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Председателят па Общинската скупщина в Ди
митровград инж. Борис Борисов е насрочил съв
местна сесия на съветите на Общинската скупщина 
за в петък на 22 ноември.'

Делегациите ще приемат решения за образу
ване на фонд по всенародна отбрана, за общинс
ките данъци, за участие на Общинската скупщина 
в 'изграждането на библиотека в Димитровград, 
за организацията на управлението в Общинската 
окупщина и др.

Също така на сесията ще бъдат обсъд ени някол 
кю информации — за данъчните задължения, за 
плановите задачи в стопанството през 'първото по
лугодие на 1974 година, за извършените работи 
върху регулацията на Нишава през годината и пр.

Ще бъдат дадени отговори на поставени от 
делегатите и делегациите въпроси.

ЧЕСТВ УВАНЕ НА 30-ГОДИШНИНАТА ОТ АСНОС

НОВО ОБЩЕСТВО - НОВИ ОТНОШЕНИЯ 

МЕЖДУ ХОРАТА
С тържествено събрание на Скуц^ината на 

Сърбия в залата на Коларчевия народен униве 
рситет в Белград на 18 ноември бе ознаменува 
на 30-годишнината от първото заседание на 
Великата антифашистка скупшина на народно 
то освобождение в Сърбия-

Доклад „Тридесет години строителство в 
СР Сърбия и борба за нейното по - нататъшно 
самоуправително развитие” изнесе председа
телят на Скупшината на Сърбия Живан Васи- 
левич.

Ст.

ДИМИТРОВГРАД
От тържеството бе изпратено поздравите 

лно писмо до президента Тито. »КРЪГЛА МАСА«—ЗА 

ДЕЛЕГАТСКАТА СИСТЕМАНа заседанието присъствува 
ха делегатите и народните 
представители на първото засе 
дание на АСНОС, делегати на 
Второто заседание на.АВНОЮ 
от Сърбия, представители на 
обществено-политичесните ор
ганизации в републината и мно 
го гости.

— През изтеклите тридесет 
години в СФРЮ, както и в СР 
Сърбия — заяви в доклада си 
Живан Василевич — направих 
ме крачки, които свързват ве
ковете. Не само че са построе 
ни хиляди километри нови мо
дерни пътища, създадена мо
дерна промишленост и изграде 
ни цели нови градове и дели- 
ща и създадени много матери 
ални блага за живота на труде 
щите се, но е създадено ново 
общество, нови демократични 
отношения между хората, а 
гражданинът на нашата социа 
листичесна страна получи дей 
ствителни права в обществото, 
каквито малцина имат в света.

Затова считам, че ние в Сър
бия днес с гордост можем да 
нажем, че успешно изпълнихме 
задачата, която преди тридесет 
години, тук от това място 
постави другарят Тито.

Тези дни в организаци
ята на Общинската кон
ференция на ССРН и Из

дателство „Братство" в 
ч Г Димитровград се проведе 

разговор — „кръгла маса”

ни но-политически работници.
— Делегатската система 

е направила решителни 
стъпки в досегашната ра
бота, но е необходимо все
странно ангажиране на 
всички общественонпюоги- 
тичеоки 'сили за по-пълно
то й развитие и дейност -— 
бе констатирано в разгово 
ра. (Обширна информа
ция в следващия брой на 
вестник „Братство”.)

НЕЗАДОВОЛИТЕЛЕН ТЕМП

Говорейки за конституцион
ните промени и делегатсната си 
стема другарят Василевич под 
черта:

— Делегатският принцип, ус о 
тановен с конституционните 
промени представлява ефинас- 
но средство в ръцете на работ 
ническата класа за преобразо
вание на обществото и страна 
та, за премахване на противо 
речията между труда и управле 
нието; особено допринася към 
съществените и революционни 
промени в развитието на снуп- 
щинската система, при ноето 
значителна роля имат ССРН, 
като най-широка основа за об
ществено-политическа дейност

за функционирането на де
легатската система в Ди

на трудещите се и гражданите
и всички организирани социали митровградска община. Б 
етически сили начело със Съю разговора взеха участие 
за на комунистите. Изтъквайки.
конкретните права на обще- граждани, делегати, пред- 
ствено-политическите организа седатели на делегации, пре 
ЧИИ в учредяването и функци- дставители иа общинска- 
онирането на енупщините, но- ^
вата конституция търси от тях та скупщина и обществе- 
да бъдат и по-пряно отговорни 
за решаването на редица въпро 
си в развитието на обществе
ната система..,

Живан Василевич

Ст.
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В ТОЗИ БРОЙ:ССтр. 2)

ЙОРДАНИЯ И ПАЛЕС-
Стр. 2ЗАСЕДАНИЕ НА ИО НА ССРН В ДИМИТРОВГРАД ТИНЦИТЕ

5

ПРЕД РЯ НА РЕПУБЛИКАТА НИШ:
ПОЛИТИЧЕСКОТО 
ПОЛОЖЕНИЕ Е 
СТАБИЛНО

нто и в селата, нъдето има пър 
вични организации на Съюза 
на социалистическата младеж. 
Почти наваняде ще бъдат про 
водени тържествени събрания, 
на ноито ще бъдат изнеседни 
сназни за значението на 29 но 
ември с подбрани програми под 
готвени от младежта.

Празникът ще бъде търже
ствено ознаменуван и във аси 
чни трудови организации в об 
щината.

