построено
и шосе. Специална благодар
ност бе изразена на Народната
армия, за огромната помощ, за
пътя, който подариха на то
ва село. Но тази специална бла
годарност не бе нито тържес
твения обяд. нито пък скромния
подарък.
В Бребевиица къщите бяха
обелени, а хората сякаш се бя
ха подмладили — бяха много
по-бодри, по-весели. Сигурно
ваиникът Слободан, който живее в някое градче в Хърватско,
е наблюдавал хората и разми
слял, когато ни каза: „Това из
пълнява хората с гордост.......
А. Димитров

Смиловският
оркестър в
Бребевиица

М. Б.
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ИЗ ДЕЙНОСТТА НА ССРН

ПРОВШШ н»
МНОГОСТРАННИ миши

ОРГАНИЗАЦИЯТА на Соци
алистическия съюз в Димитров
градска община понастоящем
изпълнява богата и многостран
на обществено-политическа и
комунално-битова програма.
Безспорно, учредяването на
общностите на интересите е
една от най-належащите зада
чи. Не от по-малко значение е
оспособяването на делегатите
и делегациите за целенасочена
дейност в новата скупщинска
система. За целта се предвиж
да организиране на семинари.
Също ще се използват и други облици на дейност.
Организацията на ССРН ще
поеме своя дял и ще даде при
нос в изработката на дълго
срочния план по развитие на
общината
до
1985
година.
ССРН дейно ще се ангажира
чрез съвместна активност със
земеделската кооперация да
изготви програма за сдружава
не на селскостопанските прои
зводители.
Тържественото ознаменуване на юбилея — 30-годишнина
та на освобождението, както
и на държавни празници също
е постоянна грижа на Социа
листическия съюз. В момента
се правят подготовки за досто
йно
посрещане и чествуване
Деня на републиката.
Местните общности, като но
сители на редица акции в ко
мунално-битовото
строителст
во, в предстоящия период тр
ябва да приемат и програми
за работа за идната година.
Наред с обществено-полити
ческата си дейност, Социалис
тическият
съюз е разгърнал
широко комунално строителст
во. Преди всичко, членовете
на ССРН строят пътища, водо
проводи, благоустрояват сели
ща и махали и пр.

В града местната общност е
ангажирана върху полагане на
канализация по улица „Нишава”, а неотдавна със средства от местното самооблагане
бе асфалтирана улица „Мар
шал Тито” от железопътната
гара до първата бариера.
Местната общност в Поганово все още работи върху про
карване на пътя Поганово —
Погановски манастир. В Горна
Невля членовете на ССРН ока
зват помощ за построяване на
нова гранична застава. Съще
временно те се агажирани и
при прокарване на път в дъл
жина от 1 км до граничната за
става.
В акциите по подготовки за
поправка на път са ангажира
ни и други — ще се поправя:
пътя Каменица — Сенокос в
дължина от 4 км. настилката
на пътя Смиловци — Височки
Одоровци и пр. Верзарчани съ
що се готвят да оспособят
пътят от селото до гранична
та застава за моторни возила.
В акции по електрификация
са ангажирани махалите „Дрен"
в Барйе, „Брейкини"
(между
Поганово и Драговита). „Рангеловисти” (Бански дол), а в Пла
ниница акцията приключва, та
ка че най-вероятно за Деня на
републиката и това село в Ди
митровградска община ще по
лучи ток.
Предприемат се акции — в
Гоиндол, Желюша и др. — по
разширяване на водопроводни
те мрежи, както и други акции
от комунално-битово естество.
следва да се заключи, че
Социалистическият съюз успе
шно изпълнява задачите си и
в обществено-политическия жи
вот, и в комуналното строител
ство на комуната.
Ст. Н.

Я;
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Случаят със свидетелството
на Аунавка Стоянова в Боси
леград е повод да се дигне
доста шум във връзка с дава
нето на задочни изпити в ос
новното училище в с. Горна
Любата. Тревожат се от не
го и
гражданите-родители,
негодуват учениците. Изглеж
да, че спокойствие засега за
пазва само просветният инспектор.
.. — . __ _
Може би този въпрос и ня
маше да изникне ако въпро
сната Аунавка не беше по
бързала (със •свидетелството
си, за да участвува на кон
курс за служителка в иощинския комитет. Тя не е
приета, понеже другата кандидатка по-добре изпълнява
условията, обаче Дунавка ,на
всички страни се хвали с ди
пломата си.
А ето за колко време я е
изкарала, Пети, шести и сед
ми клас взела през юлц. а
осми август. Значи за две
готово о„изпитни сесии
семкласово училище.
Стоянова не е единствена
та. Десетки други възрастни
хора от Босилеград и някои
села — отминават основните
училища в Босилеград и А<>
лна Любата и се озоваватв
Горна Любата. Ние не отри
чаме правото иа всеки граж
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данин да дава изпити, там
където си иска. в случая в
Горна Любата. Но факт е, че
в Горна Любата дипломите
се изкарват много бързо!
Просто човек си задава
въпрос: как е възможно са
мо за няколко месеца да ое
изкарат три-четири класа? Да
допуснем, че за първите три
класа Стоянова се е готвила
подълго време, но осми клас
да подготви само за един ме
сец — това наистина е мно
го!
Интересува ни и друго: как
преподавателите в горнолю
батското училище ще обя
снят на някои родители на
учениците
защо повтарят
класа? Тези ученици по ця
ла година търкат скамейки
те. бият път по дъжд и сняг
и на края и повтарят. Не
се ли касае за два разлцчни
критерия?
По този начин ли ще се
насажда у учащите сс „лю
бов към книгата", или пък
мнение, че утре лесно ще из
карат класовете задочно...
Изглежда, че преподава
телският колектив в с. Горна
Любата не държи достатъчно
сметка па авторитета научи
лището.
М. А.

ПАРТИЕН ЖИВОТ

Идейното образование
в преден план
— Комисията за идеологическо-политическа дей
ност и организационно преустройство на Общинската
конференция на СК в Босилеград, прие

програма

за

идейно-политичесно оспособяване на комунистите в пър
вичните партийни организации, която ще се реализира
до първи юни идната година.

В идния период, Съюзът на
комунистите на Сърбия пред
приема
систематична работа
за идеологическо и марксистко
образование на членовете, ра
ботниците, младежите и други
те трудещи се. Това е постоя

нна и превъзходна задача на
Съюза на комунистите, а об
щинските организации на СК
са длъжни да изработят про
грама за идейно-политическа
дейност за реализация на ос
новните конгресни задачи.

БОСИЛЕГРАД

Грижи за
осигуряване на бойците
Според най-новата евиденция, в Босилеградска община
има 364 членове на Организа
цията на Съюза на бойците.
Въпреки грижите, ноито се
полагат за решаването на про
блемите на бойците, мнозина
от тях все още имат редица
трудности. Една от основните
е, че досега почти половината
бойци не са имали осигурена
пълна здравна защита. Те са
ползвали здравно осигуряване
нато земеделски производители.
— Едвам сега, с прилагането
на новия Републикански закон
за здравно осигуряване на бой
ците, тоя важен въпрос ще се
реши по задоволяващ начин за
мнозина от тях. За тази цел
работиме съвместно с компе
тентната служба на Общинска
та управа — изтъкна Иван Ми
трев, секретар на Общинската
борческа организация.
що се отнася до останалите
проблеми на бойците — поло
жението сравнително е по-задо
воляващо. Например жилищни
ят въпрос, по един или друг

начин е решен на всички бой
ци. Обаче, ногато се касае за
социално-имущественото
по
ложение, тук има проблеми. Ме
жду бойците има доста безра
ботни, слабоимотни, остарели
и немощни. На такива е нео
бходима по-голяма помощ, която
борческата организация сама
не може да обезпечи, защото
разполага с ограничени средс
тва.
Инак, по пренецка на другаря
Митрев, дейността на борчес
задоволяката организация
ва.
— През тази година нашата
организация взе дейно участие
в чествуването на юбилейната
тридесетгодишнина от освобо
ждението на Босилеградския
край. Сега предприемаме изго
твяне на хронина за развитието
на работническото движение и
за участието на Босилеградско
в Народоосвободителната война. До края на тази година ще
поправим паметника на загина
лите партизани на Църноок —
каза Митрев.
В. В.

Централният
комитет
на
СНС е изработил Ориентационна програма за идейно-поли
тическо оспособяване на кому
нистите в първичните организа
ции на СК. Съдържанието на
Програмата обхваща най-актуалните въпроси на общественополитическата акция на орга
низациите
и на ръководства
та на СК идеологическото и ак
ционното оспособяване на чле
новете.
Изхождайки от заключения
та на неотдавна проведеното
съвещание в ЦК на СКС със
секретарите на общинските ко
митети на СК по тоя въпрос, но
мисията на Общинската парти
йна конференция за идейнополитическа дейност е конста
тирала, че първичните партийни
организации трябва да бъдат
главно място за марксистко-иде
ологическа дейност и комуни
стическо възпитание на члено
вете. За целта комисията прие
програма, която ще бъде реа
лизирана до първи юни идната
година.
Главната цел на програмата
е комунистите да се осведо
мят, идеологически разгледат
отделни въпроси същевреме
нно, на коннретни прояви, про
блеми и задачи в своята първич
на организация, да дойдат до
решения за възможностите, на
чините и направленията на ак
циите. При това, въпросите кон
нретно ще се разработват, допълняват и свързват с условия
та и потребите на средата.
Ще се настоява планираната
в програмата дейност, в парти
йните организации да се осъ
ществи със собствени сили. То
ва е важно, за да се развива
масова идейна работа и актив
но градивно отношение на все
ки член на СК. Общинският ко
митет постоянно ще следи та
зи дейност и ще съдействува
най-много на селските партий
ни организации.
По предложение на Комисия
та ще се оформи Актив на лен
тори, който има задача да из
готви над 20 теми, които ще се
представят в партийните орга
низации.

