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Започна Петият конгрес 
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15 НОЕМВРИ 1974 * БРОЙ 679 * ГОДИНА XVI * ЦЕНА 0,80 ДИНАРА
В сряда започна Петият нон 

грес на Синдикатите на Сър
бия на който 1,6 милиона на

станени на работа в република 
та ще представляват 630 деле 
гати, от които 125 жени.

сии: за обществено-икономиче 
ски отношения, развойна поли 
тика и разпределение, самоу
правление и политическа систе 
ма, организационно и кадрово 
изграждане, за жизнени и тру
дови условия и социална поли 
тика и комисия за култура и 
образование на работниците. 
Конгресът ще завърши с рабо 
тата си в събота.

ЮГОСЛАВСКО-ИЗТОЧНОГЕРМАНСКИ ОТНОШЕНИЯ

ИОСИП БРОЗ Т 

ПОСЕЩЕНИЕ В
Доклад за предстоящите за 

дачи на Синдикатите в Сърбия 
изнесе председателят Кърста 
Аврамович, а след това започ 
наха разиснвания в петте комиГДР Ст.

Лайпциг, обнародвано в парти 
йния орган „Ноес Дойчланд”: 
— „Убедени сме, че посещени 
ето на президента Тито ще за
здрави традиционното приятелс 
тво между нашите партии и 
страни”. Органът на германски 
те синдикати „Трибуна” 
посещението на президента Ти 
то представлява важно събити 
те в дългогодишното струдниче 
ство между двете партии и 
държави, като подчертава, че и 
синдикатите в двете страни 
имат близки връзки и прижа- 
телски отношения.

Стр. 2

От 12 до 15 ноември президентът на 
СФРЮ и председател на СЮК Йосип Броз Ти
то е на четиридневно приятелско официално 
посещение в Германската демократична репу
блика. Президентът Тито със съпругата си Йо- 
ванка Броз и придружаващите го личности е 
гост на първия секретар на Единната социали
стическа партия на Германия Ерик Хонекер, с 
когото води твърде обстойни и полезни разго
вори за взаимоотношенията между двете соци
алистически страни и актуалните международ- 
ни проблеми. ________________

ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКА КОМИТЕТА НА СКС — 
ДИМИТРОВГРАД

Стабилно стопанство 

стабилно политическо 

положение

писа,

Във вторник след пристигане 
то на югославската държавно- 
партийна делегация на берли
нското летище Шенефелд в 
следобедните часове се сре
щнаха двете делегации в сгра
дата на Централния комитет 
на Единната социалистическа 
партия на Германия и започна
ха разговорите по редица въпро 
си от областта на взаимоотно
шенията и международната об
становка. Подобна среща на 
делегациите водени от Тито и 
Хонекер ще стане и на края на 
посещението. По време на по
сещението членовете на югос- 

предсе-

Разглеждайни антуалното политическо положение 
в общината и задачите на Съюза на номунистите в това 
отношение Общинският комитет на СКС — Димитров
град оцени, че политическото положение е стабилно и 
под нонтрол на Съюза на номунистите.

Факторите, които са влияели 
върху идейното и акционно 
единство в организацията на 
Съюза на комунистите са пре
ди всичко положителните тен
денции, които особено са из
разени след Писмото на друга
ря Тито и Изпълнително бюро 
на Председателството на СЮК. 
Те се очертават в увеличената 
мобилност на членството, унре- 
пване на единството, по-голяма 
готовност и оспособеност за

конкретна и континуирана ак
ция и по-голяма дисциплина.

Обаче и в този смисъл има 
пропусни, предимно в първич
ните организации на СК, къде- 
то не се работи достатъчно ор
ганизирано и континуирано, и 
нъдето не се проявява доста
тъчно самоинициативност, а 
в повечето. случаи се чака ини
циатива от Комитета.

лавската делегация 
дателят на ЦК на Съюза на ко
мунистите на Хърватско Милка 
Планинц, подпредседателят на 
Съюзния изпълнителен съвет и 
съюзен секретар на външните 
работи Милош Минич, както и 

Войо Сързентич, Бла Стр. 3другарите 
гой Попов и Имер Пуля лодро 
бно обмениха мнения със сво
ите събеседници и партньори 
от делегацията на ГДР по теми, 
за които са заинтересовани две
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В ТОЗИ БРОЙс■
те страни.

СЪРДЕЧНОСТ И УВАЖЕНИЕ
И

В БЪЛГАРИЯ ЗА ЕДИН ДЕН»
гСърдечност и дълбоко уваже 

ние обкръжаваха нашия прези 
дент от първите моменти на 
пристигането му в ГДР, тъй 

Титовото идване се счи
та за крупно политическо 
битие. Това се вижда и от при 
ветствието на работниците от

170 динара за 12 лева■
я

СТР. 2както ■
:съ-
в ССРН е част и делегатската 

система
■

ЗАСЕДАНИЕ НА ОКС НА СКС В БОСИЛЕГРАД

За ежедневен принос на всеки член на СК
« 1з■

:2
СТР. 3 «3

дства и Общинския комитет на ■ 
СК, — изтъкна в анализа се
кретарят на ОК на СК, Гоне 
Григоров.

Спирайни се по-конкретно 
връху слабостите, той подче
рта, че досегашното идеологи
ческо образование, осведоме- * 
ността и опресняването на па 
ртийните организации с нови ■ 
членове е било общо незадово ■ 
ляващо. И в досегашното устро 
йство на партийните организа 
ции о имало слабости. После
диците на състоянието са се 
проявили в недостатъчната ан-

Обсъждайки политическото положение в 
комуната, Общинският комитет на СК. коиста- 

неприятелски прояви няма, обаче по- 
либерализма не са във всички

Неможалдасеизтрезни
тира, че 
следиците от

премахнати. Недостатъчното енергично 
застъпване на членовете на СК има за последи- 
иа бавно решаване на проблемите преди всич- 

и извъистопанска дейност.

СТР. б
среди

Тридесет години 

0! АСН0С
ко в стопанската

делни сфери на обществено-ино 
номическия живот, 
много комунисти схващат, че 
конгресните и конституционни
те задачи са длъжни да прово 
ждат само партийните ръново

В момента, с политическата 
дейност в комуната не можем 
да бъдем доволни. Защото ин- 
тезитета на пратическите 
ции, които води Съюзът на ко
мунистите не задоволява в от-

Все още

ак-
СТР. 11
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ЮГОСЛА В СКО- ИВ ТОЧНОГЕРМАН- 
СКИ ОТНОШЕНИЯ

ЙОСИП БРОЗ ТИТО НА 

ПОСЕЩЕНИЕ В ГДР
За Югославия и пойната по

литика и обществено-политиче 
ско устройство писаха и вест
ниците .Берлииер цайтунг", ко
йто в навечерието на посеще
нието обнародва по-дълъг раз
говор на своя редактор с поела 
ника на СФРЮ в ГДР Милош 
Меловски. Ежедневникът ..Ноес 
Дойчланд” публикува обширна 
статия от Милка Планинц под 
заглавие — „Титова Югосла
вия".

И нашия печат, радио и теле 
визия дават изключително зна
чение на разговорите Тито—Хо 
некер и членовете на делегаци 
ите. ,,Тито и Хонекер се срещат 
в годината, в която двете стра
ни отчитат — благодарение на 
самоотвержеността и енергия
та на своите трудещи се — зна 
чителни резултати нанто във 
вътрешния живот, така и на све 
товната сцена" — писа органа 
на ССРНЮ „Борба".

В статията под заглавие ,.Из 
раз на развито сътрудничест
во" орган на Съюза на юго
славските комунисти „Кому
нист" изтъква: — „Изминаха 
девет години от как президен 
тът Тито за първ път посети та 
зи социалистическа страна. От 
тогава тъкмо в средището на 
континента се случиха проме
ните, които днес са съставна 
част в системата на новите от
ношения, които 
нратични, равноправни и миро 
любиви — трябва да бъдат из
градени в Европа. Известно е, 
че това е дело, в което и Гер
манската демократична репуб
лика, нейното правителство и 
партия^даваха и дават свой 
принос”... И по-нататък: — 
„Взаимната заинтересованост 
за струдничество особено идва 
до израз, когато се касае до 
нашите билатерални отноше
ния. Германската демократич
на република в страна, която 
в материалното строителство, 
накто и в останалите области 
постигна деяствително хубави 
резултати. Въпреки особено не 
благоприятните историческо-ге
ографски условия, тя днес е 
твърде важен фактор в между 
народния икономически живот. 
Това от своя страна предлага 
изгодни условия за струдниче
ство в областта на стопанство
то между ГДР и СФРЮ, чийто 
динамизъм в стопанското раз
витие това може още повече 
да го ускори... — В такива об
стоятелства Титовите разгово

ри с Ерих Хоиокор и другито 
най-висши представители ма 
Германската демократична ре
публика могат да се очакват 
като събитие, което що допри
несе към по-нататъшното взаим 
но разбирателство между на
шите две страни и партии...— 
— В този смисъл срещата в 
Берлин ще допринесе и към 
по-нататъшната афирмация на 
принципа на равенство, незави 
симост, зачитане на суверени
тета и уважение на междуна
родната позиция на страните..."

СТОПАНСКО
СЪТРУДНИЧЕСТВО Панорама на Скопие

Досегашните начинания в об 
ластта на стопанското струдни
чество между източногерман
ските и югославски предприя
тия. сочат че в тази насока но 
са изчерпани всички възмож
ности. Ето някои от по-важните 
кооперативни отношения меж
ду стопанските организации в 
двете страни: изграждането на 
580 метра дълбок шахт в косов 
ската мина за олово и цинк 
„Ново бърдо", аранжмани меж 
ду „Първомайска" в Загреб и 
„Искра" в Кран със съответни 
източногермански фирми, дълго 
срочният договор за производ
ство на глиница в Обровац 
край Шибеник, изграждането 
на съвместен цех и съвместни 
капиталовложения за производ
ство на мед в македонски Бу- 
чин, в „Цинкарна" Целье и др.

Всичко това говори, че освен 
въпросите от областта на меж
дународните отношения (Евро
па, Кипър, Близкия изток и др.) 
в диалога между югославската 
и източногерманска държавно 
партийна делегация постижени 
ята и перспективите за стопан
ското сътрудничество ще зае
мат съответно място и ще да- 
дат взаимно изгодни резултати.

30 ГОЛИНИ СВОБОДНО СКОПИЕ
Скопената 

днес характеризира „Железа- 
рата" с мощност за производ
ство на 600 хиляди тона стома 
на и с към 4 хиляди работници 
и специалисти, химическата 
лромишленос „Охис” с към 3,5 
хиляди заети. Циментовата фа 
брина с производство от мили
он тона цимент. Металните за 
води „Тито”, дървопреработва
телната промишленост „Тре
ска", Фабриката за стъкло и 
много други. Градът е крупен 
стопански център в република 
та със значително участие в 
създаването на националния до 
ход.

На 13 ноември Скопие тържо 
ствено чествува 30-годишната 
си от освобождението от фа
шизма. След освобождението 
си Скопие имаше 69 хиляди, 
донато днес има над 435 хиля 
ди жители, от които към 120 
хиляди работници.

В него съвместно живеят и 
творят македонци, сърби, чер 
ногорци, албанци, турци и дру 
ги народи и народности, които 
тачат братството и единството 
и постигат забележителни ре
зултати в социалистическото 
строителство.

Преди войната Скопие имаше 
17 основни, 4 средни училища 
и един факултет. Днес в него 
работят 161 основно училище 
с 63 хиляди ученици, 55 средни 
училища с над 25 хиляди уче

ници и 14 факултети и полу
висши училища към Скопския 
университетет „Кирил и Мето
ди” с около 30 хиляди студен-

промишленост

ти.
Днес Скопие е прекрасен 

град. Има собствена телевизия, 
две радио програми, седем му 
зей, 22 библиотени, 4 театра, 
Балет. Опера и Филхармония, 
многобройни културно-художе 
ствени дружества, издателски 
предприятия, кинематография 
и друго.

В Скопие е седалището на 
Македонската анадемия на нау 
ките и изкуствата — наша гор 
дост и израз на извънредни 
те постижения в областта на 
науката и изскуствата през из 
теклите 30 години.

като демо-

Скопие град на братство и 
единството и град на междуна 
родната солидарност.

СТОПАНСТВОТО В НИШКИЯ РЕГИОН нение на задачите, произтича
щи от тях да се търси конкре 
тна политическа отговорност. 
Това трябва да се внедри като 
стил и метод на работа и в ор
ганизацията на Социалистиче
ския съюз. — Тази практика 
трябва да стане нещо обикно
вено — заяви един от председа 
телите на общинските конфере 
нции на ССРН. Трябва да 
ме постоянен преглед 
изпълняват заключенията и за
дачите. Дебатните заседания, 
на които само се обменя опит, 
а при това не се вижда какво 
е станало с приетите преди, за
ключения според мене нямат 
смисъл.

Забележителни резултати
Председателството на Меж- 

дуобщинската конференция в 
Ниш констатира, че са постиг
нати резултати в стабилизация 
на стопанството в реигона. 
Главната битка за стабилиза
ция на стопанството трябва и 
по-нататък да се води в осно 
вните организации на сдруже
ния труд. Не оамо приемане на 
решения, но и анализ за про
веждането им и търсене на 
конкретна отговорност за това.

Във всички трудови органи
зации в Нишки регион се води 
интезивна битка за нови само- 
управителни
отношения върху новите 
ституционни принципи и стано 
вища на X конгрес на СЮК, за 
стабилизация и премахване на 
неплатежоспособността в сто
панството. Постиженията в та 
зи област дават основание да 
се вярва, че ще се преодолеят 
трудностите, произтичащи от 
инфлацията и другите отрица 
телни прояви в стопанството. 
Досегашният опит и предстоя
щите задачи налагат пред Соци 
алистическия съюз и всички ор 
ганизирани съзнателни социали 
етически сили да полагат още 
по-големи усилия за икономиче 
ската стабилизация и региона
лно свързване на сдружения

бликата и съюзната държава.
Участниците в разискванията 

осъдиха явленията на безотго 
ворно поведение към приетите 
заключения както на заседани 
ята на ръководствата, така и 
събранията на обществено-по
литическите организации. Нео
бходимо е редовно да се пра 
вят анализи за съдбата на прие 
тите заключения и за неизпъл

труд за още по-големи постиже 
ния. Защото анализите посо
чват, че производителните и 
технически мощности и възмо 
жности в стопанството на реги 
она могат да дадат още по-висо 
ки резултати.

На заседанието бяха изнесе 
ни и данни за стопанските про
цеси през първото полугодие 
на тази година. Според тях 
съвкупния доход е увеличен с 
62,5 на сто, износа на проми
шлени стоки е 38,7 на сто дого 
ворените с 22, а законните за
дължения дори с 168 на сто. 
Средният личен доход в регио 
на възлиза на 1 736 динара, но 
ето е значително под равнище 
то в република Сърбия (2 025 
дин.}.