Стр. 4__На предстоящото заседание на Общинската
конференция иа ССРН ще се разговаря върху деле
гатската система, общностите на интересите и обще 
ствеко-икономическото развитие на общината СЛЕД АНКЕТАТА ЗА 

УЧЕБНИЦИТЕ Стр. 9
Борис Борисов ще говори^ за 
значението на празника. След 
доклада ще бъде изпълнена ху 
дожеотвена програма, ноято 
ще изпълнят учениците от ос 
ковкото училище и гимназията, 
както и работничесната и град 
сна младеж.

Освен в Димитровград пра
зникът ще бъде тържествено 
чествуван и във всични райо
нни центрове в общината, нан

Изпълнителният отбор на Со 
циалистичесния съюз в Дими
тровград прие програма за че- 
ствуване на 29 ноември — 
Денят на републиката. Според 
приетата програма на 27 ноем 
ври в Димитровград ща се 
проведе тържествено събра
ние, в голямата зала на Центъ
ра за култура. На тържествено 
то събрание председателят иа 
Общинската скупщина — инж.

ДЕВЕТИЯТ КОНГРЕС НА 
СЪЮЗА НА СОЦИАЛИ
СТИЧЕСКАТА МЛАДЕЖ 
НА ЮГОСЛАВИЯ

ЗАПОЗНАВАНЕ СЪС САМОУ- 
ПРАВИТЕЛНИТЕ СПОРАЗУМЕ 
НИЯ НА ОБЩНОСТИТЕ ЗА 
ОБРАЗОВАНИЕ И КУЛТУРА

На заседанието бяха обсъде 
ни и проантосамоуправитални

(Стр. 3)

Стр. 10
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ТЕВВ>РСЪ№ИЯТИЯТ И0НГРЕС ИА СЪ,ОЗА НА СИНДИКАТИ- ЧЕСТВУВАНЕ НА ЗО-ГОДИШНИНАТА ОТ АСНОС

Икономическата 

стаблизация една от най- 

важните задачи
НОВО ОБЩЕСТВО - НОВИ ОТНОШЕНИЯ 

МЕЖДУ ХОРАТА
Доклад изнесе Живан ВасилевичЗа председател избран Кръста 

Аврамович
*

(От 1 стр.)
Оценявайки дейността върху 

провежданото на Конституция 
та и рошонията на X конгрес 
но СЮК, Василович подчерта:

— Но можем да бъдем до
волни от темпо и качеството, 
с които со променят и съгласу 
вот обществените отношения. 
Това проди всичко со отнася 
до учредяването но оргапизои- 
те на сдружения труд и тяхно , 
то самоуправително сдружава
но върху развитието на сомоу 
провителпо споразумяване и 
обществено договаряно.

В практико, според другоя 
Василович, о имало тенденции 
за отъждествянане на основ
ната организация на сдруже
ния труд и трудовото организа 
ция. Такива явления има в поч 
ти всички области на общество 
ния живот, а специално в об
ластта но стонооборота, банки 
те и застрахователните органи 
зации и другите „посредниче
ски дейности, които досега 
представляваха пуннтове на от 
чуждоване но дохода".

СРЕЩУ УРАВНИЛОВКАТА
— Трябва да се ангажираме 

и в постигането на междурепу 
блинансни договор за общите 
основи и мерила на получава
не и разпределение на дохода,

товност по-лошо ще минат от 
своите предшественици”.

Прието бе предложението на 
Председателството на Сиупщи 
ната на Сърбия за даване на 
възпоменателни грамоти 
делегатите и народните пред
ставители на АСНОС и на се
мействата на загиналите и по 
чинали делегати и представите

който не в резултат на труда, 
но но пазарните изгоди и кой 
то що афирмира принципа за 
разпределение на личните до
ходи според резултатите на 
труда и ще смекчи и спре 
тенденциите на уравниловка, 
което отрицателно влияе върху 
увеличението но производител
ността.

Говорейки за враговете на 
нашето общество, които обе
динява омразата срещу наша
та страна, председателят на 
Скупщината на Сърбия Живан 
Василович подчерта, че „всич
ки, които искат днес или в бъ
деще ще поискат с различни 
заговори и агснтури да изпи
тат единството на нашите наро 
ди и нашата отбранителна го-

С приемането на Акциюината програма, Ста
тута, избирането на нош членове на Ошета 
на Съюза на 
драштелно писмо до другаря Тнто, © миналия 
петък завърши с тридневната си работа Повият 
конгрес на Съюза синдикатите © Сърбия-

идейна акция на всички орга
низирани социалистически сили 
работническата класа да прео
бладава във всички сфори на 
общественото възпроизводство 
и политическото решавано на 
всички равнища в самоуправи- 
телното организиране на общо 
ството — се казва между дру 
гото в Акционнота програма. В 
нея най-голямо внимание се 
обръща на акциите, които Син 
дикатът ще предприема и води

оинднкатшч) на Сърбия и аюз-
на

Между наи-важните задачи 
на синдика гите 
стоящия период са: установя
ване на самоуправителни ооще 
ствено-инономически о теше
ния върху принципите на нови
те конс1и»уции, осъществяване 
на решаваща ръководна роля 
на раоотническата «ласа в 
ооществено-икономичесния 
политически живот, по-ускоре- 
но материално развитие и уве
личение на жизненото равни
ще и социална сшурносг на 
1рудещите се, организационно 
и надрово оспосоояване на ьин 
динатте за изпълнение на при 
е хит е задачи.