Главно ще се обсъдят следните теми, които са предложе
ни в Ориентационната програ
ма на ЦК на СКС: „Марнсизъм
и идеологията на самоуправителното общество", „Историче
сната генеза и обществената
база на работническото самоу
правление", „Делегатската си
стема в практина", „Укрепване
на СК като организация на ре
волюционни акции", „Инономичесно развитие и общественоотношения",
инонамически
„Съюзът на номунистите и обществвно-политичесните
орга
низации", „Задачите на СК в
осъществяването на концеп
цията на всенародната отбра
на, сигурност и самозащита" и

ДРВ. В-

Страница 5

На посещение в „Първи май“ - Пирот
г_:

ОАЗИС НА
КОМУНИЗМА
залите и градината
на
конфекция „Първи май" в Пи
рот един въпрос като копие
дълбоко се вряза в
нашето
съзнание: съществува
ли
и
друга организация на сдруже
ния труд, в която така тясно
и неразривно да е изразено
диалектическото единство ме
жду базата и надстройката,
има ли по-ярък пример на посъгласувано единство на про
тиворечията, какъвто е случа
ят на „Първи май"? Дали ня
къде другаде така хубаво
е
проведена в дело великата
Марксова мисъл?
Позволете
ни да кажем и това, че в кни
гата за впечатления известния
наш артист Мия Алексич е
записал следното: „Да дойдеш
в „Първи май" — това значи
да влезнеш в комунизъм!" В
„Първи май" хората управля
ват с предметите. Тук среща
ме философската мисъл на дру
гаря Тито за самоуправлението
— „Човекът е нашето най-голямо богатство"!
Влизаме в градината. Отля
во — недовършен строеж. И
веднага нашето внимание пле
ни скулптурата „Три моми” на
Мира Лах от Загреб и Драган
Милеуснич от Белград. Зад тях
е поставена скулптурата „Ра
ботник с чук", направена по
повод
десетгодишнината
на
„Първи май" през 1968 годи
прекрасна
на. По-нататък
градина. Дървета, пътеки, фон
тани. Кой не би казал, че тук
Маяковски не би намерил сво
град-гра
ята представа за
дина В градината има 75 раз
лични
видове дървета,
16
фонтани: лебеди, гълъби и др.
птици. С телена ограда е огра
дена и малка зоологическа гра
дина. Зад нея са спортните
обекти: игрища по баснетбол,
волейбол, атлетина. На другия
край в букет от дървета, едва
се забелязва сградата на здра
вната станция. В чакалнята —
огромни
саксии с екзотични
растения.
Влизаме в сградата на упра
влението. Получаваме впечат
ление, че влизаме в някакво
„светилище”. И в нея има фон
тана, аквариум, хубави мебе
ли. В коридорите, по пода —
килими. Стените са обложени
със скъпоценно дърво. По про
зорците — саксии с цветя. И
човек неволно си помисля: да

ва изложба на цветя? Меката
неонова светлина милва цветято.
Трудещите се в конфекция
„Първи май" са предимно мла
ди хора. Над 75 но сто от
тях са работнички. То над 2
хиляди души на брой са основ
ната двигателна сила п „Пър
ви мой". Те са завоювали по
стиженията.
А постигнато е наистина
много. Само стойността но
строителните обекти, съоръже
нията и оборотните средства
надхвърля цифрата от 250 ми
лиона динара. Само уредите
за проветряване са платени 13
милиона и 300 хиляди динара.
В страната има 400 нонфенцио
нни
предприятия,
но
само
„Първи май" има уреди
за
проветряване.
Всеки пети жител на Юго
славия е и потребител на кон
фекция „Първи май". Произве
денията на това предприятие
се продават в 100 магазини на
вред из страната. И във всеки
магазин е както и в предприя
тието — чистота, спретнатост,
свежест. Цветя. Миналата го
дина „Първи май” имаше око
ло 380 милиона общ доход, а
в настоящата очакват чиста пе
чалба от 42 милиона динара. В
групацията си „Първи май" за
ема от първо до пето място
по мощност на производство,
а по акумулация е на първо
място. Миналата година напри
мер средствата, внесени
във
фондовете по един работник
възлизаха на 30 хиляди дина
ра. Около 80 на сто от про
изводството на „Първи май"
съчинява конфекцията, а 20 на
сто е трикотаж. Също така —
80 на сто от произведенията се
продават на домашния, а 20
на чуждестранния пазар, глав
но в Германската федерална
република и Съветския съюз.
Основите на „Първи май” са
положени през 1958 година.
Основана била малка шиваш
ка работилница, в която 30-те
шивачи донесли от къщи маши
ните. Настъпил .период на теж
ки изпитания и самоотвержен
труд. От всеки 100 заработени
— 30 динара взимали работни
ците, а 70 внасяли за развити
ето
на
предприятието. Това
което предприятието има днес
— 80 на сто са изградили ра
ботниците със свои средства.
Постепенно разширявали про
изводствените
мощности
и
днес в „Първи май” работят
над 2 000 души. В свободното
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Кратък договор в производстве ния процес
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дината, игрищата, пътеките...
Всичко онова, което днес има
и с което с право се гордеят.
За себе си, за приятните ча
сово, прокарани в отдих и по
чивка. За една голяма крачка
от „царството на пужността — в
царството на свободата". С го
лямо собоотрицанио со разви
ва бурен процес но освобожда
ване но труда и превръщаното
му от принуда — в задоволство.
Работните помещения са пре
върнати в приятни кътчета. То
во е най-ярко оползотворяване
на човешкия труд.
Не ще прекалим ако ка
жем, че конфекция „Първи
май" е открило нова страница
в развитието на работническо
то самоуправление.
На нас никога не ни прече
ха „системни решения" — назва Велимир Тошич, директор
на отдел търговия на дребно.
Докато мнозина в началото на
стопанската реформа „стягаха
ремъка" „Първи май" раб отеше
доманински и постигна наисти
на хубави резултати. А в Пис
мото като че ли е изнесен при
мерът на „Първи май" като
образец кан трябва да се ра
боти и твори.
Най-голяма заслуга за онова,
което сме създали и създава
ме има СЪЮЗЪТ НА КОМУ
НИСТИТЕ. Комунистите с дела,
с личния си пример показват
как се работи. Следваха ги вси
чки и така вървяхме
напред.
В нашето предприятие — под
чертава Тошич — няма въпрос,
който да е решаван, а предва
рително да не е обсъден от
страна на Съюза на комунисти
те. Окончателна дума, разбира
се, накрая дава централният
работнически съвет. Така бе
ше когато взехме решение за
изграждане на здравна станция.
Така беше, когато • правехме
градината,... Така е и сега,
когато строим „културния дом"
и детската градина за 140 де
ца, в която ще вложим
над
50 милиона динара.
Най-широко и на хуманни
начала бе поставен и въпроса:
какво да правим с нашите дру
гари с нарушено здраве. Три
десетмина наши другари и дру
гарки получават пълни доходи,
а не идват на работа. Това са
нашите пенсионери.
На всени работник, нойто
строи жилище предприятието
отпусна кредит (без връщане)
от 30 хиляди динара. За жи
лищно строителство „Първи

динара, а 200 милиона за ча
стно жилищно строителство.
За работниците
съществува
стол, на който биха могли да
хопозавидят и най-известни
тели у нас. На работници
с
по-мално от 700 динара доход
на глава от семейството се да
ват безплатни учебници на де
цата, както и стипендии за
средно и виеше образование
на същите. За библиотеката, в
която со съхранавят пад 10
хиляди книги се дават годиш
но 500 хиляди динара, а
за
всеки работник в „Първи май”
са обезпечени билети за без
платни кино и театрални пред
ставления. Но „Първи май” не
се затваря в някакви „собстве
ни граници”. Отпуснал е сред
ства за набавна
на кабинет
на една белградска гимназия,
купил апартамент на гимназиа
лен учител в Пирот, отпуснал
помощи за строеж на улици,
на мостове в села и прочее.
На една плоча в градината
на „Първи май” четем: „Гово
ри само онова, което ти
е
ясно”! (Л. Н. Толстой). „Първо
майци” нямат основание
да
мълчат. Или: ,,Без добър дру
гар човек не е в състояние да
види своите грешки (Есхил).
„Първомайци” са
изострили
своята колективна мисъл и са
ми . са открили .широки .и, свет
ли перспективи. Със свои сре
дства от 20—30 милиона дина
ра ще извършат разширения
на производствените
мощно-

сти. Ногато тези нови мощности
,,Първи
влезнат в строя
май” ще увеличи общия
си
доход с още 250 милиона ди
нара. До 1978 година ще от
крие още 25 нови магазина в
страната.
На всяка крачка в целокуп
ната производителна и самоуп
равителна тъкан на „Първи
май” е присъщо сърцето и ду
шата на Титовата мисъл, че
човекът е най-голямото богат
ство. Тази мисъл е и звездапътеводителка и на главния
предприятието
директор
на
Драган Николич, който от ос
новаването му раснал заедно
с него.
Всичко е хубаво в „Първи
май”. Хубаво са облечени
и
работничките и работниците. А
всичко ще бъде още по*хубаво, когато се построи
новия
„културен център”, в който
ще се помести библиотеката,
изложбената зала, дамски и
мъжки фризьорски салон и са
лон за чистене на обувки. А
когато бъде открита детската
градина — майките-работнички
ще могат да видят своите де
ца — и да работят по-спонойно.
Да кажем накрая, че на вхо
да на „Първи май” би могло
да се напише: „Влизате в хра
ма на комунизма! Изтривайте
обувките си”.
Милош Банич
Матея Андонов

ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИЯ
ПОЛИТИЧЕСКИ АКТИВ

Договор за самоуправи
телните общности
До 10 ноември, в местните
общности и в трудовите нолентиви, в Босилеградската общи
на ще приключат разисквани
ята върху самоуправителните
договори за формирането на
самоуправителните
общности
на интересите — бе заключе
но на заседанието на Полити
ческия актив на обществено-по
литическите организации в Бо
силеград.
Членовете на Актива са получили конкретни задължения
в местните общности и трудо
вите колективи да помогнат в
обсъждането на тези документи.
На публично обсъждане
ще се представят самоуправи
телните договори за формира
нето на следните самоуправителни общности на интересите:
за образование, за социална за
щита,, за култура, за детска за
щита и за физическа култура.
На обсъждане няма да бъдат
самоуправителните документи
на общността за нвартируване,
защото тя е вече оформена спо
ред конституционните изисква-

ния.
Целта на публичното обсъждане е в проектодокументите
да се
предложат най-подхо
дящи и конкретни решения за
формиране на общностите, ко
ито заедно с местните общности и основните организации
на сдружения труд представля
ват основни клетки на нашата
самоуправителна общност, в ко
ито трудещите се осъществя
ват всички свои интереси.
На заседанието на Актива бе
изслушана и информацията на
Междуобщинсният
сенретариат
за
вътрешни
работи
във
Враня във връз
ка със залавянето на българ
ските бегълци Ботю Михайлов
и малолетния К. Ч., които през
август, в Божица на свиреп начин, с пистолети, раниха мили
ционера Велия Зейнич.
След това членовете на Акти
ва обсъдиха предложените Тезиси за обществената самозащита на гражданите и труде
щите се.
В. В.
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ИНФОРМИРАНЕТО В СЕЛСКОТО СТОПАНСТВО

БАБУШНИЦА

Милион и половина динара
за »3еления план«
На заседание на коопера
тивния съвет в „Сточар" бе
съобщено, че в подготовките
за реорганизация на коопе
рацията е умножен и разда
ден за изучаване Закона за
сдружаването на селскосто
панските производители. Към
поканата за заседанието не
е бил приложен материал
нито по една точка от днев
ния. Всички , .информации"
са изнасяни устно. Само би
ла прочетена информация за
предвижданията по развити
ето на селското стопанство
на двата сектора до 1980 го
дина. Преди всичко, първата
инфорхмация се отнасяла до
реорганизацията на живот
новъдството в духа на зако
на за сдружаване на земе
делците. Дали селскостопан
ските производители ще се
организират в състава на ор
ганизацията на сдружения
труд или земеделската коопе
рация — ще зависи от това
за какво ще се определят са
мите селкостопански произ
водители. При това е подчер
тано, че с оглед на обема на
работата от членовете на
съвета се търси да се вклю
чат в акцията по провежда
нето на Закона.
Най-пълна е „информаци
ята" отнасяща се до предви
ждането в селскостопанско
то производство до 1980 го
дина. В края на този период
както е внесено в протокола
от заседанието, „Сточар" ще
трябва да има 5 000 овце, 200
разплодни крави и 2 000 юнци годишно в организирано
угояване. За прехраната на
този добитък трябва да се
обезпечат 4 милиона кило
грама сено. Такова количе
ство могат да дадат 300 хек
тара нови изкуствени лива
ди, 100 хектара мелиорисани
ливади и „Сточар" да купи
още 136 хектара ливади.
Всички тези мерки трябва
да обезпечат производство
от 1 милион и 100 литра мляко в края на 1980 година. За
осъществяването на тези пла
нове, набавката на 11 тракто
ра и прикачии машини, за
построяването на млекопрера
ботвателен пункт в Димит
ровград и други обекти са

необходими средства от над
20,5 милиона динара. За „зеления план” на частния сек
тор съветът бе „нформиран“.
че най-сетне са одобрени 70
на сто от търсените средства,
т.е. приблизително 1 милион
и 500 хиляди динара. В тече
ние е уреждането на пълна
документация за 22 произво
дители, които- са се опреде
лили за дългосрочно сътру
дничество с кооперацията. В
договорите е предвидено да
се изградят 19 станции за
угояване на добитък за 1 845
телета годишно, 2 обора за
по 5 крави, овчарник за 100
овце. 6 трактора и така на
татък. Само това производ
ство ще донесе годишно
385,700 кг месо. 58''хиляди ли
тра повече краве и 5 хиляди
литра повече овче мляко. С
оглед на факта, че производ
ството на мляко ще се уве
личи значително, още веднаж се предвижда изгражда
не на млекопреработвате
лен пункт не само зарад уве
личение на млекопроизводството, но и паради това че
в досегашните „мандри” ка
чеството на сиренето е с 10
на сто по-слабо и това нана
ся на кооперацията загуби
от 800 хиляди динара годиш
но.
Всичко това, според сегаш
ните цени. изисква около 62
милиона и 300 хиляди дина
ра капиталовложения. И ве
че в идната година с тези
средства ще се строи риборазвъдна станция в стойност
от 428 хиляди динара. Всич
ко това довежда до друго за
ключение. Вече става ясно,
че за подобрение на живот
новъдството е от голямо зна
чение и изменението на породистия състав на добитъка.
В Димитровградска община
има 4 879 крави, а само 8 на
сто се оплождах по изкуст
вен начин, докато 7 породисти бикове оплождат годиш
но само 700 крави. Значи
1 090 крави имат свое изве
стно „потекло", докато оста
налите са слабодоходни п ек
рода „буша".
Ако всичко това се има цре
двид. тогава може да се види и значението на неотдав

на основания Регионален
фонд за подобрение на живо
тновъдството Ниш, разпола
гащ с 2 милиона динара. За
всяка изкуствено оплодена
крава Фондът ще плаща по
30 динара. На всеки произво
дител, който отглежда 30 ов
це ще набави и породист
овен, като за набавката про
иаводителят заплати 30 на
сто от стойността му. Покрай
това специално ще бъдат
стимулирани _производителите, чиито крави са вписани в
книгите, а дават живо пото
мство. За настоящата годи
на Фондът е решил на всеки
производител. който иска да
създаде изкуствени ливади —
безплатно да даде 40 кило
грама изкуствени треви. За
девет месеца, както бе из
тъкнато на заседанието, ко
операцията е осъществила
778 хиляди динара печалба
със забележка, че службите
не са разполагали с целоку
пната докуме утация.
Съветът взе и няколко ре
шения, а нито един от ч\еновете нямаше предварител
но проект на същите.
М. Б.

При последната обиколка
на просветният инспектор «а
интерната в село Звонци е
било наложено квартируващите в него частни лица да
се пренесат и да освободят
заетите помещения. Макар
че това нареждане «а инспе
ктора е дадено още през фев
РУа ри — и до днес помеще
нията на интерната не са ос
вободени.

нето на инспектора и да осво
бодят помещенията.
М.

Защо инспекторът търси
частните лица да напуснат
интерната;
По негово мнение те пре
чат на нормалната работа
на това заведение. От завеж
дащ-ия съвета за просвета при
Общинската скупщина в Бабушница узнахме, че досега
по ръпроса не са предприе
ти никакви мерки.
Дали има смисъл и да из
тъкваме, че ако не се изпъл
ни нареждането на просвет
ния инспектор — 40 ученици
ще останат на улицата и ще
бъдат принудени да пътуват
както и по-рано, по десети
на и повече километра на
ден, за да посещават учили
ще.
Бп било нужно час по-скоро квартируващите в интер
ната да изпълнят нарежда-

Най-много
се търсят
очила
Употребата на ортопед
ски и други помагала на
територията на Общност
та по здравно осигурява
не Пирот се увеличава
от ден на ден.
Това потвърждава и
следният факт: само за
изтенлите девет месеца
на настоящата година в
Бабушнишна община 400
осигурени лица са потър
сили очила.
И затова с право уча
стниците на неотдавнаш
ното заседание на Снупщината на Общността по
здравно осигуряване на
земеделци поставиха въ
прос: отнъде ще се на
мерят средства за запла
щането на толнова мно
го помагала?