В уводното изложение и раз
искванията бе посочено, че 
някои основни организации на 
сдружения труд към осъще
ствяването на стабилизационни 
те програми се пристъпва фо
рмално, липсват конкретни про 
грами па стабилизация. Това до 
голяма степен още повече зат 
руднява лошото положение на 
такива
трябва да се обърне специално 
внимание на планирането във 
всички стопански организации 
и отрасли от базата до репу-

има 
как се

БттстВо
ВЕСТНИК НА БЪЛГАР
СКАТА НАРОДНОСТ В 

СФР ЮГОСЛАВИЯ
Излиза вески петък 
Урежда редакционна 
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Югославяиите са длъжни 

да обменят 170 динара
социалистически 

кон-

(София, 11 ноември. Танюг) 
— Министерството на финан
сите и Народната банка на 
България обнародваха съобще 
ние, според което от 15 ное
мври се въвежда задължител
но обменяване

Българсната страна официа
лно е осведомила югославсни 
те органи, че това мероприя
тие се отнася и за югослав- 
сните граждани. Следовател- 

югославянин, нойто 
след 15 ноември влиза в Бъл
гария е длъжен за всени ден, 
който пребивава в страната, 
да обмени по 170 динара (но
ви), за които

в

но, всеки
на национална 

валута на стойност от най-ма
лко 10 щатски долара за все-

прекаран ден в страната за 
всички граждани от „несоциа- 

страни”.
Транзитните пътници са длъ 

жни на границата да обменят 
най-малко 5

ки

организации. Затова според
курс на лева ще получи 
ло 12 лева. С тази сума

само нощува 
не в някой от по-удобните со 
фийски хотели.

новия
око-

листическите

мо
же да заплати

долара или друга
съответна валута.
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ЗАСЕДАНИЕ НА ОК НА СКС

СТАБИЛНО СТОПАНСТВО-СТЛБИЛНО 

ПОЛИТИЧЕСКО ПОЛОЖЕНИЕ -;*АКОЛ ШИРОКА: ССРН Е ЧАСТ ОТ 

ДЕЛЕГАТСКАТА СИСТЕМА
дизвинват нестабилно политиче 
ско положение.

СЪСТОЯНИЕТО В 
КООПЕРАЦИЯТА СЕ 
ОТРАЗЯВА И ПО СЕЛАТА

(От 1 стр.)

СЛАБОСТИТЕ В
СТОПАНСТВОТО

Особено внимание Комитетът 
обърна на състоянието в оола- 
стта на обществено-икономиче
ските отношения в стопанство
то. Бе констатирано, че и по
край положителните тенденции, 
които в течение на годината са 
проявени, състоянието в та_зи 
ооласт, наблюдавано не може 
да се оцени положително. 

Факт е, чб резултатите осъще- 
стени в стопанството са наолю 
давани преди всичко чрез приз 
мата на осъществения доход, 
увеличената продуктивност, ико 
номичност и рентаоилност на 
работата. Обаче, са предимно 
резултат на увеличение цените 
на готовите изделия, спестява
не върху личните доходи и ние 
кото битово равнище на работ
ника.

Тези слабости в областта на 
стопанството отрицателно влия 
ят и на политическото положе 
ние в общината. Въпреки че 
Общинския комитет е пред
приел мерки за подобрение на 
положението, преди всичко дис 
циплината, отговорност за спе
стяване на суровините и мате
риалите, увеличена продуктив
ност на раоота, по-дооро полз
ване на работното време и сре 
дствата на работа, тези мерки 
имат само частичен досег. За 
подобрение на положението са 
нужни преди всичко дългосроч 
ни програми за развитие на 
всяна трудова организация, за 
всяка област и за общината 
като цяло. Не тярбва да се за
бравя, че незаинтересованост
та и безперспективността, лип 
сата на планове е не само ико 
номически невъзможно, но и 
политически неприемливо. Тря
бва да се изхожда от факта, 
че там, нъдето не се предлагат 
съответни решения да се подо
бри положението втрешните от 
ношения не са в ред. А ниски 
те лични доходи и битово рав
нище, както и социалната не
сигурност на голям брой рабо
тници са елементи, които пре-

Положението не е по-добро 
и в ооластта на селското сто
панство. Двигател на развитие 
то на селското стопанство, а с 
това и на политическите и ико 
номически отношения по села
та, трябва да бъде земеделска 
та кооперация, обаче тя това 
не е, понеже самата е в лошо 
икономическо положение.

Общинската конференция и 
Комитета на СИ са цялостно 
анализирали положението в 
тази трудова организация и ус
тановили определени задачи, 
които обаче не са последова
телно проведени. А факт е, че 
трябва да се предприемат мно
го по-ефикасни мерки, преди 
всичко за надровото оспособ- 
яване, понеже лошото положе 
ние в земеделската кооперация 
се отразява на състоянието по 
селата, а предимно върху раз
витието на селското стопанст-

Говорейки за делегатската 
система на съвместното заседа 
ние на общинските конферен
ция на ССРН и Съвета на син 
дикатите, състояло се минала 
та седмица в Ниш, председа 
телят на Републиканската кон 
ференция на Социалистиче
ския съюз Кол Широка подчер 
та значението на всеобщата ак 
ция на Републиканската конфе 
ренция в осъществяването на 
делегатската система.

те интереси. А съвместните ин 
тереси не са. нищо друго, но 
всички лични и поотделни ин
тереси Центъра на работата, 
следователно е в базата, тук 
трябва да се създава, а не на 
заседанията, на които се дава 
последната дума на съвместна 
та работа.

По-нататък Кол Широка гово 
ри за антуалните задачи в учре 
дяването на самоуправителни- 
те общности на интересите. Ма 
нар че сме в закъснение в уч
редяването на общностите на 
интересите, не трябва да изо
ставаме. За да се постигне то
ва трябва да се освободим от 
многобройните заседания, нои 

— Социалистическият съюз . то не са винаги и ефикасни.
Широка специално посочи нае част от делегатската систе

ма и тъкмо затова сме длъж
ни да видим какво всичко тря 
бва да направим за да подо
брим работата си — подчерта 
Кол Широка.

опасността от създаването на 
голям администраитвен апарат. 
Трябва да бъдем много рацио 
нални в създаването на профе 
сионални служби към самоупра 
вителните общности на интере 
сите. Кол Широка се застъпи 
за максимално ангажиране на 
всички
ски фактори върху създаване
то и преобразованието на об 
щностите на интересите. Ако 
всеки поеме своята част от ра 
бота и навреме я завърши, то 
ва без съмнение ще бъде от 
голяма полза и влияние за на
временното изпълнение на те 
зи задачи.

— Касае се за революцио
нен ход — заяви Широка — 
който изисква големи усилия 
от всички трудови хора. Не се 
касае само пренасянето на ня
какви права чрез делегатите, 
но за това колкото е възмож
но повече базата да дойде до 
израз. Същинските, най-добри 
те резултати могат да се осъ
ществят само ако в местната 
общност и в основната органи 
зация на сдружения труд всич 
ки мансимално се ангажират 
върху решаването на съвместни

Задачите на средствата за 
масова информация Широка 
оцени като част от всички об 
ществени задачи. При това те 
зи средства трябва да се при
способяват към промените в об 
ществото. В настоящия момент 
от работниците в средствата 
за масова информация се очак 
ва голям принос.

обществено-политиче во на частния сектор.
На политическото положение 

в общината влияе и състояние 
то в областта на обществените 
дейности. Най-трудно е състоя 
нието в образованието, нъде
то малкият брой на ученици в 
нянои основни училища по се
лата поскъпва същото. Недо
стигът на средства отрицател
но влияе и върху развитието на 
културата.

Състоянието в областта на 
здравоопазването бе оценено 
като положително, с оглед на

БОСИЛЕГРАД
резултатите осъществени през 
последната година.

Разисквайки върху положе
нието за установяване на само 
управителни отношения в съг
ласие с Конституцията в конгре 
сните решения бе оценено, че 
Съюза на комунистите се е ан 
гажирал политически, обаче то
ва още недостатъчно. А проб
лемите са такива, че се търсят 
твърде нонкретно и яснр опре
деление по всични въпроси.

Разговори за само 

управителните общности
и договори за решаване на от 
делни проблеми, канъвто е во 
доснабдяването и др.

имат предвид новите самоупра 
вителни

новият занон 
на самоуправи-

Въпрени, че 
за създаване 
телните общности на интереси 
те още не е готов 
градена община са в пълен ход 
необходимите подготовки тази 
обществено-политическа акция 
своеверемнно и успешно да

обществено-икономи- 
отношения в тези облас-чесни

ти, както и новото конституцио 
нно положение

А. Д.в Босиле- В. В.на трудещия 
При това,се и гражданина, 

средствата с които ще разпо
лагат, да бъдат най-рационално 
ползвани и то въз

ЗАСЕДАНИЕ НА ОК НА СКС В БОСИЛЕГРАД
основа на 

изготвени годи- За ежедневен принос на всеки член на СИсе завърши.
В момента, върху самоупра- 

договори за форми 
общностите се водят 

в местни

предварително 
шии и дългосрочни програми.

вителните Според определените сроко
ве, самоуправителните догово
ри ще бъдат обсъдени и под
писани до 10 декември.

колективна отговор-ране на
оживени разисквания 
те общности и трудовите ор
ганизации в комуната.

На досега проведените събра 
, че с форми

самоуправителните
в об-

ствува и 
ност, която занапред ще се тър 
си при договорените, а не
изпълнени задачи.

Членовете на Комитета взеха

грами, но и на инертност в тру 
довите колективи. В тази об
ласт задачите на комунистите 
са определени ясно, но бавно 
се реализират.

Много проблеми съществу
ват и в извънстопанските ор
ганизации, както в областта на 
основното и средното образова 
ние, здравеопазването и др. По 
преценка на Комитета, главна 
отговорност за някои субекти
вни проблеми 
пистите.

(От 1 стр.)

гажираност и отговорност на 
всеки члин на СК върху кон
кретните задачи 
Григоров.

ДОГОВОРИ ЗА СОБСТВЕНИ 
АКЦИИ

изтъкна решение да се извърши полити 
чески анализ на дейността на 
всяка партийна организация, а 
с това и на всеки член на СК 
как и калко се застъпва за пре
връщане В дела на новия курс 
на СК, съдържан в конгре
сните документи и новите кон 
ституции. Ежедневната акция на 
СК по
въпроси е най-пълният принос 
в тази дейност.

На заседанието се водеха ра 
зговори за изнамирането на 
най-съответен метод за реша- . 
ването на проблемите, който 
преди всичко предпочита пълно 
то им познаване поотделно във

ния е изтъкнато,
райето на
общности на интересите 
ластта на - образованието, нул- 

социалната и детска за 
физическата култура, 

нови и обективни 
за по-пълно осъ-

местните об- ПРОВЕРКА НА ВСЕКИ 
КОМУНИСТ ЧРЕЗ АКЦИЯ

Събранията на 
щности се 

договори за предприемане на 
мерни по решаване на отдел- 

номунално-битови и други 
проблеми. Така например мест 
ната общност в с. Нарамани- 
ца повдигна въпроса за стро
еж на нова училищна сграда в 
селото. Въпросът няиолио го
дини е обсъждан, но без нон 
нретни решения, а сегашната 
училищна сграда е пред ру
хване. От заседанието е от
пратен иси и до Авиотран
спортното предприятие в Бо
силеград автобусите и през зи 
мата да отиват до това село.

превръщат в
турата, 
щита и 
се създават 
възможности 
ществяване правата на труд

непосредствено да ре- 
общите си потребнос 

касае се за по- 
на само

От посочените предстоящи 
задачи в анализа на секретаря 
Григоров и от обстойните рази 
енвания, в които взеха участие 
и председателя на ОС, Драган 
Мицов, председателя на ОК на 
ССРН, Борис Костадинов и др., 
личи, че Общинската партийна 
организация е поела революци 
онно да мени съществуващото 
състояние. При това все още 
се чуетвуват застои и непосле 
дователност, нато последица на 
субективност, отпори и нераз
витост на самоуправителните 
отношения в номуната.

Неприятелска дейност тук не 
се чувствува, обаче последици 
те на либерализма все още при 
съствуват — изтъкна се на за
седанието.

Многобройните стопански про 
блеми, особено в намиране на 
изход за перспективно разви
тие на номуната, са последица 
на недостиг на развойни про-

ни
имат кому-

всички съществени
щия се 
шава за 
ти. Всъщност, 
нататъшното развитие
управителните обществено-ико-
номически отношения във всич 
ки области на труд и живот, 

интересите и потреби 
се трябва да

Конституционното учредява 
не на трудовите организации 
все още не е приключено. На
против, стигнало се е до среда 
та на пътя. Там, нъдето са офор 
мени основни организации на 
сдружен труд още не са реше 
ни ,цобре вътрешните 
ния. За да заживеят тана, ка
кто определя Конституцията, 
нямат изработени и нормати
вни правила — наза се на засе 
данието.

По всични този въпроси, с 
на новия курс но Съюза

в които 
те на трудещия 
получат

отноше-
всяка трудова организация.

За последователното консти
туционно преустройство на тру 
довите организации, по реше
ние на Комитета, Комисията за 
обществено-икономически 
ношения при Общинската кон
ференция на СК ще бъде длъ
жна да установи състоянието в 
тази област и да съдействува в 
решаването на проблемите до 
края на годината.

пълна изява.
на тази акция е 

голямо, понеже сиупщините
на самоуправителните общнос-
ти на интересите от 1 януари 

година равноправно ще 
съответните съвети на 

по въ-

Зиачеиието
Местните общности от Лю- 

батения район търсят Пътно
то предприятие да построи три 
'моста на шосето към Босиле
град.

от-идната 
решават
Общинската скупщина 
проси от взаимен 
интерес.

В разискванията е изтъииато 
че в изиамираието иа иоиирет- 
ии решеиия за формиращите 

трябва да се

оглед
на комунистите, няма воче не- 
отговорни и по-малко отговор
ни. Но трудовия си пост и в 
самоуправителните органи, все
ки член но СК има пълна отго
ворност. Но освен лична, съще-

Белут е отправена 
сериозна иритина на досегаш
ното ръководство на местната 
общност, иоото бездействува. 
Това е последица — казано о 
туй, че липсват инициативи

В селообществен

В. В.
се общности,
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Звонци В Димитровград работи

шшшншмо-
УЛРДВИ1ЕАИТЕ

КОМУНИСТИТЕ НЕ 

ДЕЙСТВУВАТ ЕДИННО
Миналпта седмица в Димит 

ровгрод започнаха с работа 
трито паралелни но Шнолата на 
самоуправитолито, в която са 
включени около сто работници 
и ученици. В продължение на 
повече от два месеца що 
бъдат обработени 38 основни 
и 9 допълнителни теми. Вечо 
са обработени три теми и то:
,.Марксисткият 1 възглед на об 
ществото и общественото раз 
витие", .„Социализмът — све
товен процес" и „Обществено- 
икономическите тенденции в 
развитието но съвременния ка
питализъм". Обработката на то 
мито с разискванията трао 2

Вместо провеждането 
мунално-битови акции

на ко
да спло 

ти редовете на комунисти и 
безпартийни — 
на местно самооблагане 
допровод в Звонци е разеди
нило партийните редове и е 
създало лош политически кли
мат и за други начинания и 
дейности — се констатира на 
неотдавна състоялото се съве
щание със секретарите но пъ
рвичните организации в Звон- 
ски район.

ява да се посочат носителите 
но лошите междучовешки от
ношения, до се разкрият ук
лоните и до се инсистиро про 
вождане на заключенията. Мъ 
лчанието му е схванато като 
тихомълко съгласяване с нерв 
дностито, което от свои стра
на е вливало още по-голлм ку 
раж но онези, които наруша
ват единството, партийната ди 
сциплина, законността.