па конгреса бе дадена реши 
телна подкрепа и на задачи хе, 
отнасящи се до защитата на 
самоуправителните права на 
раиохниците, решаването на 
еьенхуалните спорове в сдру
жения труд, ооразованпе и ис- 
посоояване на раоотниците за 
самоуправление, културен жи
вот и културно тверчесгво, раз 
витие на класовата солидар
ност, укрепване на класовото 
социалистическо съзнание на 
раоотниците към труда и само 
управлението, провеждане на 
социалната политика, подобря
ване на жизнените условия, 
приемане на раоота, жилищна 
политика, детсна защита, почи
вна, рекреация и други въпро
си, за които трудовите хора 
жизнено са заинтересовани.

В течение на разискванията 
в комисиите бе изнесено пред
ложението за разширяване пра 
вото за зачленяване на труде
щите се в ииндиката. 1ова пре 
дложенйе бе прието, опоред 
него сега това право имат и 
частните селскостопански про
изводители, които имат статут 
на раоотници в сдружения труд. 
Също така и онези, които уп
ражняват свободни професии, 
а не приемат работна ръка, за
етите в учрежденията и орга
низациите на ЮНА, както и 
пенсионерите, било във форма 
та на свое сдружение или ин
дивидуално.

Бъдещото развитие на социа 
листичесните самоуправителни 
отношения изиснва енергична

в . пред-
ли.

В писмото до президента на 
републиката Йосип Броз Тито 
между другото се казва:

„Обещаваме ти, драги дру
гарю Тито, че всеотдайно ще 
се застъпвам постоянно да из
пълняваме задачите, в ноето 
иаито и досега, твоят пример 
ще ни бъде насърчение, а твоя 
та помощ безценна”.

и

© началото на конгре- 
са делегатите изпра!или 
Предложение до преде ю 
и щик Седми потрес на 
е ьюза на синдика ги I е 
на Югославия дру три г 
>тосин ориз 1ИТо да Ои* 
до изоран за почетен 
председепел на оьюза 
Ни м1оелаасни1е синди
кати. юаа ПреДЛОжепиО 
предох ааляаа единод/Ш- 
ною желание на асички 
делегати и синдикални 
организации в Социалис
тическа репуолика оср- 
оия.

СЛЕДВАЩИЯТ БРОЙ НА ВЕСТНИКА ЩЕ ИЗЛЕЗЕ НА 
УВЕЛИЧЕН БРОЙ СТРАНИЦИ СЪС СПЕЦИАЛНА ПРИ

ТУРКА ЗА ХУМОР И САТИРА „КЛОПОТАР”.

ЙОРДАНИЯ И ПАЛЕСТИНЦИТЕстаоилиза-за икономическата 
ция и за уеханоояване на де>1- 
сюителпи се1У1оупрааителни ш- 
ношения във всички оолаеги на 
стопанския и ооществен живох. 

оъщо така, една от наи-глаа ' : -.

■ (Шш у 1ЙЙГ •IШ$ж

сните лагери, докато голям брой са асими
лирани или са приели йорданийско подани- 
чество. Голямо число палестинци са воненно 
служещи в йорданийската армия, работят 
в администрацията, така че в самото йор
данийско правителство има повече мини
стри палестинци.

Въпрени че упорито изтъква своето 
право на единствен законен представител 
на целия палестински народ, палестинско
то движение за сега не мисли и не желае

ните задачи пред с/Ипдлка1и- 
1с е изх раждане на 1аниаа Са- 
моуправи1елни отношения в ос 
новниге организации на сдру
жения труд, в КОИ 10 Сахухосюя- 
телно се получава и разпреде
ля дохода и от кои го произхи- 
ЧаГ всички други форми 
сдружаваме на труда и сред
ствата. М--

да изостря въпроса за статуа на палестин
ците в Йордания. Самото йорданийско пра
вителство съобщи, че е готово на всички 
палестинци, които желаят, да даде йорда
нийско поданство или да им позволи да ос
танат в страната нато „чужденци". По вси
чко личи, че целият проблем има по-дълбо
ко не само обществено, но и политическо и 
се занимава с него. Що се отнася до число
то на палестинците, счита се че 
брой е следният: Йордания — 600 хиляди, 
Цисйордания — 900 хиляди, Газа — 400 
хиляди, Израел — 350 хиляди, Ливан — 350 
хиляди, Сирия и останалите арабски стра
ни — 300 хиляди.

Решението на арабския самит за създа 
ване на палестинска държава на територия 
та, която ще бъде освободена от израел 
сната окупация без съмнение ще 
звика редица въпроси, между които ще бъ
де и тоя за нова миграция на палестинско
то население. Сигурно е, че известно чис
ло палестинци и по-нататък ще остане да 
живее в страните където се намира сега, 
но също така е ясно, че мнозинството ще 
иска да се завърне в родината си. С това 
се поставя въпросът по какъв начин това 
може

социалната политина и жиз
нено! о равнище тряова да за
легнат Ь ООНОВИТе на ||рО|ра1уха 
1а на развитие вьв всички ос
новни организации на сдруже
ния труд, местни и оощесхвено 
поли!ически оощности и да из
разяват действителните инте
реси на раоотничеСка1а класа, 
развитието на ооществени* 
стандарт трябва да има предим 
ство по отношение на личното 
потреоление и да се реализира 
чрез ооществен договор и са- 
моуправигелно споразумение.