ОБЩНОСТИТЕ НА ИНТЕРЕСИТЕ НАВЕСТЯВАТ

Еднакво осигуряване: и за
работници, и за земеделци
За самоуправителните общ
ностите в здравното осигуря
ване, които трябва да се уч
редят до края на годината и
в идната година да почнат да
действуват, ,още не се знае
всичко. Известна е функцията
им и основните принципи, вър
ху които ще работят
върху
създаването на нови отноше
ния в тази твърде важна област.
Едно от най-важните усло
вия е — да се обезпечи попълно влияние на трудещите
се, на
ползуващите се
от
здравни услуги, манто и сътру
дничество с оказващите услу
гите организации.
Затова те
трябва да съществуват в об
щините, дори и в местните об
щности, имащи Здравни до
мове. Втор също много
ва
солидаржен
принцип е
ността. Всични, които сдружа
ват средства имат интерес да
провеждат
този
принцип.
В
настоящите
условия —
този принцип
може да
се
осъществява в рамните на ре
гионалните общности, репу
бликите,
областите.
Принци
път за възнаграждавано спо
ред труда също тана
трябва
да намери съответно място в
документите, ноито ще пред
ставляват нови отношения
в
здравното осигуряване, защото в него се намира решение
то на множество въпроси от
развитието на тази служба.
Посочените основни въпро
си още не са достатъчни за
пълен отговор на въпроса: нак
да се образуват общности на
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Неизвестна съдбата на
интерната в Звонци

интересите? Може би и зато
ва по този въпрос има разли
чни становища в републиките.
Тези различия в някои въпро
си са само формални, но има
и съществени разлики. А становищата трябва да се съгла
суват и да се има еднакъв
подход по основните въпроси.
Този въпроси непрекъснато
са във фонуса на вниманието
в републиките и опитът от
досегашната практика ще по
служи нато изходна основа за
създавано на
общ договор.
да
Цолта на договора е
се намери начин за самоупра
вително действуване и въвеж
дане на пълна здравна защи
та. Това е, в най-къси черти
стремежът, изнесен във всич
ни мнения и предложения на
неотдавна състоялото се съв
местно заседание на скупщи
ната по здравно осигуряване
на работниците и земеделциТ0 Именно, то навестява възможността
общностите
по
здравно осигуряване да обеди
нят интересите на работници
те и земеделците в тази об
ласт. В СР Сърбия вече е изго
твен материал по основите на
организиране на самоуправи
телните общности на интере
сите в здравното осигуряване
съгласно новата конституцион
на система.
Но, още е рано за занлючения. Отдавна е известно, че
да бъдат
земеделците иснат
изравнени в здравното осигур
яване и ано се приеме, това
още не ще означава, че са съз
дадени единни фондове за пъл
на здравна защита и на зема

делците. Поне в предстояща
та и няколко следващи години.
И самото предложение за
единни общности на интере
сите значи поемане на всеоб
щата грижа за здравословното
състояние на всички осигуре
ни лица. А това е крачка на
пред към солидарността и най
нъсия път до по-пълна здрав
на защита на земеделците.
Пълна здравна защита на зе
меделските производители, до
ри и разрешаване на въпроса
с пенсионното им осигуряване
е предмет на обсъждане на
най-номпетентни общественополитически органи. Но и днес
броят на осигурените лица,
имащи право на пълна здрав
на защита е много
по-голям
от този отпреди една година.
Именно през това време е въ
ведено пълно осигуряване за
лица на над 65-годишна въз
раст. Като се има предвид, че
всични деца ползват пълно
здравно осигуряване, остават
значи твърде малко жители
без пълна здравна защита. Но
именно те са оная част от на
селението, най-антивна и най
трудоспособна. Броят на тези
жители в Социалистическа ре
публина Сърбия е 1,5 милиона
души.
Самоуправителните общнос
ти на интересите по здравно
осигуряване, въпрони че
им
предстои огромна работа, що
внедрят нови отношения
в
тази система нато отстранят
много от съществуващите в та
зи област проблеми.

М. А.
Страница Т
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ДИМИТРОВГРАД

ПРИЕТА ПРОГРАМА ЗА
ДЕЕСПОСОБНОСТТА
НА МЛАДЕЖТА
Селската пък младеж, въпро
НА СЪВМЕСТНОТО заседа
ки че числено е малка, в от
ние на Общинския комитет на
делни среди е успяла да се ор
Съюза на комунистите и Пред
ганизира и да стане носител на
седателството на Общинската
акции, които в местните общ
конференция на Съюза на со
ности се предприемат. Особе
циалистическата младеж в Ди
но са дейни в културно забав
митровград бе приета програ
ния и спортен живот. Оттук про
ма на задачите за осъществя
излиза задачата селската мла
ване на общественото положе
деж в местните общности и в
ние и акционното оспособявасътрудничеството с оставалите
не на младежта.
обществено-политически орга
Оценявайки че в досегашния
низации да се ангажира
във
период, и покрай ясните стано
всички акции в областта на сел
вища в Резолюцията на Трета
ското стопанство, комуналните,
та конференция на СЮК и на
културно-забавния и спортен
останалите обществено-полити
живот.
чески организации, дейността
Що се отнася до школуване
върху разрешаване на пробле
то на младежта, както в основ
мите на младежта е била недо
ните
така и средни училища,
статъчна, Общинският комитет
основна задача е в програми
и Председателството на Съюза
те за редовно обучение, както
на младежта, считат че задача
и в отделни програми за допъл
та на СК и всички останали про
нително обучение и извънклагресивни сили е много повече
сова дейност да се обезпечи
(отколкото досега) да се анга
съответно иДейно съдържание
жират в разрешаването на всич
и цялостно идеологическо-поли
ки проблеми по осъществява
тическо и марксистно образо
не на общественото положе
вание.
ние и акционното оспособяваИмайки предвид, че ролята
не на младежта. Това ангажи
на
младежите комунисти е от
ране трябва да бъде в съгла
решаващо значение за съвкуп
сие със съвкупната политика
ната активност на всяка първи
на СК за мястото и ролята, ко
чна организация на Съюза на
ято младите трябва да имат в
социалистическата младеж ще
нашето самоуправително обще
бъде регулирано във всички
ство.
първични организации, където
Комитетът обърна особено
съществува възможност, да се
внимание на първичните орга
организират активи на младе
низации на СК, които в своите
жи комунисти, които освен
среди трябва да разглеждат и
своите сновни задачи ще имат
оценяват положението на мла
и задължение да засилват
дежта, нейното съвкупно анга
работата на младежката орга
жиране и дейност и да осъще
низация.
ствяват връзки на съдействие,
Програмата, която бе приета
както и влияние за укрепване
на съвместното заседание е за
на акционната способност на
младежта.
дължителна за всички общест
На заседанието бе констати
вено-политически организации,
рано, че през изтеклите избо
Общинската скупщина и нейни
ри в обществено-политическите
те тела и органи, както и за
организации, в изборите за де
легации и делегати, в различ
всички самоуправителни орга
ни самоуправителни органи и
ни и организации. Въз основа
тела младежта е застъпена съо
на тази програма те са длъжни
тветно, с оглед на броя и ис
в своите акционни планове потинското влияние, което млади
те хора имат върху реалните
конкретно да установят отдел
отношения в обществото.- Оба
ни те задачи и мероприятия за
че това само по себе си не зна
осъществяване на задачите от
чи, че е осигурено и действопрограмата.
то на младежта върху общест
вените и политически процеси
А. Д.
в общината, понеже то не за
виси от броя, но от,това колко
представители на младежта се
ангажират в изграждането на
политиката и в приемането на .
. решения да се осигурят истин. ските интереси и мястото на
младежта в обществото.
Младите . работници, като
производители, не са докрай
заели своето място и не са
осъществили ролята си в орга
низациите на сдружения труд,
където работят. От тях се оча
ква своята енергия, ентусиа
зъм и инициатива много пове
че отколкото досега да използ
ват на своите работни места,
в борбата за по-голяма продук
тивност, икономичност, трудова
дисциплина и т.н. Те също те
на трябва да изиграят по-зна. чителна роля в развитието на
самоуправителните отношения
и в обществено-политичесния
живот в организациите на сдру
жения труд. А акцията „Млади .
ят работник — самоуправител”;*
и различни младежки акции
трябва и по-нататък да продъл
жат.
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Пожарникарството не е
само мъжка професия
ВЕСНА НИРИЛОВА о от онези много*
бройни босилоградсми довойии, напуснали
бодните сола и потърсили работа. Щас
тието и со усмихнало и днес тя можо да
изнажо свои творчески труд. Сега е нвалифицирана работничка — тъкачна в Текс
тилната промишленост във Врансиа баня.
Тя едно времонно е можду окози, които
никога но со тропожат ще изпълнят ли
нормлта си. Весна винаги я преизпълняна...
— Обичам да работя и чувствувам се
щастлива, чо съм работничка — казва тя.
Преди пет години о напускала родно
то си соло Назърица. Завършила е основ
но училище п Бистър и шивалси иурс в
Босилеград. В трудовия нолоитив на Текс
тилната промишленост е приета с разби
ране. Тук сега со чувствува като в свои
дом. Довериото на своите ръководители
и работнички е оправдала. Всички я ува
жават и изтъкват като пример.
Но това но е всичко. Тя има свой хо
би, на който изцяло се отдава извън ре
довната си работа. Четири години е член
на Доброволното пожарнинарно дружество.
С успех е завършила пожарникарски курс.
Пожарнинарният екип, в нойто работи е
образуван от девет девойки — работнички от Тенстилната промишленост. На многобройните състезания тези девойки че
тири пъти са спечелили първо място, а в
Титоград, между 24 екипи, — заели второ
място. За успеха особено много е заслужна и Весна. Това потвърждават и брой
ните й признания,

Весна
Кирилова

— В работата на това сдружение, кое
то има голяма цопя и в мира, и по време
на война, най-добре ползвам свободното
ми се възможност да
си време. Удава
участвувам на различни състезания, да се
радвам на успехите и да запознавам но
ви хора — изтъкна Весна, готвейки се да
замине на пожарникарното състезание в
Кининда.
В. В.

ФОРМИР \НА ФУТБОЛ
МЛАДЕЖКА
ОРГАНИЗАЦИЯ
МИНАЛАТА седмица в Освното училище в село Бистър бе оформена организа
ция на Съюза на социалисти
чеоката младеж с два акти
ва. За председател на орга
низацията бе избран ЖИВ
КО БОРЕВ, ученик от VIII
клас. а за председател на об
щниското ръководство бе пре
дложен МИТКО РАНГЕЛОВ,
учител в Доганица.
На заседанието бяха разгледани и някои организаци
онни въпроси и задачи на
младежта и проучен Устава
на Съюза на социалистичес
ката младеж на Югославия.
Миланчо Драголюбов,
VIII клас

Още една ценна победа

»Б. Таскович« — »А. Балкански« 2:4
Бързи Брод. 3 ноември. Игри
ще на „Б. Таскович”. Време
дъждовно и студено. Теренът
неравен. Зрители около* 300.
Голмайстори за „Асен Балканс
ки” А. Петров, А. Милев и Б.
Борисов (2). Съдия В. Денич
(Ниш).
„Асен Балкански": И. Гаков 6,
Б. Гигов 6, Н. Лазаров 6, Г. Манчич 7, А. Петров 7, А. Пейчев 8,
Д. Каменов 7, Б. Михайлов 8,
А. Милев 8, К. Кръстев 7, И. Ги
гов 7.