въвеждането 
за во-

Пролви на национализъм няма
Неединство е проявено още 

при провеждане на изборите 
за съветите 
скупщина. Последица на това 
е. че три села — Берин из
вор, Нашушковица и Пресека, 
са останали без делегат в съ
вета на местните общности. 
Причината е, че не е зачитан 
договорът от предизборната 
Дейност. В отделни комунисти 
е притъпено чувството на са- 
мокритичност и по-голяма взи
скателност към себе си.

Комунистите в Звонци изтъ
кнаха, че националистически 
прояви не е имало.

Въпреки че накрая но бяха 
приети заключения — изходът 
от положението со очерта в 
засилване на отговорността 
сред комунистите за всички 
явления в района. Сппзвяне- 
то на законността (особено от 
правосъднито, инспекционните 
и други компетентни органи), 
ще повлияе положително за 
премахване на отрицателните 
явления, които в момента спъ 
ват дейността на номунистите 
и на гражданите изобщо.

Босилеградна Общинската
часа.

Школата е организирана по 
почин на комисията за идооло 

роботагическо-политичоско 
при Общинския комитет, а 
обученията се провеждат въз 
основа но програмата на Шко
лата на самоуправитолито „Ми 
лентие Попович" в Белград.

В трите паралолки на Школа 
то — 2 в „Тигър" и една в гим 
назията со предимно млади 
работници и ученици, членове 
на СЮК и младежи и девойки, 
които наскоро трябва да бъдат 
приети в редовете на СЮК.

А. Д.

Горна Лисина, защото през те 
зи села дневно минават 
11 автобуса в двете налравле 
ния.

От 37 села в Босилеградсиа 
община, засега преки съобщи
телни връзки имат 16. Ано се 
правят сравнения с периода, 
например от преди 20 годи
ни, безспорно е, че в тази об
ласт са постигнати добри ре
зултати. В тези села най-малко 
по един льт дневно идват ав
тобусите на автотранспортното 
предприятие. В най-добро по
ложение се намират Долна и

по

В останалите села все още 
има нерешени много пробле
ми. Повечето от селищата са 
почти недостъпни, а до най- 
близката автобусна спирка 
има по десет и повече кило 
метра. Така например жители
те от село Дукат, Назърица, 
Жеравино, Ярешнин. Долна 
Ръжана и др. са най-отделече- 
ните и са без съобщителни 
връзки села.

До мнего от тези села вод
ят обикновени пътища. При 
сегашните условия трудно ще 
може да се организира съвре- 
мен транспорт. Сигурно е че 
някои от тези пътища могат 
да се приспособят за съоб
щения. Такъв е случаят с ве
че пробития път от Горна Ли
сина, през Долна и Горна 
Ръжана към Плоча или с пътя 
от Бистър към Назърица и Яре 
шник. Те трябва да имат пре
димство при решаването. За
щото съществуващите пътища 
свързват повече села.

Чрез въвеждане на местно 
самооблагане в пари и работ-

За самооблагане, но по 
законен ред

Всички участници в съвеща 
нието изказаха убеждението, 
че Звонци се нуждае от во
допровод, но че въвеждането 
на самооблагане не е вървя
ло, накто трябва. Преди всич
ко, не е направено широко до 
питване с населението, не 
открито поставен въпроса: да
ли са готови да плащат и вто 
ро самооблагане (едно само
облагане вече съществува на 
общинско равнище за постро
яване на пътищата в комуна
та).

Ст. Н.

ГЕОРГИ КОСТОВ, ДЕЛЕГАТ НА V КОНГРЕС НА 
СЪЮЗА НА СИНДИКАТИТЕ НА СЪРБИЯе

ЗА ЦЯЛОСТНО САМОУПРАВЛЕНИЕ
Тези дни в Белград се със

тоя V конгрес на Съюза на 
синдикатите в Сърбия. Деле
гат на Конгреса от Димитров
градска община е Георги Кос
тов, работник в мебелното 
предприятие „В. И. Циле".

— Провеждането на V кон
грес на Съюза на синдикати 
те на Сърбия е в тясна връз
ка с резолюциите на X кон
грес на СЮК. С оглед на то
ва по-нататъшното развитие на 
социалистическите самоупра- 
вителни отношения се нуждае 
от енергична и ефинасна бор
ба на всички организирани со
циалистически сили работни-юс 
ката класа да овладее със 
съвкупаната обществена реп
родукция и политическо реша
ване на всички равнища и по 
всички въпроси — каза другар 
ят Костов пред заминаването 
си на Конгреса.

— Считам че най-съществе 
ния въпрос на Конгреса тряб 
ва да бъде обществено-иконо
мическото положение на рабо 
тника и „изграждане" на нови 
продунционни отношения, кое
то ще задължи всични органи 
зации и органи на Съюза на 
синдикатите за създаване на 
основни организации на сдру
жения труд, в които самостоя
телно ще се създава и раз
пределя дохода. Смятам, че 
разиенващите нритичесни ще 
анализират досегашните опити 
и че ще се ангажират за 
цялостно осъществяване на 
работническото самоуправле
ние и то непосредствено в 
сдружения труд, както и за 
последователно функционира
не на основните организации 
на сдружения труд и свързва
не на производството, търго
вията и услугите с цел живота 
на работника да бъде нолкото 
е възможно по-добре организи 
ран.

Очаквате ли Конгресът да 
раздвижи тези въпроси?

— Ано бъдат цялостно зас
тъпени нонгресните документи 
и разгледани между работници 
те и делегатите на конгреса 
ще изпълнят ролята си, което 
ще се види в по-нататъшната 
практика. Това значи, че Кон-

производството и търговията, 
които по мое мнение трябва 
да бъдат свързани, понеже до
сегашните опити показват, че 
между хората в производство
то и търговията няма достатъч 
но разбирателство.

Поради високите цени на ре 
продукционния материал произ 
водството работи с големи за

Вместо така да се постъпи 
съгласие е взимано чрез спи
сък, а между подписалите се 
е имало отселени лица. При 
това има и други нередности, 
които в крайна сметка са ра
зединили редовете. А за да 
успее едно начинание азбуч
на истина е, че основен фак
тор са сплотеността, организи
раността и активността на ко 
мунистите.

.Дребните" нередности нана
сят големи вреди

Известно е, че Съюзът на 
номунистите печели доверие
то на трудещите се и безпар
тийните чрез борба за „мал- 
ните правдини” на хората.

А когато тези правдини не 
се считат, когато срещу „дреб 
ните” нарушители не се при
лагат наказания — създава се 
илюзия, че всеки може да пра 
ви канвото си иска. Това пън 
от своя страна поражда недо 
верие и недоволство сред хо
рата. Д тази насока бе изка
зана нритика че общественост 
та в Звонски район не е до
статъчно осведомена за нака 
зателните мерни срещу нару
шителите (,„дребни” кражби) 
в търговията и пр. Недоволст
во има и от лошите здравни 
услуги. А също се негодува, 
поради лошите съобщения.

ОК трябва по-енергично да 
се намеси

За много слабости и неред
ности своевременно е осведо 
мен Общинският номитет. В 
изказванията пролича убежде
нието, че по много въпроси 
ОК е останал 
трябвало да мълчи. Ползвайки 
правото на демократичен цен 
трализъм е трябвало да наето

на ръна. с помощта на сред
ствата от Общинския фонд за 
пътища и общинския 
зер. за тези села би могло да 
се стори много. По-точно мо
же да се оспособят пътищата 
за нормални съобщения.

Именно тези въпроси, които 
са повдигнати от страна 
местните общности, трябва да 
намерят съответно място в до 
говорите 
тичесните

труднения. Те пласират финал
ните произведения булдо-на пазара 
за цена, която в много случаи
е недостъпна на работническа 
та класа. А цената е висока.
понеже търговската 
прави такава. Това говори, че 
полза имат търговците, докато 
производителят трябва поняко
га да работи и със загуба.

мрежа я
на

на обществено-поли-
организации и на 

Общинската скупщина.
А. Д. В. В.

Опакото на въпроса

Метаморфоза на едно решение
Георги Костов В Общинския синдинален 

ни разказваха и следното:
Работническият съвет на „Градня" взе оешеиио

^ ~Г„=тнГтеТевс^ха^еТГзи н^

тира е необходима за специалисти (които в „Градня“ 
няма достатъчно). Настъпиха анции Съветът да проме
ни решението и квартирата да се даде на специалист. 
Но Работничесният съвет не послуша това и остана на 
"X“™ решение. Заговорниците за изменение на ре 
шението все пак чрез съвета на трудовите хора 
лияха върху Работническия Р
дена на специалист.

В Синдиката смятат, че такава постъпна е игра 
управлениет°' 3ащото ано квартирата е била 

*“ °д, ма за специалист, Работничесният съвет това 
предварително трябвало да знае. Тана се създава впе- 
чатление, че щом нещо се прави за работнин, ведна- 
га се намерят пречки да не м
ноето той има право.

Всяна метаморфоза оставя последици, а особе
но в самоуправителните решения.

съвет в Димитровград
греса ще раздвижи тези 
проси, от особено значение за 
работническата 
тяхното реализиране 
борбата да извоюват 
те организации 
синдикатите.

— Ано вземете участие в 
диснисуите за канво бихте ра
зисквали?

— Тъй нато на Конгреса ще 
се работи в два етапа и то: 
доклад
същия и работа по номисийте, 
вз нато член на комисията за 

Не трябва да се забравят и йобществено-инономичесни от- 
въпросите за образованието и ношения и стопанска система 
възпитанието на младите ра- ще гледам по всяна цена 
ботници, а особено внимание взема участие в разискванията 
трябва да се обърне на все по този въпрос. Конкретно ра- 

народната отбрана. зиенвал бих за отношението на

класа, но за 
трябва 

първични 
на Съюза на

пов-
съвет и квартирата е да-

и разискване върху

се осъществи това, напасивен, а не е
Да

М. Б.
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По повод V конгрес на Съюза 

на синдикатите на Сърбия
КОНСТИТУЦИОННО ПРЕУСТРОЙ
СТВО НА ТРУДОВИТЕ ОРГАНИЗА- 
ЦИИ В БОСИЛЕГРАД

• ИНТЕРВЮ С РАНКО СТАВ РОВ Без формални 

решения
на работника и семейството 
му, доходите им, 
здравно положение, 
закъсненията на работа, отпу
ските по болест, неосновател
но изоставане и т.н., с една 
дума, „личния паспорт“ съдър
жа всички елементи влизащи 
в жизнения стандарт на рабо
тника и семейството му и то
ва, което го отличава като ра
ботник. Това ни дава възмож 
ност по всяко време да знаем 
всичко нужно за отделен ра
ботник и то не само повърх
ностно. По този начин за нъ-

По повод V конгрес на Съюза на синдика
тите на Сърбия се обърнахме към председателя 
на Общинския синдикален съвет в Димигоров- 
град Ранко Став ров, да ни отговори на ня
колко въпроса.

неговото 
както и

— Подготвяйки се за V кон
грес на Съюза на синдикатите, 
вашата общинска организация 
в коя насока действува и канви 
резултати постига?

Според изискванията на но
вата Конституция, преустрой
ството на трудовите организа
ции в основни организации на
сдружен труд в Босилеградска Тези групи ще бъдат 
община не е докрай успешно отговорни на Общинския но- 

констатира се митет на СК.

довите организации, до края 
на тази година трудови групи 
ще изготвят анализ какво 
сторено досега в тази област.

пряко

рещи се за непосредствено са 
моуправление и по-висони до
ходи. е

— Доскоро настоявахме да 
осведомим работника. Обаче, 
това вече не е крайната цел. 
Не е достатъчно той да знае 
какво се случва. Масовата ин
формация е първо условие, за 
да може работникът да самоу 
правлява и умело участвува във 
всични проблеми, отнасящи се 
до производството, реализация 
та и разпределението и от дру 
га страна да може успешно да 
се включи във функциониране 
на делегатската система, и ка
то член на делегация или като 
делегат, а също така и разум
но да се бори за осъществява 
не на класовите интереси и в 
общностите на интересите.

— При провеждането на из
борите за делегати 
ции Синдикатът в активността 
си използва правата, които му 
гарантира Конституцията. Тези 
права използвахме цялостно и 
значително допринесохме избо 
рите напълно да успеят.

приключено 
на съвместното заседание на 
Политическия актив на обще-

и делега- со време стигнахме до трево
жни факти. От януари до края 
на август тази година в „Ти
гровата” ООСТ — Димитров
град имаше 7 400 отпуски по 
болест за един месец, относ
но 36 работника всеки месец, 
в „Градня“ 14 работника и т.н. 
Когато всичко се събере в Ди 
митровград за осем месеца на 
тази година, всеки месец 
работеха 74 работника — ед
но малко предприятие получа 
ваше доходи, а не произвеж
даше.

Трябва да кажем, че Синди
катът не е против отпусните 
по болест, но се застъпва на
истина болния работник да се 
ленува, а не да напуска рабо
та, когато си поиска. Искаме 

сътрудничество

На заседанието на Полити- 
ствено - политическите органи ческия актив се занлючи, че
зации и Актива на комунисти- стопанските организации са

непосредствени произво дължни в най-кратък срок да 
изработят икономически про
грами за собственото си раз
витие, от които да се види го 
товността им да поемат реа
лизирането на редица важни 
стопански акции, за крито са 
осигурени средства.

те
дители.

Въпреки, че досега цялостен 
анализ по тоя въпрос не е из
готвен, фактите говорят, че 
всички организации изпълнява 
щи определените условия, ..е 
са преустроени в организации 
на сдружения труд, в които 
трудещия се най-непосредст- 
вено да участвува в създава
нето и разпределението

Напред с това първичните ор 
ганизации в сдружения труд 
особено насърчаваха успешно 
работата по съгласуване на нор 
мативните актове с конституци 
онните начала Ако в някои ор 
ганизации своевременно не се 
постигнаха резултати, причина
та не е в недостатъчна полити
ческа дейност, а че там няма
ше професионални служби, спо 
собни навреме да изготвят про 
екти на нормативните актове.

не

На заседанието бяха нонк- 
рентно подчертани предстоя
щите задачи, крито според 
новия закон за сдружаване на

Говорейки за това необходи 
мо е да посочим явлението, 
спъващо инициативите за пъл
но афирмиране на робтниците 
и нато самоуправители. В орга 
низациите на сдружения труд, 
работниците на събранията на 
трудещите се, често пъти са 
пасивни наблюдатели, неохот
но присъствуват и когато дой
дат повече от тях не слушат, 
може да се каже, че недоста
тъчно им е ясно това, което се 
обсъжда. Мисля, че една от 
съществените причини за тако 
ва поведение на работниците 

информи-

осигурим 
между Здравния дом и тру
довите организации

да се създаде работничес
ка амбулатория (с правото на 
свободно избиране на лекар], 

която един лекар ще има 
всички здравни картони на ра
ботниците в града. Това

възможност да се знае

да .. --Л- ..В тези дейности 
организация и нейните 
както и първичните организации 
изтъкнаха новите задачи в оор 
ба за интересите на работниче 
ската класа и самоуправител- 
ните права на работниците, и 
непосредствената демокрация. 
Ние не сме работили и не ра
ботим само да 
интересите и правата на раоот- 
ниците. Далеч по-значително е 

съдействие със Съюза на ко 
мунистите и другите обществе 
но-политически организации да 
постигнем работника и трудо
вите колективи да станат истин 

сила на всички

нашата
тела. относ-

НО
■шв

ще
даде
за всеки работник колко боле- 

какво е необходимо зазащищаваме дува и
неговото здравно състояние.е в начина на

Проблемът, по __ Какво се постигна за об
щественото хранене на работ
ниците?