ь изложението си на края на 
конгреса новият председа
тел на Съюза на синдикатите 
на, съроия «ръста лврамович 
заяви, че делегатите на конгре 
са са завършили крупна и от
говорна раоота. Конгресът е 
подготвен и проведен в извън
редно значителен период на 
претворяване на дело на кон
ституцията и провеждане на ре 
шенията на десетия конгрес 
на СЮК и Седмия конгрес на 
СК на Сърбия. Затова същин
ската преценка за него може 
да се даде въз основа на пос
тигнатите резултати. А послед
ните ще бъдат 'осъществени 
под условие само ако всички 
членове, новоизбраното ръко- 

» водство, всички делегати и вси 
чки онези, които досега бяха в 
синдикалните ръководства мак
симално се застъпят да се из
пълнят приетите задачи. А към 
това ги задължава и Акционна 
та програма и Статутата на Съ
юза на Синдикатите на Сърбия.

Vч*:

* - ’ ^7

4 4 1 ' 4 л ’ х
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техният

СЛЕД решението на неотдавна състоя
лия се арабски самит в Рабат, с ноето се 
потвърждава правото на 
съпротивително движение да бъде 
ствен занонен представител на 
сния народ, правителството на Йордания 
се озова в специално положение. Докато 
в останалите арабски държави Сирия, Ли
ван и други, палестинците са приети добре 
и имат статут на бежанци, положението 
в Йордания е много по-сложно.

До юнската война от 1967 година Йор
дания имаше нъм 2,5 милиона жители, от 
които две трети бяха палестинци. Това съот 
ношение бе създадено веднага след април 
1950 година, когато престолът в Йордания 
„присъедини” Цисйордания и я държа в 
рамните на кралството все до юската вой
на от 1967 година, от когато тя се намира 
под израелска онупация..

Съгласно решението на самита в Рабат 
тази територия на Цисйордания трябва да 
принадлежи на палестинското движение 
щом бъде освободена. Макар че този въ
прос е решен по танъв начин за Йорда
ния все още се поставя въпросът какво да 
се прави с над 600-те хиляди палестинци, 
които и по-нататък ще се намират на тери
торията на хашемитеното нралство. Една 
част от тези палестинци пребивава в бежан-

палестинското 
един- 

палестин-
вьитник НА БЪЛГАР- 
СНАТА НАРОДНОСТ В 

СФР ЮГОСЛАВИЯ
Излиза вески петък 
Урежда редакционна 

нолегия
Директор, главен и 
отговорен редактор 

ТОДОР ВЕЛЧЕВ 
Технически редактор 
БОГДАН НИКОЛОВ 

Издава „Братство" — 
Ниш, Кей 29 декември 8 
Телефони: директор — 
46-454, Редакция 46-845 

администрация 46-343 
Годишен абонамент 40, 

а полугодишен 20 
динара

Текуща сметка 
62500-603-9529 

СДК — Ниш
Печатница „Вук Кара- 
джич”, Ст. Паунович 
.№72 — Ниш

преди

им

да бъде решено не само практиче
ски и икономически, но също така и поли
тически, с оглед на неотстъпчивото проти
вопоставяне на Израел.

Процесът със създавенето на нова па
лестинска държава няма да върви гладко 
и бързо. За това говори и неотдавнашно- 

йорданийския крал Хюсеин 
пред „Ню Йорн таймс": „Касае се за но
ва действителност и Йордания трябва да 
се приспособи, че западният бряг на река
та Йордан не е вече Йордания. Обаче — 
изтънна Хусеин — Йордания няма да по
зволи на федаините (палестинците) от йор- 
данийсна територия да предприемат напа
дения срещу Израел".

то изявление на
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БОСИЛЕГРАДЩ

ДЕЛЕГАЦИИТЕ В МЕСТНИТЕ 
ОБЩНОСТИ

ДИМИТРОВГРАД 

УЧРЕДЕНА ОБЩНОСТ ПО Нямат помещения 

за работа
ЖИЛИЩНО ДЕЛО

В скупщината има работническо 

мнозинство Делегациите на местни
те общности в Босилеград 
ска община нямат поме
щения, в които да се съ
бират и договарят за ра
бота. Също така нямат 
организирана администра
тивна работа.

Тези въпроси не са без 
значение, защото дейно
стта на делегациите пред
почита и създаването на 
необходими условия- На
пример след всеки дого
вор на делегацията, тряб
ва да има протокол, кой
то е всъщност писан до-

пълното афирмиране дей
ността на делегациите, ка- 
кто и на съветите на мес
тните общности, преди 
всичко Общинската скуп
щина и Социалистическия 
съюз са длъжни да помо
гнат решаването на тоя съ 
ществен въпрос.

Съществуват основател
ни предложения в онези 
села, в които има коопе
ративни домове, някои от 
помещенията да се оспосо 
бят за ползване на делега 
циите. Това може да се 
стори и в онзеи села, в

штттттшшж

Общността по жилищно де
ло е- първата самоуправител- 

ошцност в Димитровград

ска община, учредена въз ос 
нова на Закона за самоуправи 
телните общности на интереси

те. На първото заседание на 
Снупщината на общността за 
председател на същата бе из 
бран Никола Иванов, 
тен работнин, а за 
председател Младен Павлов, 
работнин в основната организа 
ция на сдружения труд „Ти
гър” в Димитровград. Избран 
е Изпълнителен отбор 
дем членове, а за председател 
на същия Петър Денков, работ 
ник в Здравния дом. Скупщина 
та на общността по жилищно 
дело има 26 членове, от които 
мнозинството представляват ра 
ботници 
производители.