още отсега

Футболистите на .Деен Ба
лкански” извоюваха още една
победа и по този начин остават
главен кандидат за есенен пър
венец на състезанията в Нишко
пиротска дивизия.
Първият гол в днешната сре
ща отбелязаха домашните фут
болисти след грешка на врата
ря на „А. Балкански”, И. Гаков.
Гостите изравниха след прои
граване между И. Гигов, А. Ми
лев и А. Петров.
В първите минути на второто
полувреме след една от найхубавите акции на мача, в коя
то участвуваха А. Милев, А. Пе
тров, К. Кръстев и Б. Михайлов
последният покачи резултата
на 2:1 за „А. Балкански”. Дома
шните футболисти изравниха
отново след грешка на вр.атаря
И. Гаков. През последните ми
нути на срещата гостите се пре
дставиха като по-добър отбор
и след една акция на К. Кръстев и А. Милев покачиха резу
лтата на 3:2. Краен резултат на
мача — 4:2 постави Б. Михай
лов след една контраатака.
Макар че не показаха особе
но хубава игра футболистите на
„А. Балкански" и днес се пре
дставиха като силен отбор. Найдобри бяха А. Пейчев, Б. Миха
йлов и А. Милев.
Съдията В. Денич добре во
ди мача.

А. Д,
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АНКЕТА НА В. »БРА ТСТВО<

Въпросът за учебниците
не търпи отлагане
МИАОРЧА ТОМОВ, учител
в Стрезимировци: Следим с
внимание анкетата на в. Брат
ство за учебниците и мога
да кажа, че този въпрос не
търпи отлагане. Предстои
много работа, за да се оеши
нъпроса с учебниците. ' Ето,
Сметанха за първи клас от
Станко Първанович отговаря
на изискванията. Преведена
е на български език, а учеб
ника за втори клас от същия
автор въобще не отговаря.
Задачите не отговарят на пси
хо-физическите възможности
на ученика. Аз съм чел_
методическите изисквания на
Първанович в математиката
и мога да кажа. че този учеб
ник не отговаря на изискванията4. които той сам поста
вя. Повече е за препоръчва
не Сметанката от Баягич. но
тя не е преведена на българ
ски.
Познаване на природата и
обществото от Драгойло Япунджич и Даринка Божино
вич за I, II и Ш клас е отли
чен учебник, но не са преве
дени на български език. Съ
що така не е преведен и ун?
бника на Анджелко Кузмано
вич и Милош Вучкович. За
това ние, учителите сме при
нудени сами да превеждаме,
а децата в трети клас четат
и след това водим разговор
на български и сърбохърват
ски език. Използваме и някои
партии от Роден край. който
е застарял.

Читанките за сърбохърват
ски език са много упростени според програмата, коя
то това изисква за училища
та в българската народност.
Считам, че това е погрешно,
Предлагам програмата по
сърбохърватски език в учили
щата на българската наро
дност да бъде, както в учи
лищата на сръбската народ,
ност.

ци трябва да мине една го
дина. а да не говорим колко
много трябва да мине докато се преведат и отпечатят
на български език. Когато ги
получим на български език,
те са вече стари, идват нови
учебници. И така ние винаги
работим със стари учебници.

Изучаването на латиница е
много късно. Децата се запо
знават с тази азбука към
края на първото полугодие
в IV клас. Някои ученици
отиват през годината в дру
ги училища на страната и
имат големи затруднения, за
щото там латиницата се учи
в трети клас.
Работните тетрадки не са
преведени на роден език и
това ни създава много труд
ностн.

— За IV клас няма учеб
ник по Естоствознание. Читанката от Димо Илчев за
4 клас е добра. Има езикови
грешки, но при ново издание
това може да се премахне,
Нямаме учебник по матема
тика. Сега ползвахме от С.
Първанович. Няма подходя
щи задачи в тези учебници
и затова ние сме принудени
сами да изготвяме съответни
задачи. В Буквара има пове
че печатан текст, а по малко
писан.

РАНГЕЛ ТОШЕВ, препода
вател по математика:
— Учебниците по матема
тика не са според програма
та. За VII и VIII клас няма
ме учебник от Първанович.
Също така няма Аритметика
за V клас, новите учебници
няма и на сърбохърватски
език й затова работим по
старите. В книжарниците по
лучихме отговор, че до края
на годината няма да получат,
изчерпани са. И така до като
дойдат до нас новите учебни-

КЪМ АНКЕТАТА

Някои проблеми по
издаването на учебниците
Въпросът за обзепечаване
на добри учебници за наши
те ученици твърде често се
свежда към трудността да се
намерят добри преводачи на
вече съществуващите книги,
издадени от Завода за изда
ване на учебници в Белград.
Действително, проблеми има
много, обаче трябва да изтъх
нем, че има и субективни
слабости. Слабости от субе
ктивно естество са например
тия, когато въпреки че се
знае да съществуват отлични
специалисти по отделни нау
ки. които при това се зани
мават и с преводачество, тек
стовете се дават на превеж
дане по роднински и прияте
леки връзки на неопитни ли
ца или на неспециалисти!
Такъв е случая с учебници
те по природознание, общес
твознание и биология.
Тук искам да посоча два
други момента, които се касят до обезпечаването 11а уче
бници.
Най-напред да кажа и то
ва, че никой не дава отговор
на втлгроеа как да се постъп
ва в случай, когато на прево
дачи се възложи да преве
дат учебник, в който намер
ят много пропуски на автора.
Те са принудени да превеж
дат сляпо и покорно, защото
нямат право да внасят коре
ктури в съдържанието. По
такъв начин съзнателно се
пускат учебници с грешки,
което нанася вреда в проце
са иа обучението. Например
в оригиналния учебник по
биология за осми кла© е упо
требен израза „оплодени за
метях” (на български: опло-
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ден зародиш), който не само
че е лош, но е и неверен. Съ
що така в този учебник неп
равилно се пояснява поняти
ето целиниост на организма
и тн.
Второ, случва се. както на
пример тази учебна годила
за употреба се предлагат два
учебника, и двата одобрени
от Съвета за просвета при
Социалистическа република
Сърбия. Касае се за два уче
бника по биология за седми
клас на основните училища.
Единия е издал Завода за из
даване иа учебници в Белград, а съставител му еРас
попович, а другия на Джорд
жевич е издала „Научна кни
по био
га". Преподавателите
п
логия в училищата от бълга
реката народност не могат
да избират. Преведен е само
Распопович.
учебникът на
По такъв начин значи и За
водът си е обезпечил моно
пол. което също може да
създава известни грешки в
обучението.
Във връзка г. това следва
да се запитаме: не е ли вре
ме да се позволи и на други
автори от българската народ
ност, освен езиковедите, да
получат възможност да пи
шат и издават учебници (не
само по български език, но
и по други предмети), ако тех
ните книги са по-качествени
от съществуващите в СР Сър
бия? Ц може ли да се позво
ли превеждането на учебни
ци и от други издатели, а не
само от изданията на Завода
за издаване на учебници в
Белград.

Д-р Спас Сотиров

МАРГА ВИДЕНОВА, учи
телка в Клисура:

СИМО ЗАРЕВ, учител в
Сухи дол:
— Въпроса г учебниците не
търпи отлагане, това е счи
там много важен обществен
въпрос в настоящия момент.
Чудо защо досега обществе
но-политическите, __ организа
ции и компетентните «е раз
решават този въпрос. Излез
лите учебници не се превеж
дат на време и това е голямо
затруднение в обучението
в училищата на българ
ската народност. Предста
вете
ои
какви
абсурди
има в обучението. Нашите
деца според плана и програ
мата учат сърбохърватски
език от 111 клас, а принуде
ни са да см служат с учебни
ци от И клас на сърбохърва
тски език.
„Братство” с добре напра
вило, защото чрез тази анке
та ще посочи колко е важен
въпроса за учебниците. Едно
време преди години се обръ
щаше тю-голямо внимание
към този така важен въпрос.
Възпитанието и образовани
ето не може да се замисли
без добър и солиден учеб
ник, Не трябва да се драма
тизират слабостите на стари
те учебници. Разбира се. ко
гато с един учебник .се рабо
ти но осем и повече години
той застарява. Обучението,
както и целият наш общест
вен живот вървят с бързи
крачки напред. Учебниците
трябва да вървят в крак с
общото развитие. Затова мие
трябва да поздравим опия хо
ра. които се наемат да на
правят учебник, но също та
ка трябва да бъдем към тях
и взискателни.

От Международния панаир на
книгата в Белград
На неотдавнашното тържест
во в Градската скупщина в
Белград, подпредседтелят на
Скупщината Милан
Зечевич
връчи на Йордан
Живкович,
директор на белградското книгоиздателсно предприятие ,,Про
света” и на Иван Вратно, ди
ректор на Държавна заложба
в Любляна наградите на град
Белград за най-успешен книгоиздателски похват. Наградата,
накто и обикновено, се присъ
жда по случай Международния
панаир на книгата в Белград.
В обоснованието, което про
чете професор д-р Димитрие
Вученов, председател на жу

рито за присъждане на награ
дите на град Белград-------Про
света” е получила това високо
признание за тритомното изда
ние на „История на Белград",
в което е обхванат периода от
праисторията до днешни дни.
Държавна заложба на Сло
вения е получила наградата за
успешната поредица „Избрани
произведения на словенски пи
сатели”. основана още
през
1946 година. Досега от
тази
поредица са излезли 112 тома,
в които са обхванати произве
денията на най-известните сло
писатели от Ф. Превенски
шерн до П. Воранц.