ко-ране.
йто се решава 
изнася пред работнина на не
разбираем за него език. С то- 

че ги осведомяват, по на- 
който не разбират, те до- 

нерав-

в най-често се

— Успяхме 75 на 
работницитле в общественото 

топло

сто отва,
чин
веждат работниците в 
ноправно положение „с адми
нистративната и професионал
на част“ в организациите и 
спъват тяхната самоуправител- 
на дейност. Затова основна за 

извоюваме работ

ена движеща 
дейности в организациите на 
сдружения труд, да бъдат в 
центъра на съоитията там, къде 
то се решава, определят насо- 

на развитие на организа- 
където се планира, раз

пределя дохода, определят ме
роприятията, възнаграждава и 
опазва жизненото равнище на 
работниците и т. н. Искам да 
кажа, че се стараем работни
кът все по-малко да бъде па
сивен наблюдател, а «олиото 
е възможно повече самоупра- 
вител, относно да бъде в състо 
яние да се самозащити, а не 
някой отстрани да го защита
ва и да се бори за правата му.

хранене да получават
Остава ни да се боримядене.

да построим работнически ре- 
— нъдето бихме осигу- 
топло ядене и за учени- 
Застъпваме се това яде-

сторант, 
рили 
ците.
не работниците да получават 
безплатно.

Да кажа и това, че общин- 
подкрепя

ките
циите, дача е да 

ниците да се осведомяват твъ 
рде популярно, кратко и ясно, 

какво трябва 
Ако

ската организация 
акцията на обществено-полити
ческите организации да се по
строи сграда за нултурни ну
жди, под чийто 
бъде и Домът на синдиката. 
До първичните 
на Синдиката има предложе
ние на Общинската конфереи 

за изграждането на Дома, 
всеки работнин да даде 
три трудодни в свободните съ 

това

за да знаят по 
да разискват и решават, 
се постигне това. тогаза няма 
опасност от пасивно отноше
ние на работниците нъм оно
ва, което става около тях. То- 

една от твърде значител
на Синдиката с

покрив що

организации
ва е вните задачи
тази община в бъдеще. Съще

Синдикатът трябва ция Босилеград-ул „Г. Димитров”временно
да създаде добър климат на 
събранията и местата, нъдето
се решава, произвежда и са- боти. Надяваме се, че 
моуправлява, работникът сво- предложение работниците ще 
бодно да изказва мнението приемат, 
си и своите предложения. За 
такива решения Синдикатът 
ще се бори и чрез школите 
на самоуправителите, семина
ри, лекции навсякъде по фаб
риките, читални, нъдето 
и във всички организации да 
се създадат най-подходящи 
средства за масова информа
ция, в ноето има успех в ня
кои организации — ,.Тигър ,
„Свобода“ и „Градня“.

по
изи— Танива предположения

;] НОВИ ПОДХОДИ НЪМ НЯ-
___ проблеми, във връзка с ор
ганизиране на работниците, о-

дохода. И там, нъдето са офо земеделците и свързване с
коопервнтите има земеделска
та кооперация в Босилеград.

екват и рмоми още не функционират 
както трябва. Чувствува се, 
че им липсват добри нормати 
вни правилници, които да ре- да с0 ПриЛожи на 
гулират съвкупните самоупра-

кои

Тъй нато тоя закон трябва 
дело до

първи мой идната година, коо
перацията има за задача още 
веднага да изготви програма 
как и на кой начин и в кои 
области ще влиза в коопера 
тивно - производствени от 
ношения с частните производи 

били тели. На заседанието се посо 
чи, че в животновъдството и 
овощарството има всични ус
ловия за това начинание. Те 
трябва да станат главна насо
ка за действуване на босиле- 
градската земеделска коопера 
ция.

— Наиво очаквате от V кон
грес на Съюза на синдикатите 
на Сърбия?

— Нови насърчения за ак
тивността на Синдиката. Всич
ко нанвото вършим, произхож
да от решенията на конгреси
те на СК1Ю и СНС и сегаш
ния нонгрес ще насочи наши
те програмни насони в прове
ждане политиката на Съюза 
на комунистите и да се оце
нят досегашните резултати в 
работата и в' предконгресната 
дейност, което е борба за по- 
висока производителност 
труда, по-добър живот на ра
ботниците и афирмация на ра 
ботничесната класа и нейните 
интереси в непосредственото 
самоуправление и социализма.

(Разговора води: М. Б.)

вителни отношения.
има

членоветеВ разискванията 
на Политическия актив изтън-
наха, че за сегашното положе 

най-голяма отговорност 
имат комунистите в трудовите 
организации, които са 
дължни да се изборят за най- 
последователно прилагане на 
новия курс на Съюза на кому 
нистите, уточнен по тоя въп
рос в Конституцията.

ние

__ Кои мероприятия Синди-
иатът взе за премахване на 
отпусните?

— Един месец вече кан раз
движихме акцията всеки рабо 
тник в организацията на сдру
жения труд да има свой ..яй
чен паспорт". В него са запи
сани социалното, положение

на

Изхождайки 
та на въпроса за нонституцио 

преустройство на тру*

от същност*

В. В.нното
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ПРОГРАМА НА КУРСА ПО 

БЪЛГАРСКИ ЕЗИК
ь,

{ОБЩЕСТВЕНА ХРОНИКА

Не мотел до се изтрезни... !
И този път в ООСТ в Димитровград имаше иаиво * 

да мажат за отсъствията от работа — по-нониретии сее- ▼ 
доми», отмолмото досега. Твърдят, че техния самоупра- ф 
вителен съд според броя на решенията за нарушаване ф 
нормите на поведение на промишления работник над- а 
минава съдията за нарушения. За три месеца, е ре
шавано върху 27 продмета, а в процес на разглежда 
не са още 20 случаи за нарушаване на трудовата ди
сциплина. На 14 работника е намален едномесечният 
личен доход с 10 на сто, а на останалите за 7,5 и 3 ф 
процонта.

В повочето случаи се касае за пиянство и то иай-
работници. Таиа Костадин ▼ 

месечен ф 
Никола ф

— Курсът ще се проведе в Нишка баня
Нанто вече съобщихме, от 

18 до 23 ноември в Нишка ба
ня ще се проведе опресните- 
лен курс за преподаватели 
български

в зависимост от словорода. 
Ще бъдат изнесени и: Устно 
и писмено изразявано на уче
ниците: употреба на глагол, 
прилагателно име: обогатява-

. ♦ното изречение, препинателни 
те знаци в изречението. Като 
отделна лекция ще бъде — 
„Преподаването на български 
език и литература и основни 
понятия по диалектите в бъл
гарския език: диалектни от
клонения в Босилоградска и 
Димитровградска община. Про 
двидоно о и разглеждано на 
свободното съчинение като 
вид на усъвършенствуваие пи
сменото изказване на учени
ка; видово свободни съчине
ния; подготовка, изработка, 
поправка и анализ на свобод
но съчинение. Методика на 
обучение по литература в ос
новното училище: споцифич- 
ности при анализа на литера
турно произведение в поти и 
шести клас и в содми и осми 
клас, Основни характеристики 
на литературното творчество- 
на следните писатели: Хрис
то Ботев (анализ на „Майци 
си“, „Хайдути“, „На прощава
не“, „Хаджи Димитър", „Обе
сваното на Левски“; Любен 
Наравелов: (анализ на „Войво
да“, „Маминото детенце“, „Бъ 
лгари от старо време", „Кри
ва ли е съдбата?“, (Стоян Ми 
хайловени) „Орел и охлюв“, 
„Бухал и светулка“; (Алеко 
Константинов) „До Чикаго и 
назад“, „Бай Ганьо“), Иван Ва 
зов („Епопея на забравените". 
„Под игото“).

Курса ще рънозоди Милица 
Чубрович, просветен съветник 
към Завода за основно обра
зование и образование на пре 
подаватели в Белград.

:
по

и сърбохърватски 
езин в училищата на българ
ската народност. Ще посочим 
някои от по-важните 
които ще бъдат изнесени на 
курса.

НА 19 НОЕМВРИ д-р Йован 
Перкович, доцент но Философ 
ския факултет в Нови Сад ще 
изнесе лекция на тема: „Линг
вистични и структурални осно 
ви а обучението по сърбохър
ватски език като немайчин е- 
зик.

♦но на речника на ученика, а 
отделна глава що бъдат кла
сните упражнения: пряка и 
непряка реч, употреба на кра 
тки и дълги предлози (с — 
със, в — във) прилагателни с 
двойни съгласни, класно упра 
жнение по картинки: органи
зация, изготвяне, поправка и 
анализ. Ще се говори и за 
прочитната литература за уче
ници от първи до четвърти 
клас и съвремените писатоли 
за деца и техните произведе
ния). Ангел Каралийчов като 
детски писател „Майка", „Учи
лището зове", „Малкият спа
сител", „Самотният дъб"); Сто 
ян Ц. Дасналов: „Зимна при
казка", Емилиян Станев („Есе
нно

много сред транспортните 
Рангелоп вече трети път получава намален 
личен доход за 10 процента. Подобно е и с 
Естоп. С,,омеиават с0 имената и на Джордже Йова- 
нович — електротехник, Славно Михаилови** и Добрин . 
Димитров — работници в цеха за валцуване, ноито т 
неоснователно изостават от работа. Джордже Йова- ф 
нович например вземе отпуск по болест, комисията на ф 
ООСТ го търси и не може да го намери в къщи. Той а 
манто казват в предприятието по време на боледуване- ” 
то си работи друго.

Показателен е примерът на работника Димитър 
Глигоров. На работа дошъл пиян и бил върнат наззд. ф 
Той отишъл при лекар и получил отпуск по болест. Но а 
на утрешния ден не дошъл на работа. Едва на третия ^ 
ден се явил и иогато го запитали защо не идвал на Т 
работа, казал „Не можах да се отрезня”. ф

Особен проблем представлява поведението на тра- ф 
нспортиите работници. Щом дойде 2 часа след обед, а 
те напускат работата без оглед дали имат или нямат ’ 
суровина или стоки за товарене или разтоварване. Те- т 
не иснат да работят в събота и неделя и ООСТ за- ф 
това трябва да плаща такси за престоя. Всичко това ф 
затруднява процеса на консолидиране на „Гумарата“ _> 
и нейното израстване в съвременно промишлено пред-

лекции,

♦

НА 20 НОЕМВРИ д-р Асим 
Пецо ще изнесе лекция за 
ударението в сърбохрватския 
език, а след това д-р Й. Йер- 
кович от Новосадския фило
софски факултет ще говори 
на тема: Категорията на рода 
в сърбохърватския езин. След 
тази д-р Радое Симич, доцент 
на Филоложкия факултет в 
Белград ще говори за непра
вилната употреба на думи в 
устното и писмено изразяване 
но сърбохърватски език в учи 
лищата на българската народ 
ност.

Програмата на курса по бъл 
гарски език изглежда така:

В първа група — учители по 
български език в основните у- 
чилища (от първи до четвър
ти клас) са предвидени след
ните лекции: Запознаване на 
учениците с основните грама
тични понятия, Методика на 
обработка на основни грама
тични понятия като специално 
внимание се обърне на съще 
ствителните, прилагателните, 
местоименията, числителните 
и глаголите, словоред, препи
нателни знаци в изречението

премеждие", „Тревого в 
гората", „Куновиче", Елин Пе
лин като детски писател и ще 
се анализират произведенията 
му: „Листата”, „Лошата кате
ричка" и „Тежкия чувал". Пре 
двидени са и лекции за Зна 
чението и ролята при обрабо 
тката на литературен текст 
В практичната част на семи 

упражнения на учас

V♦приятие.
Работниците, които сериозно се отнасят към про- ф 

изводствените задачи не са безразлични дали някой а 
спъва или не спъва процесите в производството. В 
случая с явлението трябва да се лозанимаят и всични ▼ 
самоуправителни и контролни органи, и събранията на ф 
трудовите хора, понеже явлението безвъзвратно отна- ф 
ся значителни средства на дохода, които биха могли а 
да се ползват за подобрение и на личния, и обществе- " 
ния стандарт на работниците във фабриката.

нара — 
тниците.

Пред втората група — за 
училища (от пети до осми 
клас) ще бъдат изнесени сле 
дните лекции: Строеж на ду
мите в българския езин. Пол
зването на речник в обучени
ето по български език и ли
тература. Метод за обогатява 
не, утвърждаване е активизи
ране на новата лексика.

Ще бъдат изнесени и лек
ции по методика на синтакси
са на българсния език, слож-

I
I ♦

♦М. Б.
V»

Износ за 4 милиона
До края на тази година кон 

фенция „Свобода" на пазара 
в Съветския съюз и Германска 
та федерална република ще из 
несе стоки на стойност от че
тири милиона динара.

В течение на този месец, за 
Съветския съюз ще бъдат из
несени 4 500 мъжки зимни пал 
та на стойност от 2 милиона 
и 100 хиляди динара, а през 
декември още три хиляди пал 
та на стояност от един милион 
и петстотин хиляди динара.

През ноември и денември в 
конфекция „Свобода" ще бъ
дат изработени и 6 000 якета 
за заподногерманския пазар.

БЕЛЕШКА
Стойността на услугата ще въз 
лиза 500 хиляди динара, поне
же материалите са западногер 
мански (,,лонг" изработка), а

стоката ще бъде изнесена до 
края на годината.

А. Д.

»К0Й КАКВ0Т0 

ПРАВИ...« Повече средства
Сеитбата на пшеница в Димитровградска об

щина, на обществения сектор, приключи успеш
но. Това обаче не може да се каже и за час
тния сектор.

Ако се има предвид, 
сектор са засети 209 хектара, а на частния тряб
ва да бъдат засети 3 000 хектара, тогава поло
жението е още по-тревожно. Освен лошото вре
ме, че се закъсняваше със сеитбата на частния 
сектор малният брои трактори, сеялки и други 
нужни селскостопански машини при земеделсната 
нооперация „Сточар не са в състояние да ока
жат помощ на селскостопанските производители.

Друг проблем, пред който са изправени част
ните селскостопански производители в общината 
е недостига на изнуствена тор. Нито „Сточар”, 
нито „Търгонооп”, са намерили за нужно да 
обезпечат достатъчни количества изкуствена тор.

Според нянои сведения липсата на изкустве
ната тор, както и неорганизираното разрешева- 
не на този проблем, и по-нататъшните пропус
ни в подхраняването на засетите площи с пше
ница отрицателно ще повлияят върху добивите.

Посоченото заслужава внимание, не само 
поради небрежното отношение на „Сточар” и 
„Търгонооп”, но и заради новите отношения, 
които се очакват от тях. Ако днес не проявяват 
интересование дали в общината добивите от 
пшеницата ще бъдат с 30 вагона по-ниски или 
по-високи, как ще бъде утре, когато бъде приет 
Законът за сдружаване на частните селскосто
пански производители и земеделските коопера
ции. По кой начин тогава ще намерат общ езин, 
ногато в момента не проявяват достатъчно грижа 
за онези, от които зависи и тяхната работа и ре
зултати. Без съмнение върху тези въпроси тряб
ва да се размисли. Не само заради частните сел
скостопански производители, но и поради собст
веното утре.