на

просве- 
заместникБОСИЛЕГРАД СЕ ГОТВИ ЗА

Посрещане Деня но Републиката од се
Комитетът по 

тридесетгодишнината от осво
бождението от фашизма 
Общинската конференция на 
ССРН в Босилеград, 
програма за чествуването на 29 
ноември ;— Деня на Република
та:

чествуване на комуната по тържествен начин 
ще бъдат приети в Пионерската 
организация, а пионерите от 
осми клас в Съюза на социали
стическата младеж. Тези гърже 
ства ще бъдат придружени с 
програми, подготвени от учени 
ците.

Покрай другото в Босиле
град ще се проведе турнир по 
малък футбол и шахматно съ
стезание между младежите и 
граничарите.

В рамките на чествуване на 
Деня на Републиката ще бъде 
ознаменувана и тридесетгоди
шнината на самоуправлението 
във всички селица. Също ще се 
отбележи и десетгодишната 
дейност на местните общности. 
Тя ще се ознаменува чрез тру
дови акции — за поправка на 
пътища, залесяване и изгражда 
не на други комунални обенти.

при

изготви
непросредствени

П'
л. ■"

Тази. най-светла 
славсните народи 
сти: ще бъде тържествено 
ознаменувана във всични села 
на общината. В районните це
нтрове: Горна Лисина, Долна 
Любата, Горна Любата и Долно 
Тлъмино, както и в Босилеград, 
ще се устроят тържествени съ
брания, на които ще се говори 
за значението на празника. Ще 
се изпълнят и подходящи кул
турно-забавни програми, които 
ще се състоят от рецитали, ре
цитации и хорови песни.

По случай Деня на Републи- 
ната всични ученици от пети 
нлас на основното училище в

-дата за юго- 
и народно- Самоуправителното спора

зумение за основаване на та
зи общност предварително бе 
обсъдено и прието от трудещи 
те се и същата учредена. До 
края на този месец трябва да 
бъде приет и статута на общно 
стта по жилищно дело, както и 
останалите нормативни актове.

Общността по жилищно дело 
е формирана с цел да удовле 
твори нуждите на интересите 
в тази област, обедини сред
ствата за жилищно строител
ство, трябва да бъде съгласува 
на с програмата по жилищно 
строителство в основните орга 
низации на сдружения труд и 
други самоуправителни органи 
зации и общности, да разпре
деля жилища за нуждите на 
определени категории трудещи 
се и работници, установява и 
провежда програма за поддър 
жане на жилищните сгради и

-«•* :гу "<7гГГ?"

:•

а ^

Iв. в.

Подготовки за чествуване 

Деия на Републиката кумент за всичко, което 
се решава, предлага и пре
дприема в местните общ
ности. Съвкупната доку
ментация, с която разпо
лагат делегациите трябва 
да се съхранява на опре- 

^ 1 делено Място.
Този проблем досега не

които има по-големи учи
лищни постройки със сво
бодни помещения- 

Общинското 
ние има също така за за
дача да съдействува при 
организирането на адми
нистративната работа на 
делегациите, а в това тря
бва да бъдат включени и

ДР-
Членовете на общността се 

сдружават в Общност на жи
лищни сгради и жилища обще 
ствена собственост, и носите
ли, са на правата за ползване 
на същите.

управле-ще получат членски билети. За 
целта се подготвя подбрана 
художествена програма. В нея 
осмокласниците ще се предста 
вят с рецитал за раждането на 
републиката, а останалите кла
сове с едноантовки, рецитации 
и народни песни. Фолнлорната 
секция готви народни хора и 
ръченици.

„ВасилОсновното училище 
Левски” в Горна Лисина се го
тви за тържествено чествуване 
на 29-и ноември — Деня на Ре
публиката и 30-годишнината от 
освобождението на нашите кра 
ища от фашизма.

За осъществяване на общи
те интереси и задачи членове 
те на общността управляват е решен цялостно в пито 
със обединените средства в Об В 1едиа делегация в местни- 
щността - жилищните сгради! 1те общности. Да добавим, 
и жилища финансовите сред-" 11 ^

завеждащите местните кан 
целарни.

Върху тези проблеми на 
скоро ще водят разговори 
делегациите на 
общности, а също така и 
Общинската скупщина.

В навечерие на празника на 
тържеството в училището вси
чки ученици от първи клас ще 
бъдат приети в Пионерската ор 
ганизация и ще получат пионе
рски връзки, ша^ки и значки. 
Учениците от осми клас, пос
тъпили в редовете на Съюза 
на социалистическата младеж,

Културно-художествената про 
грама ще бъде изпълнена пред 
учениците и родителите им, а 
едно представление и пред 
гражданството.

че п съветите на местни
те общности са изправени 
пред същия проблем.

ства за строеж на нови жили! 
ща.. местните

С работите на Общността 
управлява Скупщината, а ня
кои въпроси разглежда и Из
пълнителния отбор. I

С цел обезпечаване на про
веждане на конституционните 
постановления, Законът и само 
управителното споразумение в 
Общността ще бъде организи 
ран самоуправителен работни
чески контрол, който винаги и 
ма право да надглежда работа 
та на Общността и за нередно 
стите да осведомява събрания 
та на трудещите се в органи
зациите на сдружения труд и 
местните общности — основа
телите и Скупщината на общ
ността.