ЕДНО УЧИЛИЩЕ-МНОГО ТРУДНОСТИ
В Босилеград и на стра
ниците на в. „Братство”
много се говори и пише
за трудностите на учили
щето за квалифицирани
работници в Босилеград.
От година на година бро
ят на учениците в това
училище се увеличава.
Но за съжаление увели
чават се и нерешените
проблеми с помещения,
преподаватели специали
сти, практичесно обуче
ние.
Тази година училище
то прие 70 нови учени
ци. Но все още няма ни
то един инженер да пре
подава професионалните
предмети. Теоретическо
то обучение се провеж
да в помещенията на ги
мназията, донато особе
на трудност все още пре
дставляват
практически
те занятия. Напоследък
белградското строително
предприятие „Хидротехнима", строещо обектите
от втората фаза на ВЕЦ

Анкетирал: В. И.

„Власина” в Божица и
Горна Лисина, се нае да
приеме на практика към
50 ученици. Това значи
телно ще облекчи поло
жението, но решението
е временно, защото след
завършването на тези
обекти и преселването
на предприятието проб
лемът ще изпънне с ця
лата си сериозност.
Досегашното обучение
на учениците се свежда
на теоретическо изучава
не на общите и специал
ни предмети, често про
веждано от недостатъч
но професионално подго
твени преподаватели, а
прантическата част от
формално пребиваване в
една-две трудови органи
зации, нъдето не може
много да се научи.
Липсата на добре орга
низирани часове по пран
тическо обучение и на
съответни професионал
ни надри има за последи
ца ученици да завършват
училището недостатъчно
подготвени. Това им пра
ви големи спънни сетне,
когато трябва да постъп
ят на работа или да про
дължат
образованието
си.
Ето защо, трябва да се
обърне най-голямо вни
мание на това училище,
поето школува същински
работници, непосредстве
пи производители. И още
нещо, училището трябва
да се развива и напред
ва от година на година,
а не само да живурна от
ден на ден.
А. Антимов

Без учебници трудно са възприема материалът
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ОБЩНОСТТА 00 ЗДРАВНО ОСИГУРЯВАНЕ
ПИРОТ

ЗАКЪСНЯВА СЕ С ДОГОВАРЯНЕТО
Сключването на договори
в здравеопазването за наето
ящата година е в закъсне
ние. Дрез изтеклите девет
месеца не е подписан нито
един договор. Защо се изча
ква?
Досега изтъкват в Общно
стта по здравно осигуряване
в Пирот, по проблема на
сключването на договори е
оазисквано няколко пъти.
онкретни резултати още няа. На последното заседание
на Изпълнителния отбор на
Скупщината на Общността
по здравно осигуряване на
Работниците е взето реше
ние с всички здравни заведе
пия от територията на Общ
ността да се предложи склю
чзане на договори за 1974
година. Това трябва да ста
не по този начин като Общ
ността откупи от здравните
заведения планове на работа
за настоящата година при
увеличение от 27 на сто, за
рад повишените разходи в
сравнение с изтеклата годи-

Здравеопазването в Ба
бушпишка община вече
приема вид па сериозен
и сложен проблем.
И досега в тази общи
на се чувствуваше недо
стиг на лекари, а сега,
след въвеждането па пъ
лио здравно осигурява
на селскостопански
НС
производители па
над
65-годишна възраст и за
участниците в Народоосвободителпата
борба
— броят на осигурените
се увеличи с още 5 хи
ляди души.
— Ние се намираме в
трудно положение — из
тъкна па неотдавнашно
то заседание па Скушци
пата осигурените лица

селскостопански
произ
водители в Пирот упра
вителят па Здравния дом
в Бабуишица
Воислав
Кръсти ч.
— На 29 хиляди души
население в общината
само петима
имаме
лекари. Дневно вършим
и по 120 прегледа, и пак
не стигаме да обслужим
всички пациенти.
На обявените няколко
пъти конкурси за лека
ри — не се обаждат кан
дидати. Две са причини
за това положение: пър
во, личните доходи са
ниски и второ, лекарите
в Бабушнишка
община
са претоварени с рабо-

та.

НА ЗДРАВНИ РЕМИ

СТаРИГЕ
Със създаване на регионални общности ще се подобри здра
вната служба

на. Това е реална финансо
ва мощ на стопанството и
Общността, а и законът ло

НА УРОЛОЖКИЯ ОТДЕЛ В ПИРОТСКАТА БОЛНИЦА

Успешно пресошдоне но кожно шон
Хирургическият екип наче
ло с д-р Светослав Васич в
Пиратската болница тези
дни забележи голям успех.
Тя извърши успешна трансплантация на кожна тъкан.
Операцията е извършена на
урейния канал, отвеждащ пи
кочта от пикочния мехур на
вън.
Пациентът А- А- от Аимит
ровград, тридесет и осемго
дишния гумарски работник.

ЛЕКАРИТЕ ПРЕТОВАРЕНИ
С РАБОТА

след продължителната опе
рация се чувствува добре.
Операцията е била твърде
сложна и деликатна, а леку
вонето ще струва скъпо —
4 милиона стари динара. Но
без оглед на всичко пациен
тът, лекарят и другите специ
алисти от уроложкия отдел
са доволни, защото това е
първата трансплантация на
кожна тъкан в една по-мал
ко болница у «ас.

Въпроси и отговори
Читателката ММ пита: — Получавам старческа пен
сия от 760 динара месечно, а супругът ми 1 250 динара.
Интересува ме имам ли право на защитна добавка към
пенсията?
ОТГОВОР: — Тъй нато годишния приход от пенсия
та на съпруга ви е по-висок от 3 830,40 динара по член
на семейството, не изпълнявате условита за признаване
право на защитна добавка според алинея 7 на Решава
нето за изменения и допълнения на Решението на суми
те за защитни добавъчни (Служебен вестник на СРС,
бр. 27/74).

★
Чителят НН пита: — Може ли с изявления на сви
детели да уредя въпроса за активна и организирана дей
ност в полза на Народоосвободителната борба тъй нато
досега танъв иск не съм подавал?
ОТГОВОР: — Според член 75 на Закона за основ
ните права по пенсионно и инвалидно осигуряване и
член 184 на Основния занон за пенсионно осигуряване
е предвиден крайния срок, в който е могло да се пода
ват искове за утвърждаване на активна и организирана
работа през време на Народоосвободителната борба с
изявления на свидетели. Крайният срок е бил 31.12.1966
година.
Понеже не сте подали иска в предвидения срок, то
не съществува законно основание да ви се признае уча
стие в Народоосвободителната борба и специален тру
дов стаж.

пуска да се направи такова
увеличение.
Какво е направено в съз
даването на регионални ор
ганизации и общности па ин
тересите по здравно осигуря
ване ма работници и селско
стопански производители?
Наскоро трябва да се орга
низира публично обсъждане
по повод изясняването по
създаване на регионални ор
ганизации по здравна защи
та в Социалистическа репуб
лика Сърбия без областите.
Също се очаква и на приема
нето на закона и разпоред
бите по отношение основава
нето на общности на итересите по здравно осигуряване
на работници и селскосто
пански производители. По
край осигурените, в тези ра
зисквания и приемане на до
кументи равноправно ще бъ
дат включени и здравните
работници.

хора и лекарствата

С напредването па възра
стта и процесът па стареене
па организма се ускорява и
във всички органи и системи
на човека настъпват редица
изменения. Казано най-общо.
тяхната производителност пр
огресивно намалява. Така на
пример отслабва бъбречната
функция, снижават се дейно
стта на жлезите с вътрешна,
секреция, намалява обнов
яването на протопл азмата
вьв водно-мииералния балон
и прочее.
По тези причини се проме
лят в по-голяма или по-малка
степен и възможностите на
организма за всмукване или
изхвърляне на токсичните
продукти при обмяната на ве
ществавата. Това води до из
вода. че при старите хора
толерантността към лекарст
вата е по-различна, отколко
то при младите. Често явление е някои лекарства да не
оказват въздействие върху
старите хора, поради незъз
можността да се приемат от
съответните органи. Обратно
има случаи, когато езатруд
нено извърлянето на то кси
чните остатъци на лекарство
то от организма.
Затова е разумно при ста
рите болни да не се прила
гат масивни дози от даден
медикамент, а да се започне
с минимални дози, особено
ако лекарството е токсично
в каквато и да е степен. Но
както при всички други слу
чай в медицината, която изи
еква ,,да се лекува не более
тта, а болния", и при старите

ЗА ДЕНЯ НА РЕПУБЛИКАТА

Нова здравна станция
В чест на Празника йа репуб
ликата — 29 ноември жители
те на една част от Висок ще
получат нова здравна амбула
тория със стационар и гинеко
ложко-акушерсна амбуланта.
Този
съвременен
здравен
обект ще бъде открит в село
Височна Ръжана, а ще обслу
жва жителите на Височка Ръжана, Ръсовци, Славиня, Дойкинци и др. села.
За построяването на нова
та модерна здравна
станция
във В. Ръжана са изразходва-

ни над 100 милиона ст. дина
ра. Средства е обезпечила Об
щността по здравно осигурява
не на работници и селскосто
пански производители.
Тази станция е направена с
цел и по-нататък да се извър
шва разширяване на здравната
служба, която още повече тря
бва да се доближи до пациен
та.
В новата здравна
станция
във Височка Ръжана се поставят съоръженията, за които са
изразходвани 120 хиляди ди
нара.