От таксите за издаване на 
билети за добитъка и от оборо 
та с добитък през 1974 година 
в Димитровградска община са 
събрани около 210 хиляди ди
нара. Според пропозициите 160 
хиляди динара от тези сред
ства получава 
фонд по стабилизиране на жи

вотновъдството в Ниш, а 50 
хиляди Общността на тези фон 
дове в Сърбия. (От тези сред 
ства се пормират съответните 
фондове).

Наскоро Скупщината на фон 
да ще вземе решение как ще 
се ползват събраните средства 

М. Б.

че на обществения

Регионалният

А. Д.
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ГОРСКО СТОПАНСТВО СРЕЩИ И РАЗГОВОРИ

НАРУШЕНИЯ - ПОРАДИ 

НЕОСВЕДОМЕНОСТ!
Нашите мечти - ваша действителност

Ако случайно ви нанесе път 
в едно от най-големите пла
нински села в Босилеградска 
община Ярешник, сигурно 
ще се срещнете с ВАСИЛ 
ИВАНЧОВ. човек на 90 годи 
ни. Иванчов е преживял Бал 
канската азойна. Първата и 
Втората световна война. Има 
„семейство” от 100 души, от 
които 43 внуци, 7 правнуци. 
Редовно чете вестник „Поли
тика”, а „Братство” — г- 
от първия брой

ме места.около Солун, а сет 
не Кочани и Злетово, където 
бях и ранен: В Първата све 
товна война не участвувах. 
Бях кмет на Бистърска общи 
на.

— Разкажете ни нещо из 
живота си?

— Вярвате ли. че аз дадох 
първия проект на цътя Бис- 
тър-Ярешник? Засадил съм 
2 000 борчета. А 21 година 
съм председател на училищ
ния отбор,

— Какво бихте съветвали 
на младите?

— На младежта остава све 
та и тя трябва да продължи 
нашите дела. Да продължи 
започнатото. Мисля, че в по
следно .време младите напу- 

. скат земеделието 
това пък стават лекари, ин
женери и др. специалисти и 
пак са полезни членове на 
обществото. Но искам да ка
жа и това. че трябва да се 
поведе сметка и за обработ
ването на земята.

— Вашето желание?
— С успех да завършат об 

разованието си внуците ми 
— следващи за лекари, ин
женери, преподаватели, ико
номисти. И още 
ни да бъде мир!

Не винаги причината за нару
шения е в несъзнателното по 
ведение на хората. Неосведо
мените граждани също правят 
много

стите си без да прибавят : 
бходимото разрешително. А то 
ва вече е

нео-

нарушение, срещу 
което се съставят актове. Гло 
бите пък действителнозакононарушения. А че 

е така, потвърждава примерът 
на няколко звончанци 
за наказание, поради наруше
ния в горите.

Според новия

са висо
ки — от 500 до 1 000 (нови) ди 
нара!

Вината
дадени

за,, ..недоразумение
то е двустранна — и на Гор 
ското стопанство, и на собстве 
ниците.

още
на вестника.

Васил Иванчов ис помии 
да е ходил при лекар.

Тъй като се срещнахме с 
него, поговорихме си по ня
кои въпроси.

— Кажете «и нещо за мла 
дежкия си живот?

— Това което има днешна 
та младеж — за нас беше 
само мечта! Като участник в 
Народоосвободителната бор
ба — радвам са че днешните 
поколения се радват на оио 
ва, за което ние се борехме. 
Аз катОч юноша и младеж — 
пасех овцете и говедата по 
Дърноок. Нямаше по наше

начин на сто
панисване с горите, всички 
лающи да си насекат строител 
на или дървесина за отопление 
трябва предварително да полу 
чат съответно разрешително. А 
то се дава след писмено 
вление. При това горени служи 
тел маркира, относно посочва 
кои дървета могат да се изчи- 
чат.

Горското стопанство, 
»акто се отчете тези 
едно партийно 
Звонци, не е

же
дни на 

събрание в 
осведомило граж 

даните за новината на най-под 
ходдящ начин. Гражданите пък, 
от своя страна, не са проявили 
интересование за настъпилите

зая-

Васил Иванчов но за-
промени в тореното стопан
ство.

Оттук и заключението, че 
своевременната, вярна и 
обхватна информация в 
дни прераства в потребност от 
първа степен. А това е вече 
поле за действие на ССРН, ме 
стните общности и други об
ществено-политически

време достатъчно жито, ня
маше много хранителни сто
ки... Не ми харесваше да 
гоня овцете и някак си успях 
да завърша пет класа учили
ще. Сетне издържах изпит 
за общински деловотител. 
През 1914 година станах 
кмет.

— Споменахме, че сте уча
ствували в много войни. Раз 
кажете ни за някое събитие 
от тях.

— Участвувах в Балканска 
та война през 1912 година 
срещу турците. Защнщавах-

Досега беше достатъчно да 
се посочат необходимите коли 
чества дървесинен материал и 
местността, в която той ще се 
изземе. Останалото бе предо
ставено на собственика.

Много граждани не са осве 
домени за новия начин на сто 
панисване с горите. Те и зана 
пред секат според потребно-

все-
наши

факто
ри.

Ст. Н.
ДЪЛГИ годи-

СМИЛОВЧАНИ СА СПОКОЙНИ Стефан Мана си ев

— Тази година нашата ос
новна организация на „Сто- 
чар” — казва завеждащия ор 
ганизация агроном Ангел Ба
сов не допуснахме да ни из
превари времето. Използвах
ме всеки хубав ден и можем 
да бъдем спокойни. Трябва 
да отбележим, казва Басов, 
че тази година много е нара-

Зимата, която наближава по 
чти и не тревожи смиловчани. 
Реколтата отдавна са прибра
ли, повечето стопани са си 
докарали дърва за зимата, а 
тези дни ще приключат и със 
есенната сеитба. Всеки хубав 
ден се използва за оран. Три 
те кооперативни и двата ча
стни трактора порят смилов- 
ския чернозем и вече 80 хе 
ктара площ е засята с „безо- 
стая”. Сеитбата на обществе
ния сектор е към края си, а 
вече над 70 на сто е готова и 
на частния сектор.

снал интереса към „безостая- 
та” и сред частните произво
дители. Високите добиви, кои 
то получихме тази година — 
300 килограма от декар — 
ги насърчиха към това.

За сеитбата кооперацията 
тази есен обезпечи достатъчно 
изкуствени торове.

М. А.

ТОК И В ПЛАНИНИЦА
И малкото село Плани 

ница. получи електричес 
ки ток. Това е 33-то по 
ред село в Димитровград 
ска община, което из
хвърли от употреба газе
ните лампи. Строителни
те работи в стойност от 
60 хиляди динара из
върши димитровградско
то предприятие ,.Градня 
И Общинската скупщина 
в Димитровград отпусна 
60 000 динара помощ. Сто 
йност- на работата, която 
е извършило селото, за

построяване на далеко
провода възлиза на сума 
от 17 хиляди динара. От 
20 ток са довели 16 се
мейства.

Трябва да се отбележи, 
че това малко планинско 
село през миналата годи

Миниатюри Васил Иванчев с част от фамилията си

ИЗОСТАВЕНА
ДИВЕЧ

ДОГАНИЦА

„СПОРНИТЕ“ МЕСТА НЕ СА ПРЕЧКА
Ловджийското Друже- 

„Видлич" в Димит 
година

на е решило и въпроса с 
водоснабдяването.

Сега е на ред пътя, по- 
-точно участъка на пътя 
Димитровград — Погано 
во< който минава през 
Планиница.

Защо само Доганица да ос
тане без „връзка” с центъра 
на района и общината?

Доскоро щ.тя за Доганица 
не се строеше, понеже по пре 
дложеното трасе имаше спор
ни моста, т.е. то минаваше 
през имотите на някои стопа-

ство
ровград и тази 
ие осигури резервни хра 

иито за 
са сърни,

ни за зимата 
фазани, нито 
които има достатъчно.

Т. Насев

ни, които не искаха да „пус- I/ д а/Т? ШТЛГТ А 
пат” пътя. Благодарение анга- Гх/ПУхС/ПгЩЛло-Димитровградските

предприемат 
мероприятия за 
на дивеча. Пре 

във

жирането на председателя на 
Общинската скупщина в Боси 
леград Драган Мицов, предсе
дателя на Общиисната конфе
ренция на ССРН Борис Носта- 
динов и председателя на ме
стната общност в Доганица 
Топче Момчилов, този въпрос 
е уреден. И така започна да 
се строи пътя, но само за кра 
тко. Още в първите дни — ма 
шината се повреди. И сега ра
ботата пак е в застой.

вджии не 
нииави Подготовки за 

Деня на 

републиката

Ст. Нацковугояване
Я^дГчОЛЙ6ешеИНс,.всем 
друГ Ловджиите убива-
ха дивеча, но и превзи- 
маха всичии законни ме 
ролриятия за подобрява
не на ловното стопанст
во. Сега цялата актив- 

свежда само на

БЕЗ ВЪГЛИЩА В основното училище в 
Каменица, 
община се вършат подготовки 
за чествуване празника на ре
публиката — 29-и ноември. Уче 
ниците подготвят подбрана

с.
Димитровградска

мост се 
убиване на дивеча. ровград необходимите количе

ства чрез „Търгоиооп” и „Ан- 
гропромет”.

Настъпват все по-студени дни 
стоварищата в Ди- 

няма възглища. 
виновни.

а по
митровград 
Снабдителите не са 
„Търгоиооп” навреме поръча 3 
хиляди тони въглища, но до ми 
налата седмица производители 
те му изпратиха само 500 тона.

Независмо от голямото 
треблвние на въглища, че 
изтъква мините за въглища на 
сноро ще доставят на Димит-

Ние в Доганица не сме 
състояние да си обясним по
ложението. Дори. ни се стру
ва, че тук има никакъв стре
меж до ни се попречи да по-

в„Видлич” е 
подпомага

Вероятно 
дължен да 
ловното стопанство в ме 
стата за лов, иоито му 
принадлежат. Или ловд- 
жийсиите терени трябва 
да намерят по-добър сто 
паиин.

културно-забавна програма, но 
ято ще изнесат за гражданст
вото, а в Деня на република
та по тържествен начин ще 
бъдат приети в пионерската 
организация първолачетата, а 
осмокласниците

Увеличеното търсене на гра 
жданите за разрешаване на 
сеч на дърва за отопление в 
Димитровград смятат,, че е по 
следица от страхуването на на 
селението да не остане без 
отопление.

строим и ние път, за да мо
же да имаме по-добро снаб
дяване, рейс и други удобст- на социалистическата младеж

на Югославия. Ц. д.

ПО-
в Съюзасе

М. Б.
М. Б. ва.
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ШI лддожкд страница
Подготовки за Общинска конференции на Съюза 
социалистическата младеж

на Фошовишрина

Избори до края на годината
Отчетно-изборната конференция на Съюза на со

циалистическата младеж в Димитровградска община 
се проведе до нрая на година.
В момента Председателството на Общинсната 

конференция на Съюза на социалистическата младеж в 
общината работи върху анционно-политичосната програ
ма на организацията, отчета за досегашната работа и 
върху статута на организацията. Всички тези докумен
ти се съгласуват с документите, приети на Осмия кон
грес на Съюза на социалистическата младеж в Сърбия.

смито становища показват и 
младежите от Лунавица. Три 
ма между най-добрите от тях 
бяха приети тези дни в Съюза 
на комунистите, а ще бьдаг 
приети и други активни девой 
ни и младежи от това село.
Освен че участвува п различни 

комунални акции в солото, мла 
дежта от Луковица приключи 
и с урежданото но младежкия 
клуб, къдото вече со подготвя 
художествена програма по слу 
чай 29-и ноември. В рецитала 
с тематика от Народоосвободи 
телнато война що бъдат вклю
чени и пионерите от селото.

Но но само в тези дво сола, 
а и в останалито со чувствува 
оживена предизборна дейност, 
предимно на комуналното по
ле и изготвяне на програми по 
случай предстоящите празни-

ще

Материалите ще бъдат го
тови до края на тази седмица, 
а от следващата същите ще 
бъдат публично обсъдени във 
всички първични организации 
на Съюза на социалистическа
та младеж в общината Едно
временно с публичното рази
скване по материалите ще се 
провеждат предизборни и из
борни събрания на първичните 
организации, на които ще се 
предлагат и избират нови ръко 
водства, както и кандидати за 
членове на Председателството 
и председател на новата Об
щинска конференция на Съю
за на младежта в Димитров
градска община.

ОЖИВЕНА ДЕЙНОСТ ПО СЕ
ЛАТА

та и върху подготовките на 
най-добрите младежи за прие 
моне в редовете нп СЮК.

Младежта от това соло за
почна и с подготовките нп про 
грама за Деня на републиката, 
а съвместно с войниците от 
граничната застава в Потачин 
ци ще изготви подходяща про 
грама и за 22 декември — 
Деня на ЮНА.

Не по-малка готовост и един 
ство за реализиране на нонгре

ЗИМАТА НАБЛИЖАВА
Почти пловината ученици в Босилеград- 

ека община квартируват частно, в селищата, 
където са училищата. Те се сами грижат за вси
чко, Сега, когато наближава зимата все по- 
-често към квартирите им скрибуцат коли на
товарени с дърва.

ци.
А. Д.

Викторина на вестник „Другарче“ в Босилеград В. Велиноз

ВНУШИТЕЛНА СРЕЩА НА МЛАДИТЕ В Титовия фонд
В предизборните дни мла

дежта по селата показва голя
ма дейност и устройва събра
ния, на които се приемат про
грами за предстоящата работа.

На събранието на младежта 
в Т. Одоровци, на което присъ- 
ствуваха над 40 младежи и де
войки се разисква, по задачи
те на младите в тази органи
зация, а за последователно 
провеждане на 
документи на Съюза на социа 
листическата младеж на Сър
бия и Югославия. Единодушно 
бе, заключението, че изпълнява 
нето на ежедневните задачи, 
организационното укрепване на 
организацията по време на 
предизборната и изборна акти
вност и провеждането на раз
лични акции — значи и прет
воряване в дело конгресните 
заключения.

Съревнованието на най-добрите ученици от основ
ните училища от общините: Димитровград, Сурдулица 
и Босилеград предизвина голямо интересование и по
каза, че такива срещи трябва по-често да се органи
зират

КЪМ 40 ХИЛЯДИ ЧЛЕНОВЕ
В Титовия фонд за стипенди 

ране на млади работници и де 
ца от работнически семейства 
вече са зачленени около 11 
хиляди основни организации 
на сдружения труд, самоупра- 
вителни общности на интереси 
те и обществено-политически 
общности и над 28 хиляди граж 
дани. Досега те са внесли във 
Фонда над 250 милиона дина
ра.

Тази констатация бе изнесе
на неотдавна на заседанието 
на Секретариата на Председа
телството на Съюзната нонфе 
ренция на ССРНЮ, който об

съди въпроса за учредяването 
и работота на то^ фонд. В ин 
формацията е посочено, че за 
кратко време от основаването 
на Фонда във всички републи 
ки и покрайнини се е разгърна 
ла силна обществено-политиче 
ска дейност, която е дала за
видни резултати.