1

<1 Имайки предвид значение 
Ято и необходимостта за

БОСИЛЕГРАД

Р. К.
В.В.

ЗАСЕДАНИЕ НА ИО НА ССРН В 
ДИМИТРОВГРАД

Пред Деня на Републиката
Успешно начало на 

Изпълнителния съвет
С учредяването на делегатска 

та система, при Общинската 
скупщина 
община бе оформено ново тяло 
— Изпълнителен съвет Съве
тът, като политическо-изпълни
телен орган, е отговорен за ре
дица дейности в почти всички 
сфери на обществения и стопа 
нени живот в комуната.

Въпреки, че тоя орган на Об
щинската скупщина все още 
няма достатъчен опит, досега 
активно се отнася към всички 
проблеми, застъпвайки се в де
йността си за решаване на вси 
чии онези въпроси, от същес
твено значение за живот на 
трудещите се и гражданите

в общината. Поемайки първи
те си задачи, Съветът успешно 
ги реализира и по такъв начин, 
в рамките на афирмирането на 
делегатската система, афирми- 
ра исвоята дейност.

Досега тоя орган редовно за
седава, и обсъди редица въ
проси от стопансната и извън- 
стопанска проблематика. Така 
например, * доста успешно са 
решени няколко въпроса във 
връзка със съгласуването 
продажните цени на стоките от 
първа необходимост, решаване
то на социални, иомунално-бе- 
тови и жилищни въпроси.

БосилеградскаИзпълнителният отбор занлю 
чи Общинска конференция на 
ССРН да се проведе през вто 
рата половина на декември. На 
това заседание ще се разго
варя върху делегатската систе 
ма и общностите на интереси
те, както и за задачите на Со
циалистическия съюз в тези 
области. На заседанието ще се 
обсъди и обществено-инономи 
ческото развитие, планът на 
дългосрочно развитие на общи 
ната и задачите в това отноше 
ние.

в(От 1 стр.)
те споразумения на общности 
те за образование и култура и 
наука.

Проектосамоуправителните 
споразумения бяха приети от 
Изпълнителния отбор на ССРН 
и същите ще бъдат публично 
обсъдени в основните органи
зации на сдружения труд и ме 
стиите общности. На тези съ
брания трудещите се и остана 
лите граждани ще се запоз
наят със същността и хараите 
ра ла общностите на интереси

За изпълняване на целта Об 
щността ще сътрудничи с Об 
щинената скупщина, обществе
но-политическите организации, 
останалите самоуправителни 
общности на интересите и дру 
ги органи и организации в об 
щината, региона и Републина-

на

та.

А. Д.те. А. Д. В. В.
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ОБЗОР

ПРОЦЕСИ ОКОЛО ОБЩНО
СТИТЕ НА ИНТЕРЕСИТЕ

Политическата акция по умре 
дявано общностите на инторо 
сите в Димитровградска общи 
на достатъчно напредна и по
каза видими резултати. Поли
тическо-избирателната коми
сия, Инициативният отбор и 
Политическият актив в изпълня 
ване програмните задачи, прие 
ти на съвместното заседание 
на Председателството на Об
щинския синдикален съвет и 
Изпълнителния отбор на ССРН 
с общи усилия решиха да се 
подпишат самоуправителнито 
споразумения по учредяване 
общностите на интересите за 
квартируване и общностите на 
интересите за социална защи 
та и да се изберат делегати 
за техните скупщини. В момен 
та публично се разисква по 
плановете на споразуменията 
за учредяване общностите на 
интересите по: наука и нултура 
и детска защита.

Според съвместните програ 
ми за дейност на Синдиката и 
Социалистическия съюз до 
края на годината ще се учре
дят и четири общности на ин
тересите, равноправно участву 
ващи на Общинската скупщи
на. Такава самоуправителна ди 
мензия всъщност дават на об 
щностите на интересите: обра 
зованието науката и култура
та, здравеопазването и детска
та защита.

В момента се изработват 
проектоспоразумения за учре 
дяване общностите на интере

сите по: фиаичесрп култура, 
осигуряване на работници и 
земеделци, комуналните об
щности, настанявано но рабо 
та и социална защита. Програ 
мата предвижда то да со фор 
мират в началото на идната го 
дина, с което ще се завърши 
формално-правния процес но 
установявано но делегатската 
система.

Инициативните отбори сега 
готвят пректопрограмо за дой 
пост през идната година, както 
и споразумения за финансира 
не но общностите но инторо- 
сито. Тези проокти трябва до 
бъдат приети до 28 декември.

От планираните срокове в ра 
ботата по учредяване общно
стите на интересите в занъсно 
ние са общностите но интере 
ресите по здравеопазването и 
общностите на интересите за 
осигуряване на работници и зе 
меделци. Причините за това 
трябва да се търсят в това, чо 
те бяха учредни като междуоб 
щински самоуправитслни об- 
муности и досега общин
ските тела не са подготви 
ли никакъв материал, върху но 
йто би трябвало да се учредят 
тези общности на интересите 
в рамките на делегатската си
стема на общината.

Инак в Димитровград смятат, 
че активността може да бъде 
по-интензивна, ако бяха по-ра 
но приети проектозаконите за 
формиране на общностите на 
интересите.

РАЗШИРЕНО ЗАСЕДАНИЕ НА СЕКРЕТАРИАТИ 
НА МЕЖДУОБЩИНСКАТА КОНФЕРЕНЦИЯ НА 
СКСВ НИШ

Политическото положение е стабилно
он лрисъствува и Вукое Була* 
тович, секретар в Изпълнител
ния комитет на Председателст 
вото на ЦК на СКС.