хора подходът трябва да бъ
де индивидуален, Дори и
най-общите указания не мо
гат да бъдат универсални, а
трябва да се прилагат конк
ретно и по преценка на лека
ря, а не на близките на бол
ния.
И в старческа възраст, когато се налага, могат да се да
ват високи дози лекарстантибиотици
ва-например
при остри белодробни и дру
ги инфекции и възпалител
ни процеси, но при строг ме
дицински контрол, който ще
определи поносимостта на
всеки организъм.
Известно е, че с настъпва
нето на старостта паметта
отслабва. Ето защо е риско
вано болният стар човек сам
да прилага един по-сложен
план на лечение в домашна
обстановка. Това крие риска
ст предозиране, от неспаз
ване часовите за приемането
на лекарството и пр. Леку
ването на такъв болен трябва
да става от близките му по
предписания на лекаря. Те
също трябва да му осигуря
ват необходимата обстанов
ка на спокойствие, доверие в
ефективността на лечението,
желание да спазва точно
предписания режим.
Семейството, близките тря
бва да имат предвид, че оп
лакванията, на старите хора
не
само естествени затру
днения на възрастта, но че
от заболяване, което колкото по-навреме се открие и
лекува, толкова по-добре мо
же да бъде ликвидирано или
облекчено.
При всяко видимо нераз
положение трябва да се оси
тури лекарски преглед. Тъй
като старият човек по-грудно издържа болести и усло
жнения.
Мнозина обаче трябва да
преодолеят решително вред
ното схващане, че на стари
те хора въобще не бива да
■се дават лекарства, тъй като
те повече влошават положе
нието им, наместо да им по
магат.
Съществено е при продъл
жително боледуване на ста
рите хора да се осигурят ми
нимални, но крайно необхо
дими хигиенни, практически
удобства и душевно спокой
отвие, за да бъде по-ефикас
но действието на медикаме
нтозното лечение.

Д-р С. к.
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Великият октомври 1917
О КТОМВРИЙСНАТА РЕВОЛЮЦИЯ е
имала огромно влияние върху революцио
нното движение в Югославия, за по-нагатъшната деятелност на Комунистическа
га партия. Югославската комунистическа
партия е черпила идейни принципи от опи
та на Октомврийската революция, от уче
нието на Маркс-Енгелс-Ленин. Тъкмо за
това, намирайки се под терора, Югославс
ката комунистическа партия продължи да
бъде ръководител на работническата нла-

О нтомврийската социалис
тическа революция през 1917
година е първата пролетарска
революция в която
работни
ческата класа на Русия заед
но с бедните селяни, предвож
дана от Болшевишната партия
и Ленин разгроми властта на
буржоазията
и
спахиите и
създаде нова, социалистичес
ка съветска държава. В разви
тието на човешкото общест
во Октомврийската социалис
тическа
революция* създаде
нова епоха, епохата на социа
лизма, а на.поробените и екс
плоатирани хора от цял свят
откри нови пътища за борба
и тяхно освобождение.
Буржоазно-демократичната
февруарска революция 1917
година отхвърли царизма, но
не
прекъсна войната
и не
мир, не ликвидира
подписа
земя, не въведе
спахийната
осемчасово работно време. А
по въпроса на властта тя пос
тави двувластието в страната.
Това межеше
да бъде само
временно решение. За по-ната
тъшното развитие на револю
цията бяха решаващи „Априлс
ките тезиси" на Ленин. Ленин
даде генерален план на бор
ба .за преминаване от буржо
азно-демократическата револю
ция в социалистическа. С те
лози тезиси Ленин издигна
зунга „Цялата власт на съве
тите”.
Буржоазното временно правителство настояваше с всички сили да спре революцион
ното движение в страната и да
продължи войнйта. Състояние
то в страната беше лошо. Про
изводство през 1917 година в
с 1916 намалява
сравнение
за половината, а държавните
цифрата
дългове достигнаха
от 50 милиарди рубли. В тия
условия Ленин минава в нелегалност. Меншевиките и есе
рите искаха Ленин да се яви
пред съда, а тяхното искане
Каменея
подкрепиха Троцки,
и Риков. На фронта положе
нието също така е лошо. Керенски, министър на войната,
довежда
след малки успехи
разгром.
руската
армия до
Народът все повече се убеждава в правилността на болшевишките лозунги, че е пра
вилен само пътят на борба за
ггьлна власт на съветите и син
дииатите
и за формирането
на Червената гвардия. В сво-
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са, селяните, на националното движение.
Тъкмо затова ЮКП по време на Втората
световна война беше (след КП на Съветс
кия съюз) единствената комунистическа
партия в Европа, която беше в състояние
да организира народоосвободителна партизанска борба против фашистките завоеватели, въпреки че самата Партия тогава
не беше многочисленна”.

ята книга „Държавата и рево
люцията" Ленин развива уче
нието на Маркс и Енгелс за
диктатурата на пролетариата.
Решаващите борби за побе
да на въстанието и революци
ята започват в Петровград,
най-значителния
революционен център в страната, на 6
и 7 ноември (24 и *25 октомв
ри). В навечерието на 6 ноем
ври Временното правителство
дава нареждане да се превзе
ме Смолни и затворят мостове
те на Нева с цел да се от
делят работническите райони
от центъра. Нъм Зимския дво
рец пристигат нови правителс
твени войски. На 6 ноември
войските заемат болшевишката печатница на Рабочий пут.
комиВоеннореволюционният
и
тет решитело интервенира
отрядите на Червената гварявойдия и революционните
ници изхвърлят царските юн
кери от печатницата Рабочий
пут излиза в 11 часа и под
канва масите да свалят Вре
менното правителство и пос
тавят властта на съветите. За
няколко часа отрядите на Чер
организират
вената гвардия
сили.
всични революционни
През нощта на 6/7 ноември
вренния
в Петровград влиз^
;параход Зарй свобЛди *и пет
параходи, с \^оито
по-малки
прйстига Кронщадсният отряд
на
моряците и работницитр.
Сут&ияга- на 7 ноември прие*
тигат чети рц 4драхс^ца от Хел
зинки, а с/влак орнстигат три
ешелона мбряциг * От,,Аврора
чр&& радиостанцията’’ се преда
ва Възвание към всички ревблюционни части извън Петровград да прекъснат.пътя на
войските. Същата нощ. Ленин
пристига в Смолни и, взима в
непосредственото
свои ръце
ръководство на въстанието,
което започва същия ден сут
ринта. Той ръководи въстанието. Червената гвардия зае
ма гарата, електрическата стан
ция, държавната банка и дру
освен
ги държавни
обекти,
Зимния дворец; сградата на
Министерството
на войната,
се разширяваше
Въстанието
бързо. Председателят на Време
нното правителство Перенски
избягал в щаба на Северния
фронт. Ленин обръщайни се
Русия
към
гражданите
на
съобщи, че е свалено Вре
менното правителство, а дър
жавната власт е минала в ръцйте на летроградения проле
тариат, в ръцете на органите

т И т о

Крагуевац
5,00
Крагуевац
14,10
Скопие
7,00
11,30
Скопие
Лесковац
•
6,45,
7,00 и 12,00 Лесковац
7,00, 14,30, 15,25
Зайчар
18,30
4,30
Зайчар.
*.
т,з«
Княжевац
4,30, 13,30 и Княжевац у 4,00, 5,40, и 12,00
15,45
Звоиска баня
4,30 и 15,30 Звон. баня
4,30 и 10,45
Велико Бонинце
5,45 Велико Бонинце
7,30
7,00. 9,00, 12,00, 13,00 и 16,00
11,00 13,00, 15ДО и 15,50
Бабушница
4,30, 5,00, Бабушница
5,00, 5,45.
5,45, 7,00 9,00 10,45 12,00,
6,00 9,15, 10,00 12,1014,10,
13,00, 15,30, 16,00, 18,00
15,00 16,00 17,00, 17,25,
20.00
18,45
Д. Криводол
14,00
Д. Криводол
4,30
Дойкинци
15,00
Дойкинци
4,30
Г. Одоровци
10,00 14,30 Т. Одоровци
6,00 и 12,00
Велика Луканя
5,00 и В. Луканя
6,00 и 16,30
15,15
Нишор
5,00 12,00 15,15, Нишор
6,30, 12,45, 17,00 и
и 18,10
18,45
Блато
4,40, 6,05, 11,30, Блато
5,10. 6,30, 12,00 13,30,
13,00, 14,10, 20,10 и 22,10
14,40, 21,00 и 22,00
Б. паланка на всеки час Б. паланка на всеки час от
от 5,00 до 22.00
5,00 до 22,00
Камик
4,00 14,30
Камик
5,00 16,00
5,15, 6,30, 8,30,
»7,°адР14 1П 16 пп’?п П?59?7'1°п Понор
12,10. 13,30, 15,30. 16,30
■
14,10 16,00 20,10 22,10
21,00,
22,55
*■
■ Димитровград на всеки час Димитровград на всеки час
,
от 5,00 до 22,00
3 от 5,00 де 22.00
-------4,30, 6,05, 8,00 Темска
5,10, 7,00, 9,00,
12,00, 14,10, 16,00, 20,10 22,10 13,00. 13,55, 15,00 17,00 21,00
и 22,50
13,00
Шугрин
12,00
Шугрин
Вел. Село
4,30 6,05 7,15, Вел. село
5.10, 6,40, 7,50,
9,00 11,00 12,10, 14,10
9,40, 11,40, 13,05, 14,45
15,00, 17,00, 19,00 29,10, 22,10
16,00 17,40, 19,40, 21,00,
22,50
4,40 6,05 7,00 Расница
5,10. 6,30, 7,30,
Расница
13,00, 14,35, 15,40, 21,00,
. 12,20, 14,10, 15,15, 20,10
22,30
22,10
5,10 6,30, 13,00.
4,40, 6,05 12,20 Държина
Държина
14,35, 19,00 22,35
14,10, 18,30 22,10
5,05. 6,50, 13,00,
4,20, 6,05,
Осмаково
Осмаково
15,00 20,00
12,00 14,10, 19,00
7,00, 16,00,
5,00, 12,00
Йеловица
Йеловица
5,10, 7,00. 13,15,
4,30. 6,05, 12,30, Суково
Суково
15,00
14,40
5,15. 15,00,
4,30, 14,10
Петровац
■ Петровац
5Д0, 6,40,
4,30, 6,05 М. Йовановац
5М. Йовановац
13,10, 14,50 20,00
12,30, 14,10, 19,00