Посочено е. обаче, че и по
край голямото интересование 
в най-широката общественост, 
тази активност все още не е 
проникнала във всички среди, 
така че не малък брой общини 
и трудови организации не са 
се зачленили в Титовия фонд.

Над 500 ученици, младежи и 
граждани в препълнената зала 
на Основното училище в Боси
леград, с топли аплодисменти 
приветствуваха успешния по
чин на редакцията на в-к „Дру 
гарче” да събере най-добрите 
ученици от основните училища 
в общината на българсната на
родност, които да се състеза
ват в повечето области.

Зрителите напуснаха виктори 
ната доволни. Те останаха с 
впечатление, че танива срещи, 
които сближават учениците, раз 
виват другарството, изостряват 
състезателния дух и издигат 
образователно-възпитателно ра
внище, трябва по-често да се 
устройват.

таватели на 10, което предста
влява голям отзив към виктори 
ната.

Тази наша акция има за целконгресните
учениците да се запознаят, 
сближат, да развиват другарс
тво и приятелство и да раз
ширяват знанията си под слън
цето на свободата и социали
зма изтъкна Величков.

Тоя път учениците от уШ 
клас се състезаваха по българ 
ски език, история, сърбохърва 
тски език и музикално изкус
тво. От всяко училище участву 
ваше по един ученик, излъчен 
като пръвенац на предварите
лно училищно състезание.

Въпреки сравнително трудни
те въпроси, учиниците поназаха 
солидни знания. Поотделно те 
се бореха за спечелване на 
първо или второ място.

По български език победи 
Снежана Иванова, от основното 
училище в Босилеград, по ис
тория Славчо Христов, от осно
вното училище в Божица, а по 
сърбохърватсни език Зоран Ге 
ров, ученин от основното учи
лище в Димитровград.

Особено голямо 
ние предизвика 
по музинално образование — 
пеене, в което участвуваха три 
наистина талантливи ученици: 
Милена Димова от Димитров
град, Весна Христова от Смило 
вци и Крум Андонов от Боселе- 
град. Победител в тази област 
стана Милена Димова.

Награди за най-успешните 
състезатели обезпечиха: [ 
кцията на „Дечйе новине 
Горни Милановац — книги 
стойност от 1.600 динара, чии- 
то представители лично връчи 
ха наградите, търговените пре
дприятия „Слога" в Босилеград 
и „Звезда” в Сурдулица и Кре
дитната банна в Лесковац.

4% ^
В този смисъл организацията 

прие определени заключения, 
които трябва да се реализират 
в най-къс срок. Между тях 
най-належащо е уреждане на 
младежки клуб в кооперативна 
та сграда на селото, който ще 
се ползва за събрания, сказки 
и т. н., организиране на тру
дова акция на пътя Димитров 
град — Т. Одоровци и на дру 
ги номунални акции, които мла

СЛАБА ИГРА - РАВЕН 

РЕЗУЛТАТОткривайки викторината, ре
дакторът на в-к „Другарче", 
Милан Величнов топло привет- 
ствува учениците — състезате 
ли от основните училища в : 
Димитровград, Босилеград, Кли 
сура, Трънсни Одоровци, Пога- 

дежта организира заедно с ос ново, Смиловци, Божица, Бис- 
таналите обществено-полити . тър, Долна Любата и Горна Ли-

сина.

„АСЕН БАЛНАНСНИ"- „В.ДУРНОВИЧ" (ДОЛЬЕВАЦ) 1:1 (0:0)

Димитровград, 10 ноември.
Игрище на „Асен Балкански”.
Време студено. Теренът нера
вен. Зрители около 500. Голма
йстор за „А. Балкански" М. Пе 
тров в 80 минута. Съдия Д. Са 
вич /Пирот/. „Асен Балкански":
И. Гановб, Б. Гиговб, И. Гигов,
(Д. Велков 6), Г. Манич 6, (С.
Манов 6), А. Петровб, А. Пей
чев 6, Д. Каменовб, Б. Михай
лов 5, А. Милев 6, К. Кръстев 
6, М. Петров 7.

Началото на срещата обеща 
ваше, че футболистите на „А.
Балкансни", бодрени от своите 
верни зрители,
още една победа, ще бъде осо 
бено значителна в борбата за 
есенен първенец. Само някол
ко минути след съдийски сиг
нал за започване на мача К.
Кръстев не успя от 3-4 метра 
да вкара гол. Обаче това не обе 
зкуражи домашните футболи
сти. Те непрекъснато атакуваха 
и създаваха шансове, които ос

танаха неизползвани. Това като 
че ли на известен начин 
сяше тревога както сред зри
тели, така и сред играчи. От 
минута на минута ставаше 
по-очебиехцо, 
футболисти

вна-

чески организации в селото.
Особено внимание ще се 

обърне и на идеологиче
ското възпитание на младеж

все
че домашните 

нямат в своите ре 
дове играч, който да свърже 
техните редове и даде на игра 
та определен тон. Освен това, 
бе ясно, че играят без 
лена тактика.

— От 14 основни училища в 
общините на българската наро 
дност, тун присъствуват преде интересова-

състезанието

ДОКАТО ЧАКАМ опреде-

Донато чакам 
на крайбрежието 
звездите някъде пътуват 
като водопадите на реката, 
нато мъглите в душата.
Някъде дворци се отварят 
и в тях гордо влизат стражари 
и празнична болест в очите 
тук някого затварят, 
тун я изпращат 
мойта бяла любов.

Очакваше се през второто 
полувреме играта да се поправи 
и да бъде извоювана още една 
ценна победа. За съжаление, 
футболистите на 
ски" играеха все по-лошо. Гости 
те успяха да вземат играта в 
свои ръце и първи внараха гол 
в 70 минута. До края на среща 
та футболистите на „А. Балканс

„А. Балкан-
реда- ще извоюват

в
в

ки" успяха само да изравнят 
резултата. Голът вкара М. Пе
тров в 80 минута и това бе кра
ен резултат на мача — 1:1.

Стефан Манасиев
В. В. А. Д.
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АНКЕТА НА В. ^БРАТСТВО«

, Култура * просвета * изкустзоУчебниците да се съгласуват 

с учебната програма
ДО 1 ДЕКЕМВРИ

Предложения за 

»Вукова награда^ворно да изпълнят поетото за
дължение.В анкетата на вестник „Братство” по въпро

са за сегашното състояние на учебниците за 
основните училища на българската народност 
се отзоваха и учителите от основното училище 
в Горна Лисина. .Ето
ТЯХ:

ди нови динара за отделни ли
ца и 15 хиляди динара за инсти 
туции „Вуновата награда” ще 
се раздава и във вид на дипло 
ми и похвални грамоти с обра
за на великия сръбски култу
рен деец Вук Стефанович Ка- 
раджич.

Журито за присъждане на 
„Букова награда” е в състав: 
Джуро Варта, Милан Видович, 
Фахрудин Гунга, д-р Алек
сандър Деспич, Милан Джоко 
вич, Акил Коци, Живадин Лу- 
кич, Нандор Майор, Божидар 
Манич, д-р Миодраг Попович, 
д-р Драгутин Тешич, Тома Цвет 
кович и Милан Шешлия.

Предложенията за награди с 
документирано обоснование, 
написани на пишешща машина 
(не повече от 10 страници) се 
изпращат до Културно-просве
тната общност в Сърбия, Бел
град, Нушичева 4/11.

Първи декември е последния 
срок за подаване на заявления 
за присъждане на „Букови на
гради”. Това е решила неотда 
вна Културно-просветната об
щност в Социалистическа ре
публика Сърбия.

„Букова награда”, както е из
вестно, се присъжда вече де
сет години за най-големи пости 
жения в областта на науката 
и образованието в република
та. Наградата се присъжда на 
отделни лица или на институ
ции. Кандидатите, които бъдат 
предлагани за „Букова награ
да”, трябва да изпълняват сле
дните условия: в рамките на 
своята дейност да са пости
гнали забележителни резултати, 
които предварително са били 
достъпни на най-широката обще 
ственост.

И тази година ще бъдат при 
съдени десет награди. Освен 
паричните суми от по 10 хиля-

УЧЕБНИКЪТ ТРЯБВА ДА ОТГО
ВАРЯ НА ВЪЗРАСТТА

Аленсандър Иовев, учител 
във горните класове: — Учеб
ниците по история и география 
за горните класове общо — 
незадоволяват. У тях са напра 
вени и материални грешки, ве 
роятно поради невнимание при 
печатането им. Има и прево- 
дечесни грешки.

Бих изтъкнал, че материала, 
който се изучава по история и 
география по-специално в ше
сти клас е особено обемист и 
не съответствува на възрастта 
на учениците. Тези учебници 
не са докрай издържани и от 
педагогическа гледна точка.

Драга Йовева, учителка в 
горните класове: — По сърбо 
хърватски език работим със 
съществуващите учебници, ко 
ито ползват училищата от сръб 
ската народност. Обаче тези 
учебници не са най-подходящи 
за нашите ученици от много 
страни. В пети и шести клас 
броят на часовете по сърбо
хърватски език е по-малък, от 
отколното в училищата от сърб 
ската народност. Материалът 
който се изучава е доста обе 
мист, а също така за редица 
неизвестни за нашите ученици 
понятия, няма необходими

изказванията на някои от

Славчо Ненков, учител Големи трудности съществу
ват при изучаването на общо- 
образоватилните предмети, за- 
щото все още нямаме учебни 
ци.

За да получим по-качастве- 
ни преводи би трябвало да 
се оформят групи от специа 
листи от училищата на българ 
ската народност, които отго-

в пър
воначалните класове: — Несъ
гласуваността на съдържание
то на учебниците с 
план и програмата е опущение, 
с ноето се срещаме в ежеднев 
ната работа. Например в учебни 
ка по природознание липсват 
редица уроци, предвидени в 
учебната програма. Няма 
сгатъчна синхронизираност меж 
ду учебниците по подобни пред 
мети, навито са например при 
родознание и

учебния

до-

обществозва-
нието.

Някои заглавия в учебници
те не съответсвуват на текста. 
Такива недостатъци има в учеб 
ниците по природознание за 
учениците от първоначалните 
класове. Също така има уро
ци, които са обработени 
текст и пояснения 
въпроси.

Букварът.за първи клас има 
доста грешки. Например има 
текстове с букви, които предва 
рително не са изучавани.

Като добър учебник бих из
тъкнал граматиката по българ
ски език от Димо Илчев.

Като основно предлагам да 
се съгласуват учебниците и 
учебните програми, а след то 
ва да се извърши ревизия вър 
ху съществуващите учебници 
от страна на група специали 
сти.

само В селата - »Козара«
През миналата и тази седми 

ца в дванадесет села във Ви
сок и Забърдие бе прожекти
ран филмът „Козара". Този иг
рален филм, производство 
родното киноизкуство с 
тика от Народоосвободителна- 
та война, бе масово 
във всички села и посрещнат с 
голямо интересование от зрите 
лите.

Според програмата на 
вижното кино при Центъра за

култура в Димитровград до 25 
ноември ще бъдат дадени още 
осем кинопредставления на 
този филм за населението в 
районите Долна Невля, Трън 
ски Одоровци и Поганово. Ос
вен това, филмът ще бъдат спе 
циално прожектиран и за уче 
ниците от основните училища 
в районните центрове на об
щината.

пояснения.
Това налага за училищата от 

българската народност да се 
изготвят специални учебници 
по сърбохърватски език. Таки
ва специалисти в редовете на 
шите просветни работници има 
и те биха могли да съставят

на
тема-

посетен

учебници. под-
А. Д.Анкетирал В. В.

ОБЩООБРАЗОВАТЕЛНИТЕ 
ПРЕДМЕТИ — БЕЗ УЧЕБ

НИЦИ общност са изразходвани, а 
други няма.

Сега главните надежди се 
полагат в получаването на до 
пълнителни средства, които 
трябва да отдели Изпълнител
ният съвет на Скупщината на 
СР Сърбия. Касае се за 1.5 ми 
лиона динара, с които ще се 
завръши залата, която ще има 
над 300 места. До компетент
ните е отправен иск още пре
ди половин година и тези дни 
се очан^а да бъде решем.

В случая тоя исн положител 
но се реши, още веднага ще 
се предприемат мерки да се 
продължи с изграждането на 
Дома, което ще е от голямо 
значение за нултурния живот 
на Босилеград.

При положение да се стигне 
до поправка на нооператирни- 
те зали и на изграждането на 
зала в Босилеград, ще се съз- 
додат добри условия за разви 
тие на нултурата. Разбира се, 
при това трябва да се решат 
и някои кадрови въпроси в та
зи област.

В БОСИЛЕГРАДСКА ОБЩИНА
Верна Стоименова, учителка 

в първоначалните класове: — 
Букварът за първи клас 
печатни и грешни в съдържани 
ето. Читанката по 
език за втори клас вече 
„остарели” текстове и трябва 
да се преиздаде. Учебникът по 
математика от Първанович, ко 

е много по- 
предишният. Обаче,

Предстоят по-добри дни 

за културата?
има

български
има

йто е преведен 
добър от 
учебникът природознание на 
сърбохърватски език е много 
по-съдържателен от преведе
ният, който например за втори 
клас съдържа само снимки, но 

тенстуално пояснение на 
Това налага учебник#

на Общинската културна общно- трудно положение също сега 
се намира и Босилеград, като 
център на комуната. Тун няма 
нито одна зала не само за нул 
турна дейност, но дори и за 
провеждане на събрания. Наи
стина Основното училище раз
полага със зала, обаче тя е 
предзначена за гимнастика, за 
което се и ползва.
Решаването на този проблем е 

свързано с довършването на 
Дома на нултурата, който е сло 
жен под покрив, но поради лип 
са на средства се е спряло. 
Неизвестно е нога ще се про
дължи 
защото

Изпълнителният съвет
Босилеград взе решение да поиска от земеделската ко

операция няколко зали в кооперативните домове в селата, не
трайно ще ползват за културни цели.

ст в
ито

Това може да се илюстрира 
със следните примери: коопе
ративната зала в Долна Лиси
на няма таван, в Горна Люба 
та балкона на залата е пред 
рухване, в Бранновци е без 
врати и прозорци и др.

Не е трудно да се заключи, 
че до това положение на коо 
перативните домове се о стиг 
нало поради слабите грижи, но 
ито досега са полагани от соб 
ствениците им 
те кооперации. Наистина те са 
ги ползвали за най-различни 
цели, но не са ги бележили ка 
то основни средства, на които 
са били длъжни да заплащат 
амортизация и редовно да ги 
поправят.

Сега, ногато е раздвижена ед 
на полезна инициатива, която 
преди всичко предпочита мате 
риални средства, необходимо е 
да се съдействува и от Общин 
ската скупщина и от общастве 
но-политическите организации. 
ОЧАКВАТ СЕ ДОПЪЛНИТЕЛНИ 
СРЕДСТВА ЗА ДОМА НА НУЛ
ТУРАТА

Нанто и селата, по отноше
ние на културните обвити, в

С оглед на потребите, тоя 
иск е оправдан. Кооперативни 
те домове в Босилеградските 

почти единствените об

не и
същите, 
да се замени.