Участниците в разискванията 
подчертаха, че политическото, 
положение в обшините е на за
видно равнище, че в много об
ласти са забележени положи-

Анализирайни дейността на 
Съюза на комунистите в свет
лината на решенията на Десе
тия конгрес на СЮК и Седмия 
конгрес на СКС. Секретариатът 
на Междуобщинската конфе
ренция в разширен състав на 
заседание на 14 ноември кон
статира. че политическото по
ложение в Нишки регион е 
добро.

От ден на ден укрепва и 
расте ролята на работническа
та класа и се засилва общест
вената роля на Съюза на кому 
нистите. В 10-те общини в ре
гиона. както бе отчетено на 
заседанието, днес политическо 
то положение е много по-добро 
от по-рано. Постигнати са забе
лежителни резултати. Но и по
край това, още не е достигната 
онази степен на активност, нак

вато е необходима.
Затова занапред ще са необ 

ходими нови усилия за промя
на на отношенията във всички 
среди в духа на конгресните 
решения. Това между другото 
изтъкна в уводното си изложе
ние секретарят на Междуоб
щинската конференция на Съю 
за на комунистите в Ниш Лю- 
биша Игич. Това заседание е 
проведено в рамките на под
готовките за провеждане на 
разширеното заседание на Из
пълнителния комитет на Пред
седателството на Централния 
комитет на Съюза на комуни
стите в Сърбия. В работата на 
заседанието покрай секретари 
те на общинските номитети и 
представителите на междуоб- 
щинските обществено-политиче 
ски организации в Нишни реги

М. Б.

УЛЕСНЕНИЕ ЗА ГРАЖДАНИТЕ телни резултати,, но тук-таме 
действуват и скрити сили, кои
то спъват развитието на обще
ството и против които Съюзът 
на комунистите занапред ще 
трябва още по-енергично да 
се бори. Изтъкнато бе. също 
така. че е необходимо още по- 
съгласувано действуване на 
всички обществено-политичесни 
сили.

НИШКАТА КРЕДИТНА БАНКА ОТКРИ КЛОН В
ДИМИТРОВГРАД

От 1 ноември в Димитровград, на улица „Мар 
шал Тито" номер 11 работи клон на Нишката кре
дитна банка.

С цел да се улеснят димитровградчани, собстве 
ници на девизни средства и минавалите през Дими 
тровград чужденци. Нишката кредитна банка е от
крила свой пункт в този крайграничен град. И его 
кои работи ще извършва:

— служба по спестяване на динари и чужда

Взимайки думата в разисква 
нията Вукое Булатович между' 
другото изтъкна:

Надминахме периода на ..про 
грамиране” на дейността Този 
период продължи повече, 
нолкото очаквахме, но сега ве
че е минало. Днес е необходи
мо съгласувано действуване на 
всички сили в общините, защо 
то без такова не можем да из- 

възложените

Предизборни събрания в 

първичните организации
валута, от-

— обмен на чужда валута в динари и
— ще води джиро и текущи сметки на гражда

ните.
Внасялите средства на спестяване граждани ще 

могат да ползват следните лихви. На суми внесени 
на срок по-къс от една година се дава лихва от 7,5 
на сто; на осрочени средства до 13 месеца лихвата 
е 9, а на срок над 25 месеца - лихвата възлиза на 10 
на сто.

През тези дни в Босилградс- 
ка община се провеждат пре
дизборни събрания на първи 
чните организации на СИ в тру 
довите и в местните организа
ции. С това фактически започна 
реализирането на неотдавна 
взетото решение от Общинс
ката конференция на СК в Бо
силеград за преустойство на 
партийните организации в кому 
ната.

Според това решение ще 
бъдат оформени общо 44 първи 
чни организации, от ноито 17 в 
организациите на 
труд, а 27 в местните общности.

На предизборните заседания 
номунистите разискват и се до

говарят за предстоящите зада
чи в собствените среди, про
изтичащи от конгресните доку
менти. Също така с голяма от
говорност се предлагат канди
дати за нови партийни ръково
дства.

С преустройството на досе
гашните партийни организации 
в Босилеградска комуна 
здават всички условия за най- 
непосредствена дейност и пря 
на отговорност в изпълняване 
на задачите на всеки член на 
Съюза на комунистите.

Изборните събрания 
проведат до края на ноември.

вършим изцяло 
задачи.

Булатович по-нататък подчер
та, че всяна обществено-поли
тическа организация в региона 
е длъжна да понесе своя дял 
на отговорност по даден 
прос. накто и че по

На суми чужда валута лихвите са следните: 5 
на сто девизна лихва и 2,5 на сто в динари.

Клонът на Нишката кредитна банка в Димит
ровград ще върши и продажба на облигации на феде 
рацията, както и облигации за ж.п. - линията Бел
град - Бар.

Както ни уведомиха в дирекцията на Кредитна 
та банка в Ниш от Нова година ще се разработи 
план на сътрудничество с димитровградските стопан 
ски организации.

въ-
един и 

същ въпрос не трябва да ра
зискват всички организации. В 
..подялбата” на задачите тряб
ва да се води сметка за съгла
суване на становищата, а не 
да се върви широк фронт и да 
се изморяваме с множество ед 
нородни и ненужни събрания.