на петроградските съвети
на
работническите и военни депутати. Контрареволюцията най-дълго време се задържава в
Зимния дворец, който капиту
лира на 8 ноември, членовете
на Временното
правителство
бяха арестувани. Победата по
твърди Втория всеруски конг
рес на съветите, който се със
тоя в Смолни късно
вечерта
на 7 ноември. От 673 делега
ти 505 се изясняват за власт
та на съветите. Вождовете на
на есерите и
десните нрила
меншевиките напускат конгре
са.
на
На второто
заседание
Конгреса гласувани са истори
ческите декрети за земята и
мира. В Декрета за мира Кон
предложение на
гресът дал
воюващите . страни и техните
правителствата хзапочнат пре
говори ва прекратяване на вой
ната. Трзи декрет означава на
чалото ма упорита борба ^ на
Ленин за мирна коегзистенция
на различни обществени сис
теми, * развитие на междуна
родните отношения въз осно
ва на равноправие на малки
и големи държави. С декрета
за земята е премахната соб
ствеността на земята от стра
на на спахиите. Конгресът об
разувал първото работничес
ко-селско правителство — Съ
вета на народните комисари,
.
чийто Лръв председател ее Ленин.
Първотр. правителство, на со
циалистичесна‘ Русия е имало
тежък и кървав път до пълна
та победа на социалистическа
революция. Борбата против но
продължинтрареволюцията
няколко години. В тази борба
за младата съветска държава
стъпиха и много работници от
цял свят. В редовете на Чер
вената гвардия се бореха око
ло 35—40 000 югославяни. За
победата
на Октомврийската
революция се бори и другарят
Тито. Заедно с много войни
ци на бившата австро-унгарсна
войска той се застъпи да по
могне на войниците дамйцат
на страната на червените. Те
зи бойци връщайки се в стра- ^
та донасят у идеите на Октом
ври. Югославската комунисти
чесна партия създадена през.
Т919 година взима курса
на
революционните сили, които
приемат Октомврийскта соци
алистическа революция и мар
ксисткото учение за класовата
борба.
Б. Николов

Земеделска нооперацип „Видлич" във Височни Одоровци

обявява

КОНКУРС

< ►

за попълване на следното вакантно място
ДИРЕКТОР НА КООПЕРАЦИЯТА.
Кандидатите трябва да изпълняват следните условия:
— да имат виеше или полувисшо образование с над
5 години трудов стаж, от които повече от 3 на ръноводни постове,
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< >
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— да имат средно образование с 10 години трудов
стаж, от които 5 на ръководни постове,

<1
<>

— да имат организаторски способности,
. . — да притежават морално-политичесни качества, не
обходими за такива постове,
^

,,
,

— да не са осъждани,
— да не са под следствие.
Молбите с необходимите донументи се подават до
управлението на кооперация „Видлич" във Височни Одоровци.
Срон за подаване на молби е 15 днн от публикува
нето на конкурса.
\ ‘

< »
( ,
(

о

■

Страница 11

В носове на отдих и почивно
Защото само мъж с твърд
хариатер може да се справи
с петте прелестни малчугана
на бедната самотна вдовица.
— Виж, Жан, тона куче йе
на да захапе опашната си.
— О, горното! И то йена да
свърже двата нрав.
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— Скъпа Елен, щом то пог
ледна и веднага си представивам Брижит Бордо.
— Но аз но приличам никак
но нои ...
Именно затова...

I

— Когото съм си у дома —
казва гостът на хазяина, — ям
съвсем малко, обаче на чуж
до място ми се отваря вълчи
апетит...

—Но, моля ои со, чупетпупайте се като у дома си!

Моят, бъдещ съпруг трябва
да има черни носи и гъста бра
да. Да бъде висок, строен и
същевременно силен и ловък.
Трябва да има силни мишци и
нежни ръце. Да има и остър
поглед, добър слух и
тънно
обоняние. Трябва да бъде еле
гантен, остроумен, начетен и
да има широк нръгозор. А съ
що — прекрасна квартира и
нола. Плюс това прилична ра
бота и парични
спестявания.
Трябва да има и твърд харантер.
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Приятелството е една душа с две тела.
Аристотел
Приятелство може да съществува само между добри
хора.
Работи като роб, но се храни като лорд.
албанска пословица
Рибата сс хваща иа въдицата, а човек на дума.
дансиа пословица
неприятелите
Пази ме, боже, от луди приятели, а от
сам ще се пазя.
китайска пословица
От прозореца се не вижда цилея свят.
испанска пословица

Силата не е вечна.
Леонардо да Винчи
С празен стомах не се тича, а с пълен още по-трудно.
албанска пословица
Когато чешмата пресъхне вижда се ползата от нея.
руска пословица

Интересни новини от
нашите краища
Край Долна Невля по вре
ме на турците е съществувал
турски чифлик, в който са
работили невлянци. След ос
вобождението от турците хо
рата на това селище са ку
пили земята за 900 жълтици.

МНОГО СТАРИНИ край се
ло Дукат в Босилеградство
свидетелствуват, че тук е имало живот още в далечното
лишало. „Градището" между

— Дано не направят учебници
те докато излезна от училище-

»Педагогия«

Приятелството се познава в неволя, като златото в огъня,
испанска пословица

Съвестта е закон над законите.
Ламартен
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Отндо онуя неделю у град при синатога
реко да га покарам да дойде на село да ми
помогне да зденемо шашегьето, да закол.емо
евшьуту, да почистимо оборът. Ка стнго там
н каза това на синатога оп мн рече: „Убаво ♦
е това, ама са не могу, нещо сам болан, ама ♦
Васа од наше село е на боледуваше и требе
.♦V
да га замегьуйем .. ”
Нищо реко, ка йе таквая работа остани ♦
та помогни на Васу, ако йе по-болан от те ♦
бе, па он че ти помогне друг пут.
Поседе неколко дъна при децата па се :
надиго та у село. Реко нема нищо од пома ♦
гаше айде я сам да си плюйем у шаЬе и да се
вачам на работу. Ка стнго у село има и кво
да видим. Васа, другарат на моятога сина
стигал у село. Реко айде ко йе ред болно де ♦
тето да отидем да га видим. Купим йедну
кутийу наполитанЬе и отидо дома му. Улазим у дворат, женете ме одвардише од пцетата и я улезо у ижу. Гледам по креветйете
да видим Васу, да му дадем наполитанНете
*Т<
и да га питам кико йе със здравйето гледам
нема га никакъв. Бре реко човеци, рекоше
ми Васа йе тука тешко болън па дойдо да га
видим. Ка маййаму погърчи рамена па си
каза: „Детето откара Бубре с бащу си”.
Видим тука нещо нередно. Или ме си
нът лъже или женете ме моткаю. Вечерту се
пак надиго та при Васу. Гледам га муж да
му се ненагледаш. Реко бре Васо, моят син
•Т(
каже болън си кара га да дойде да помогне, >Т<
он каже требе да те земешуйе у вабрикуту
и са не може. А ти не си у креват, а цел дън
мъкнеш по пол>ето.
— Дело Манчо — каза Васа — я да ти
признайем ко на свойега човека не съм бо
лан, ама узо боловагье десет дъна да помог
нем на старцатога. Ка се може що да не
искористим . . .
А таквая ли йе работа. Значи и това се
може у нашете вабриНе. Одма седо узо плай
вез и написа на моятога сина да се не пра- :
йи глупав, да узне боловагье и он и да дой ♦
де да искарамо Ьубрето.

Американски войник седи в

— Не говорете толкова мно
го, младежо, аз съм съвсем
глуха.

ПОСЛОВИЦИ

*

Болан
здравога
носи

♦

врамвая срещу една стара же
на и дъвче дъвка. След поло
вин час жената се
обръща
към него:

(1|ГьШ1/ \\УУ\АЛШШ

Баин Клинчин дол скрива ста
ри тухли, керемиди, останки
от хоросан. Добре е запазен
и тунелът с дълбочина от
3-4 метра, а ширина 2-3 и
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дължина 200 метра. Старото
църквтце има стар бук с
диаметър 220 см, а височина
23 метра, докато дървесинни
ят материал възлиза на 17
куб. метра.

НАЗЪРИЦА, село в Боси
леградско е получило своето
име, както казва преданието,
по името на първия жител на
селото турчина Назър. Той
имал много земя и овце, но
тъй като нямало кой да му
помага в работата той насъ
брал още семейства и така
основал селото. Първоначал
но се настанили в местността
„Дяволски камък". Назър
след това дал селото на Батула бей влиятелен човек в
турската армия, който осво
бодил сина на Назър от ня
какво военно престъпление.
Батула бей държал селото
до освобождението, когато
селяните откупили земята.
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