Инак много големи трудно
сти и ние, и учениците имаме
с общообразователните пред
мети. По-точно по художестве 
но, общотехническо,

физическо възлатание, не 
само, че нямаме никакъв учеб 
ник, но дори и наръчник. Вси- 

предоставено на учите- 
не е достатъчно за 

по-задълбоче

села са
ществени сгради, годни за ор 
ганизиране и развитие на нул 
турната самодейност. В кому
ната такива има общо девет, 
построени преди двадесет и 
повече години, 
броволна база от страна на на 
селението.

музикал
главно на доно и

с дограждането му, 
оедствата. с които заземеделскичко е

Имайки предвид и миналото 
дишната препоръна на Снупщи 
ната на Сърбия, тези обекти 
да бъдат ползвани за общест
вено-културна дейност, иници
ативата на културната общност 
в Босилеград е доста 
Без оглед как тя ще се реали 
зира, възниква един сериозен 
въпрос, който в случая не мо 
же да се отмине. Касае се за 
факта, че културната общност 
не е финансово способна коо
перативните зали сама да ос- 
пособи за нормална употреба. 
Точната цифра на необходими 
те финансови сродства не е 
съвсем известна, но във все- 
ной случай тя е голяма.

ля, а това 
организиране на 
но образование и възпитание 
по тези предмети.

Нужно е да се предприемат 
на учеб-мерки за изготвяне 

ници и други помагала по тези 
предмети.

Любен Стоименов,
—- Макар, че са изминали пове 

20 години от издаване 
то на първите учебници за ос 
новите училища на българска
та народност, с постигнатото 
в тази област не сме доволни. 
Почти всяка година недостигат 
най-малко по два учебника, а 
с преводите на новите 
се закъснява.

важна.

учител:

чето от

често
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ИНФОРМАТОР НИЩО БЕЗ ДОПИТВАНЕ
Предложението за по

вишение на цената на 
здравното осигуряване 
за земеделци с 40 на

нииаизо повишение 
но цените на осигурява
нето на земеделците не 
може да става без пред 
варително допитване 
населението.

На скупщината на Об
щността по здравно оси 
гуряваио, в чийто състав 
е и Бабушиишка общи
на, такова повишение бе

ето

НА ссто, с което до известна 
степен да со компенси
рат преразходите по 

здравното осигурявано в 
Бабушиишка община не 
о прието.

Именно, на последна
та сесия на Общинската 
скупщина бе изгласува- 
но решение, според ко-

ОБЩНОСТТА ПО ЗДРАВНО ОСИГУРЯВАНЕ
ПИРОТ изгласувано.

Кое решение е валид-
М.но?

сърдечни заболявания, анем
ия. .. Дневната доза е 75 мили
грама, а съдържа со в свежи
те овощия и зеленчука, особо 
но в лимона, чушмито и сала
тата.

ВМЕСТО ХАПЧЕТА 

ПО-РАЗНООБРАЗНА ХРАНА
Въпроси и отговори
* Група читатели питат: — Най иде се утвърди ос

нова за пенсия за лице, прекъснало трудово отноше
ние на 
иост

31. X. 1965 година, а на комисия по иивалид- 
со обадило на 15. VII. 1973 година и от тази дата 

I категория инвалидност. Дали осио-
Витлмип Д. — От него растат 

и заякват костите! При децата 
недостига на този витамин про- 
дизвиква рахитис, а при възра
стните — заболяване на кости
те. Доцата трябва да го внасят 
по 120 милиграма дневно. Съдъ 
ржа се о рибата, мляното, ма
слото, гъбите, яйцата, сирено
то. В групата на витамин Д съ
ществуват подгрупи които са 
разпродолони от 1 до 7. Най- 
важни са витамин Д2 и ДЗ.

о разпределено в
вата за пенсия трябва да со утвърждава според лич
ния доход или категорията на работното място?

ОТГОВОР: — В случая основа за пенсия ще 
утвърди според Правилника за категоризация на ра
ботните моста и утвърждаване на основа за пенсия 
за лица, не осъществили личен доход след 1. 1. 
1966 година и то според категорията на работното мя- 

времестраенето на пенсионния стаж. Това става 
според члон 77 на Закона за основните права по пен
сионно и инвалидно осигуряване. С него е регулирано 
че на лица, които не са осъществили личен 
т. е. обезщетение за личен доход след 1. 1. 1966 годи
на, пенсионната основа се утвърждава в зависимост 
от категорията на работното място и пенсионния стаж.

Днес са известни 13 видове различни витамини се

На световната конференция 
по прехраната, когат.о се изна
сят ужасни факти за глада от 
една и прекомерната ситост — 
от друга страна — да си дадем 
сметка как се храним? 
често — неправилно. Когато по 
чувствуваме отмалялост, взима
ме витамини, но забравяме да 
консумираме повече овощия, зе 
ленчук. Ако се храним по-разно
образно всеки ден — ще имаме 
достатъчно количество витами
ни от естествени източници.

Витамин Б6. — Важен о за об 
мена на белтъчините. Авитами
нозата предизвиква загубвано 
на апетит, намалява растежа, 
довежда до бъбречни заболява 
ния... Трябва да се внася в ко
личества от I до 3 милиграма 
дневно. Съдържа се в месото, 
черния дроб, бъбреците, жълтъ 
ка, свежия зеленчук.

сто и

Най- доход,

Витамин Е. — Този витамин 
още се нарича витамин на пло
довитостта и възстановяването. 
Необходимо от него да се вна 
ся от 5 до 30 милиграма дне
вно. Съдържа се в зелето, спа 
нака, карантията.

Витамин Б12. — Необходим е 
в изграждането на клетките и 
кръвните телца. Недостигът на 
този витамин предизвиква ане
мия. довежда до отваряне на 
рани по гърба и езина. Съдър 
жа се в карантията и жълтъка.

СРЕЩИ

»0бичам старите хора...«Витамин А. — Витамин А вли 
яе за подобряване на зрението, 
кожата, играе голяма роля в об
мяна на белтъчините и щитови
дната жлеза. Недостигът на то
зи витамин предизвиква „ноно- 
ша слепота", опадане на коса
та, предразположеност към ин
фекции. Дневната доза е — 
най-малко 1,5 грама, а намира 
се в черните дробове, млякото, 
яйцата, маслото, маргарина, спа 
нака, магданоза, зелената са
лата, доматите, морковите. Ко- 
лкото тези хранителни проду
кти са в по-свежо състояние, 
толкоз са по-богати на витами
ни. Зеленчукът се вари в съв
сем малко вода, късо време.

Витамин К. — Поддържа нор
малното кръвообращение. Не
достигът на този витамин пре- 
дизвивка чести кръвоизлияния. 
Съдържа се в свежите овощия 
и зеленчуци. В естествено със
тояние се намират само вита
мин К1 и К2. Останалите се по 
лучуват по синтетичен пътч

на селото една от най-хубави
те постройки е тази на здрав- 
хната станция. Истина, мално 
е заклонена от заведението 
на „Балкан", та мнозина пър
во се отбиват в него. но кой
то има нужда от лекар — лес
но намира станцията.

Цветанка Тасева, медицинс
ка сестра е на постоянна ра
бота в здравната станция в 
Смиловци. Ето нанво разказва 
тя за своите проблеми в слу
жбата:

— Четири години съм на ра 
бота в Смиловци. До 10 сеп
тември работехме а стара 
сграда, в която нямаше почти 
никакви условия за работа. Се 

виждате и сами

До преди нянолко месеца 
Смиловци нямаше сграда за 
амбулатория, нямаше ток ... 
И ногато дойде зъболека
рят Преслав Станулов — неве 
днаж извеждаше пациентите 
навън и на улицата, ,.на ви
дело" им лекуваше зъбите ...

Посетихме преди известно 
време Смиловци. В центъра

Витамин Ц. — За необходи
мостта на този витамин е изли
шно да се говори. Спречава ин
фекциите, укрепва отпорността 
на организма, играе огромна ро 
ля в обмяната на веществата в 
организма. Авитаминозата на Ц 
витамин предизвиква скорбут,

КАКВО СТАВА СРЕГИОНАЛНОТО ПРЕУСТРОЙСТВО?

Витамин Б1. — Необходим е 
за размяна на въглехидратите, 
влияе върху нервната система 
и функцията на щитовидната 
жлеза. Липсата на този витамин 
предизвиква невроза, отслабна- 
лост, предизвиква болестта „бе 
ри-бери", отслабване на муску
лите. Трябва да се внася дне
вно към 1,6 милиграма. Този ви 
тамин се съдържа в свинското 
месо, черния дроб, жълтъка на 
яйцето, млякото, зърнените хра 
ни, картофите. Чувствителен е 
на светлина и топлина.

се изчаква га как
е при нас.

— Много се измъчвахме пре 
казва Тасева. Нямахме 

ток и когато трябваше да дам 
инжекция 
варвах на спирт. А това не 
беше много сигурно...

Тасева обслужва дневно по 
десетина-петнаденест 
енти, предимно възрастни хо
ра. Тя се грижи за 
здраве и не й тежи, че рабо
ти предимно със стари хора.

— Мили ми са старите 
ра ... — назва Цветанка Тасе 
ва. — След въвеждането на 
безплатно здравно осигурява 
не на лица на над 65-годиш 
на възраст, броят на моите па 
циенти понарасна. Но аз мно 
го съм щастлива, ногато ока 
жа помощ на възрастен чо 
век, да му дам инженция, да 
го охрабря ... Понякога хуба 
вата дума действува 
но от инжекцията. Старите хо 
ра често пъти без да имат за 
що се плашат за здравето си 
Инак — забърдчани, на първо 
място смиловчани, нямат ос
нование за това. Тук 
ден идва лекар обща практи
ка, често идва и зъболекар, а 
и аз постоянно съм тун.

Но Тасева

ди
На територията на Слу

жбата на Общността по 
здравно осигуряваме на зе 
меделци и работници в 
Пирот, която обхваща и 
Димитровградска и Бабу- 
шнишка община, почти ни 
що не е направено във връ 
зка с регионалното преу
стройство.

Не е направена нмто 
крачка в създаването на

общности на интересите в 
здравната служба- 
Както неотдавна изтъкна 

Томислав Банкович, дирек 
тор на Общността по оси 
гуряваше на работниците 
в Пирот, към края на ок
томври в Ниш е проведе
но заседание на представи 
тели на тази 'служба от 
Нишки регион и съседни
те общини, ата което е бил 
обсъждан въпрос по орга

низирането на регионална 
здравна защита в Социа
листическа република Сър 
бия

сприцовните из-

паци-На това заседание било 
договорено да се 'изготви 
проект с обоанование, кой 
то да се представи на об
щинските 
Нишки и Пиротски реги
он с цел да се организира 
и публично разискване по 
този въпрос.

Досега в Пиротска, Ди 
митровградска и Бабушни 
шка община не са получе 
ни материали във връзка 
с новата организация на 
здравната служба.
....................................

тяхното

Витамин Б2. — Този витамин иг 
рае твърде голяма роля в раз
мяната на белтъчините, масти- 
те и въглехидратите; подмома- 
га работата на дихателните ор
гани. Недостигът на витамин Б2 
предизвиква нервни разстойс- 
тва, намалява растежа на орга
низма и способствува за поява 
на умора.
Дневната доза е 1,8 милиграма. 
Намира се в карантията, месо
то, рибата, млякото, сиренето, 
яйцата и зеленчука. Както и при 
витамин А — ястията с този ви 
тамин не трябва дълго да се 
варят.

хо-скушцими от

- ;

по-сил

всени
Витамин ПП. — Този витамин 

се нарича още и „ниацин”. Той 
защищава организма от алер
гия, запазва черния дроб, поддъ 
ржа минералите, аминокисели
ните и мазнините. Авитаминоза 
та към ПП витамин предизви
ква пелагра, кожни разстройс
тва, депресии, невроза. Дне
вната доза е 16 до 20 милигра
ма. Съдържа се 
месото.

посочва и един 
проблем, който още не е раз
решен.

— В Смиловци би трябвало 
колкото се може по-скоро да 
се доведе вода. И здравната 
станция често има несгоди по 
ради липсата на вода. На пър 
во място — водата ни трябва 
зарад подържането на 
ната,. а после и за други до- 

М. А.

карантията и
Здравният дом в Димитровград хигие-

машни потреби.Страница 10
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30 години от формирането на АСНОС

Народната власт 

най-голяма придобивка 

на революцията
* ТИТО ПРЕДЛОЖЕН ЗА НАРОДЕН ГЕРОЙ 

болитрлндтдШ1по?лЗА развитие на НАРОДООСВО-
наАБългарснатБГнаро^нПоРстСЪСТВУВА ДЕЛЕГАЦИя

Делегатите на Белината народна скупщина

От 9 ДО 12 ноември 1944 година в 
тону-що освободения Белград се състоя 
учредително заседание на Великата анти
фашистка скупщина на народното освобо- 
дение на Сърбия — АСНОС. На заседание
то се потвърдиха решенията на АВНОГО,

приети на Второто заседание в Яйце на 
29 ноември 1943 година. Снупшината 
сува важни решения за по-нататъшната бор
ба за освобождението на страната от фа
шизма.

ние за формиране на съд на 
честта.

На 11

и други. Председателят Миха- 
ило Джоджевич прекъсва за
седанието и представя деле
гацията. „Позволете ми да ви 
съобщим, че е пристигнала бъ 
лгарска делегациия да поздра
ви Великата антифашистка ску 
пщина”.

А след това продължава: 
„По изключителна игра на съд 
бата тъкмо на мен се падна 
делегата от Врански окръг, до- 
вчера „Моравска България", 
която кръстиха българските 
фашисти, задължението вме
сто думи на осъда да изкажа 
братски поздравления. Хората 
дошли като официална българ 
ска делегация, нямат, не са 
имали и няма да имат никак
ви връзки с ония хора, които 
създадоха „Моравска Бълга
рия". Това са хора на нова 
България".

Добри Търпешев, председа
тел на делегацията пръв при- 
вествува делегатите на Скуп
щината. Той се спре върху бъ 
лгаро-сръбските връзки в ми
налото, като напомни, че в 
„Белград се учили да ръкуват 
с оръжие Каравелов, Рановсни 
и Левски”. Говорейки за най- 
новите връзки между югослав 
ските народи и българския на
род и сътрудничеството през 
Втората световна война, той 
каза:

— Маршал Тито, този бал
кански великан, този балкан
ски орел, който започна борба 
та при най-трудни условия, ко 
йто създаде така велика вой
ска и който спечели така Ве
лина борба, служеше винаги 
като пример на българските 
бойци. Българсните партизани 
винаги се въодушевляваха от 
борбата на югославските пар
тизани и подпомогнати от чер 
вената армия доведоха своя
та борба до победен край.

(Следва)

гла- неомври делегатите 
се запознаха с доклада на Пе 
тър Стамболич „Изграждане 
и задачите на народната власт 
в Сърбия”.В НАЧАЛОТО на ноември 

1944 година в Белград започ
наха да пристигат 
за заседанието на Великата ан 
тифашистка народоосвободител 
на скупщина на Сърбия, 
освободената и неосвободена- 
та част на Сърбия, от фронта, 
от села и градове, пристигаха 
в свободния Белград предста
вители на борческа Сърбия, за 
да формират най-висшия орган 
на народната власт — Антифа 
шистка скупщина.

Коларчевият униферситет — 
една от
те сгради на тогавашен

трибуната сатават представите 
ли на останалите републики, 
за да привествуват делегатите 
на братска Сърбия. Иван Рибар, 
Едвард Кардел, Родолюб Чо- 
лакович, Дмитър Влахов и дру
ги говорят за борбата в своите 
републики. Това бяха кратки и 
ясни рапорти за борбата.

поздравиха решенията на засе 
данието
поставиха основите 
кратичната федеративна Юго- 

и забраната .на нрал 
Петър II да се завърне в стра 
ната до края на войната.

На 10 ноември Скупщината 
прие доклада на Главния наро 
доосвободителен отбор на Съ 
рбия, прие решението за съз
даване
скупщина на народното осво

бождение на Сърбия и реше- 
* ’ '*•

Предложение: Тито народен 
геройв Яйце, където се 

на Демо-делегатите
На третия ден от заседани

ето на 11 октомври Скупщина 
та има изключително тържест 
вен момент. Беше дадено пре
дложение да АВНОЮ Тито да 
се провъзласи за народен ге
рой.

славия
От

А след това започна делова 
та част на заседанието. Обсъ
ди се участието на сръбската 
делегация на Второто заседа
ние на АВНОЮ,

„Политика" забележи 
момент от заседанието така: 
„Ще остане за целия живот 
незабравим момента на всеки 
участник от заседанието, кога 
то председаващият на вчера
шното предобедно 
Михаило Джорджевич от Сур 
дулица от името на председа
телството даде предложение 
на ОУпЩината да предложи 
на Антифашисткото 
народното освобождение 
Югославия на маршал Тито да 
се даде званието — Народен 
герой.

Като огнени пламъци лумна 
радоста по всички лица, а ръ
цете като знамена се повдиг
наха в изключителна манифес
тация. Никога досега в 
град, нито едно заседание, ни 
то на едно място, Сърбия не 
е изказала толкова любов на 
нито един син на своята стра
на".

този

на Антифашистката

Делегатите

най-репрезентативни 
Бел- заседание

град, останала незасегната 
немските бомби и беше 
тото,
проведе заседанието. На цен
тралното
портретът на другаря Тито, 
по стените бяха изписани ло
зунги и червени петолъчки.

Тито пристига

от
мяс-

където трябваше да се

вече намясто доминираше наа

Няколко минути преди да за 
почне заседанието в залата 
влиза Върховния комедант 
Йосип Броз Тито облечен в 
маршалска униформа. Болшинст 
во от делегатите го виждат 
за пръв път. Радост и възкли
цания. Партизански песни в за
лата на зданието. Делегатите 
не позволяват да започне засе 
данието преди да чуят своя 
върховен комендант Тито. Без 
оглед на всички протоколи той 
застава на трибуната и казва:

Бел-

Делегати на българския народ 
поздравиха скупщината

По време на заседанието в 
залата пристигна българска де 
легация начело с Добри Тър 
пешев, генерал майор. В де
легацията беше и Благой Ива 
нов, главнокомандуващ въста- 
ническите войски на България

— Не мислех да говоря, но 
виждам все пак, че трябва на 
вас, представителите на Сър
бия да кажа няколко думи.

Не е нужно да ви убежда- 
се радвам, 

след
Н1М*М1 1ИИ вя в

6,30, 12,45, 17,00 и С
вам колко много 
че мога тук в Белград 
три и половина години толкова 
големи страдания на сръбския 
народ да ви поздравим истинс
ки представители на демокра
тична Сърбия.

За нас, народоосвбодителна- 
та войска, Е ИЗВЛЕЧЕНИЕ ОТ РАЗПИСАНИЕТО НА РЕЙСОВЕТЕ

Нншор 
и 18,10

5,00 12,00 15,15, Нншор 
18,45

Блато 4,40, 6,05, 11,30, Блато
13,00, 14,10, 20,10 и 22,10
Б. паланка па всеки час Б. паланка на 
от 5,00 до 22,00 
Комик

В
5,10 6,30, 12,00 13,30, ■ 

14,40, 21,00 н 22,00 В 
всеки час от 5 

5,00 до 22,00 5
5,00 16,00 
5,15, 6,30, 8,30, Е

■4,00 14,30
4,40 6,05 7,00 Попор 

11,30, 14,10 16,00 20,10 22,10

КалшкСърбия има ог- 
Вие сами Понорромно значение.

знаете, че ние туй започнах- я
ме борбата, туй организирахме I
въстанието против неприятели- 1
те не само на южните славя- 9
ни, но на всичии славяни и це- я
лото човечество — против нем Е
сио фашистните завоеватели. ц

Пак аплодисменти в залата, т
Делегатите стават на крака _ Крагуевац
приветствуват своя маршал и й Скопие
лак слушат думите му: ■ Лесковац

— И ние малките народи в ■ Зд^чар 
морето на фашистка Европа а Княжевац 
се вдигнахме да спасим чест- ■

народи, да се бо- 8 Звомска баня 4,30 и 15,30 Звои. баня
независимост ■ %САИКО Бониице 5,45 Велико Бопинце

8 7,00. 9,00, 12,00, 13,00 и 16,00 11,00 13,00, 15,30 и 15,50
■ Бабушница 4,30, 5,00, Бабушпида 5,00, 5,45,
5 5,45, 7,00 9,00 10,45 12,00, 6,00 9,15, 10,00 12,1014,10,
е 13,00, 15,30, 16,00, 18,00 15,00 16,00 17,00, 17,25,
а 20,00 18,45
5 Д. Криводол 14,00 Д. Криводол
Е Дойкинци 15,00 Дойкшщи
а Г. Одоровци 10,00 14,30 Т. Одоровцц
■ Велика Луканя 5,00 и В. Лукаия

15Л5

Тръгват за ПиротЗаминават от Пирот 12,10, 13,30, 15,30, 16,30
21.00, 22,55

Димитровград па всеки час Димитровград на всеки час 
от 5,00 до 22.00 от 5,00 до 22,00

Томока 4,30, 6,05, 8,00 Тениска 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

п 22,50
Шупрнн 12,00 Шугрии
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, Е

22,50 !
4,40 6,05 7,00 Расщща 5,10 6,30, 7,30, ■

13.00, 14,35, 15,40, 21,00, *
22,30

:
В ЧАСАВ ЧАСА

10,00 и 14,156,45 и 14,40 Белград
5,00 6,00, 6,45, 10,30, Ниш 6,30, 10,50, 13,00, 13,30. 

14,40, 16,30 и 18,30 14,00, 17,20, 18,20 и 21,00

Белград 
Ниш

13,00Крагуевац 
Скопие

6,45, 7,00 и 12,00 Лесковац 
Зайчар

4,30, 13,30 и Княжевац 4,00, 5,40, и 12,00

4,30 и 10,45

14,105,00 I11,307,00
7,00, 14,30, 15,25

4,3018,30

Рпопица
12,20, 14,10, 15,15, 20,10 
22,10 

Държана
14,10, 18,30 22,10

, 4,20, 6,05,
12,00 14,10, 19,00 

Йеловица 
Суково 

14,40 
Петрсяшц 
М. йопаиовац

12,30, 14,10, 19,00

15,45
та на своите :рим за своята 
и един ден застанем с отворе
ни очи и да иажем: ние да- 

оиова, иоето

7,30
5,10 6,30, 13,00, "4,40, 6,05 12,20 Държииа и

14,35, 19,00 22,35 
Осмаково 
15,00 20,00 
Йеловица

5,05, 6,50, 13,00, ■дохме всичко 
можехме като принос да дадем 
за общата работа т. е. за осво 
бождението на Европа, за ос
вобождението на нашата стра
на от фашизма...

Пан аплодисменти. Хорът на 
Първа пролетарска дивизия из 
пълнява „Хей славяни" а след 
това Благов Нешкович откри
ва заседанието. А след това на

Осмаково я

7,00, 16,00, В 
5,10, 7,00. 13,15, ■

5,00, 12,00
4,30, 6,05, 12,30, Суково 

15,00
4,30, 14,10 Пекровац 

4,30, 6,05 М. Йопаиовац
13,10, 14,50 20,00

4,30
4,30

6 00 и 12,00 
6,00 п 16,30

5,15 15,00, 
5,10, 6,40,

:
и «ММ!■■■!
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В носове но отдих и почивка
__ ХуморескаХ.ЧМ ТАТКО

В ПРЕДПРИЯТИЕТО имахме някакво заседание. 
След заседанието един от колегите ми предложи да ме 
закара с колата в къщи. Трябваше предварително да се 
отбие и училището за децата...

Знаех че има само дъщеря, но не приказваме по 
този въпрос.

Учениците тъкмо излизаха от училището повдига
йки голям гълч.

Тогава се отвориха вратите на автомобила и деца
та влезнаха в него.

_ Здравей татко!... поздрави го наи-стария Оста
налите деца го поздравиха в хор. Татко бърина в джо
ба, първо в един, а след това в другия и даде им по 
шопа бомбони.

Бяха пет — дтлцврята шеста...
— Ако нямаш нищо против да ги отвезем 

къщи... — каза мояг колега.
— Но бързам — промълвих. — Карай...
По пътя „татко" разговаряше с децата. Малките 

повтаряха „татко"... „татко ...
След това колата спря. Двама души 

„Татко" им дадо по някой динар и каза им обезателно 
да поздравят родителите си.

Все по-трудно схващах...
Влезнахме след това в една, па в друга улица, по

спря. Тук излезнаха трима. Картината се 
повтори. Пак им каза да поздравят родителите си.

В автомобила остана само момичето.
До „татината" къща слушах самба.
Дърпнах се когато колата спря.

Момичето
— Извинявай ако съм те задържал 

— Сега ще те закарам до къщи.
— Нещо ми чудно. — казах... Тези деца... Защо 

те викат „татко”...
— Как иначе. Това са децата ми от първите два

Максимата аа един човек е: 
човек и лолоаииа,ТЛЪМИНСКИ

♦ Даже N слаицато аалноа по
червеняло от тоаа. коато • ви
дяло на доста маста праз 
дена.

♦ РЕЦЕПТ
е!КА ЧОВЕК иде по свет види много чудеса, 

има я кикво чудо видо у Тълмино не за прм- 
каз. И затова съга ви пишем за това и молим 
това да прочету ония човеци що работе у за- 
друЬе. Това не млого поучително.

Задругата оди Тълмино ка се интегрисала 
със задругуту у Босилеград развила голему 
работу. У април месец туя годину купили ф 
два вола од по 15 године. Решили да Ь" зара а 
не па да 1)и заколю. И за туя работу си узе- 2 
ли човека със заплату од 100 нлядарНе старе { 
паре да 1}п гледа и рани. Да си чуваш два 
вола не не лъсна работа. Я имам шес добиче
та па бабата нищо ми не плача. А они за два ♦ 
вола даваш плату 10 илядарЬе! Ама он 1)и 
не чува ко мене, а научне. Казали му да 1)и , 
гледа по рецепту, що му дал Ризе Николов: ' 
закуска вода од рекуту, на пладне сено, за 
вечеру луцерка. На друг дън за подручък ; > 
сено. за обед луцерку. а за вечеру вода. ;>,

♦ Дажа и истината лъжа, ка
то няма иакъд*

!
до в

Има даа аида мра: аднита 
гледат, без да виждат, а дру
гата виждат, бм да гладат.

излезнаха.

♦
— Моята слабост са «мор- 

гачните, пални < воля маже.
— А тогееа амцо се омажи 

аа Янеа!
— Защо1 Той а маж, който 

има силна воля да изпълни 
всичко, което искам аз.

♦ лата отвово♦
* {♦
♦ изтича.

— каза той.♦
♦

■

★
1* брака.Една жена отишла в сана

ториум за процедури за отсла
бване. След четири седмици тя 
пратила телеграма до съпруга 
си: „Отслабнах с половината 
от теглото си? Колко още да 
остана в санаториума?” Отго
вор на съпруга гласил: „Още 
четири седмици!"

т — А Мария?
— Тя е доведена от жена ми.
— И, какво казва жена ви на всичко това... Мисля 

на децата от по-раншните бракове?
II'

И тека през летото ранили воловете и ре- -
шили да Ьи заколю та народ- од опщинуту ] ^ 
да се омърси, а агрономът казал: .,Не може, | Ц 
млого йе жега и воловете су ослабели!”

— Нищо Нима аз мога да постъпя по друг начин. 
Няма да понасям никакви забележки... Не забравям 
аз родителските задължения...

т
>]

Джордже СИМИЧ★
Тегая минули на йесегье гонеше. Засили 11 

им рануту по другу рецепту: сено, луцерку, ! 1 
па сено. И около 1 новембар пита по теловон \ \ 
бай Михал оди кланицуту из Босилеград да |! \ 
се готве ли воловете за кланенйе, а Влада / \ 
Веселинов закупчикат му казал, дека воло- >' I 
вете су добри за кланйе, ама од 1 ноември \; 
до 15 ноември су вълчи дни и нищо не може <! 
да се колйе и затова се одлага кланйето на } >] 
веловете после 15 ноември. Човеци путуго 
за Голеш и Зли дол ночно време и може да 
Ьи сретне некой вълк и задругата че претр- 11 
пи големе загубе. И са воловете чекаю да ми •, • 
ну празниците на вълците. >»

Добре ама ко че чекаю тия волове да ми- *; 
ну празниците на вълцити ка у задругуту ' , 
дотраяло сено и луцерка. И са ким даваш < > 
да лижу солчицу и чекаю да им дойде вре- 1\ 
ме за кланйе и да се курт^лишу од дийетуту ! I 
кою държу од 1 ноември.

т<
111

Интересни новини от нашите краищаг

>2«
! ★ ★ ★

В Цариброд (Димитровград) 
са излизали два вестника под 
название „НИШАВА”. Седмич 
ният весник „Нишава" е за
почнал да излиза на 6 сеп
тември 1909 година. Вестникът 
се занимавал повече с местни 
въпроси. Главен редактор бил 
М. Хаджиев. А вторият вес
тник под названието „Ниша
ва” е започнал да излиза на 
14 октомври 1935 година на 
сърбохърватски. Отговорен ре
дактор е бил Александър Спа- 
сич.

Строежът на власинските 
водоцентрали е започнал на 9 
април 1949 година. В изграж
дането му са работили много 

Езерото

КЛИСУРСКИЯТ КРАЙ заема 
площ от около 130 км-. На 
това пространство живеят спо 
ред преброяването от 1961 го
дина 4 439 жители или средно 
34 жители на 1 км2. Най-голя- 
мо селище е Клисура с 2 216 
жители.

-

* младежки бригади. Г 
заема повърхнина 12 нм

:I г»
% ★ — В броя 

за 29 неември 
излиза 

притурка 
»Клопотар«

* Васил Левски, Български ре
волюционер през 1971 година 
минал през Погановски манас
тир. Той идвал в Шияковския 
манастир край Костинброд 
(България). След това 
през Брезнишкия край, оста
нал за известно време в 
Трънско, а после през 
писното ждрело 
през Погановски манастир се 
отправил за Пирот.

I\)
III

минал
т

Л ★г
живо- 

да Ерма и Черквата „Свети Параскева" 
в Долна Лисина е 
през XVII в.

♦ МАНЧА
построена

Курдисвачи 1г<?Ф?уя?‘г'/г.ЗГМ/гъ'/*аск;&?'ГГ

<Щвое>п? ^веос^пу^/-/—ХУгГ’
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