Една от най-важните задачи 
на общинските организации на 
Съюза на номунистите 
стоящия период е насочването 
на комунистите към идейно-по 
литическо и марсническо изди
гане и подготовка за ефикасно . 
политическо действуване 
всички обществени процеси. В 
Булатович подчерта, че е необ 
ходимо непренъснато укрепва
не и изостряне на личната 
отговорност на комунистите, за 
да могат компетентно да дей
ствуват във всички сфери 
живота. Той изтъкна, че пред 
комунистите 
особено важни 
бразяването

се съ-

сдружения ще се

М. А. В. В. в пред-

МЕСТНИТЕ ОБЩНОСТИ 
В БОСИЛЕГРАДСКА ОБЩИНА

Покрай разговорите за фор
мирането на самоуправителни- 
те общности на интересите, в 
местните общности в Босиле- 
градена община се водят рази 
енвания и върху обществената 
самозащита и сигурност. За 
тази

Топли закуски
въвТези дни р-аботомците 

в Автотранспортното пред 
приятие „Автотранспорт" 
ще почнат да получа
ват топли закуски. С това 
се провежда на дело лочи 
на на Съюза на синдикати 
те за подобрение на жи
знено-битовите и трудови 
условия на работниците.

Работническият стол на 
предприятието ще се на

мира св оградата на авто
бусната станция. В отде
лно помещение се открива 
бюфет, в който ще се об
служват пътници и гра
ждани.

,,Автотранспортът е пър 
во предприятие в община 
та, което обезпечава то
пли закуски на своите ра
ботници.

Съгласно тезисите, в местни 
те общности ще се оформят 
комисии и други изпълнителни 
органи, които ще имат 
тно определени задачи 
област. Обаче и всички гражда
ни имат задача с най-голяма 
отговорност и енергично 
съдействуват срещу 
дове неприятелства 
треби. С една дума назано, тъ 
рси се пълна бдителност 
товност за организирано дейс 
твуване в тази област

нонкре- 
в тази

наКординационното 
тяло при Общинската конфере 
нция на ССРН е изготвило тези

цел
да

на село стоят 
задачи в прео- 

и развитието на 
селсното стопанство на самоу- 
правителни начала.

всички ви
и злоупо

си, ноито съдържат задачи, про 
изтичащи от закона за осъщес 
твяване на самозащитата и си-' 
гурността.

и го

В. В М. А. /
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Ш№аа» Заседание на Изпълнителния съветДИМИТРОВГРАД

ВИЗА ЗА ОБЩНОСТТА ПО 

НАСТАНЯВАНЕ НА РАБОТА
ДОКОГА ЩЕ СЕ СТРОЯТ 

АМБУЛАТОРИИТЕ?
Основното е за да се органи 

зира такава общност нужно е 
да има 20 хиляди настанени и 
над 120 хиляди жители на тери 
торията, за която ще се фор
мира общността. С оглед на то 
ва Изпълнителния съвет прие 
заключение да бъде организира 
на регионална самоуправителна 
общност за настаняване, а след 
това в рамките на нея и осно
вни (общински) общности.

На заседанието бе изтъкнато, 
проектосамоуправителното 

споразумение на оощността по 
настаняване не е разгледано 
във всични основни организа
ции на сдружения труд, нито 
пък във връзка с него те са се 
изказали. С оглед, че общнос
тта за настаняване за регион 
Ниш трябва да бъде формирана 
до 30 ноември нужно е за про- 
ектоспоразумението да се изка 
жат и заемат становище и ра
ботниците в организациите на 
сдружения труд.

Ако се има предвид, че в об
щината има над 1.201) лица, тър 
сещи работа то приемането на 
самоуправителното споразуме
ние е един от изходите за раз
решаване на този наболял про 
блем.

Проектосамоуправителното 
споразумение за създаване на 
самоуправителната общност по 
настаняване в рамките на реги

он Ниш бе една от най-важните 
точки, които разгледа Изпълни
телния съвет при Общинската 
скупщина в Димитровград.

Неизвестно е кога

к? “лЕ:х.трад“‘ г°г“4"—-
Тази неизвестност

ЛАу 'Л щ:
л-

'ш.1
произхожда оттам, че до

сега осигурените средства за тези обекти не са 
използвани рационално и правилно, а допълни
телните средства, които даде Комуналната об
щност за социални осигуровки във Враня — 
са незначителни.

В началото. Още преди

ул

че

две години, за изгра
ждането на трите амбулатории бя.ха осигурени 
над 500 хиляди динара, г 
165 хиляди динара. Обаче, г чп: «у*»а сега са получени още 

поотделно за довър
шване и оборудване на всеки обект, са необ
ходими Още толкова средства.

Едва ли ще може да се изнамери изход тези 
здравни обекти по-скоро да бъдат 

собени за употреба. Защото са сторени редица 
грешки Още в началото. Например неприемчи- 
во е и обществено неоправдаемо в Горна и До
лна Любата — села отдалечени само четири ки
лометра едно от друго, да се строят две амбу
латории .Още не е ясно кой е приел такова ре
шение?

Г *ч Ч
Л1111и11111п1шн11н111т111111111и11пш1я1п1111ш/гш1щ||ш11шш111ш111111ш1111ш111шшш1и111ш

В „ Търгокооп“ — Димитровградважни оспо-

ДВАМА ДИРЕКТОРИ 

ИЗКЛЮЧЕНИ ОТ ТРУДОВАТА 

ОРГАНИЗАЦИЯ Изпълнителният съвет също 
реши да вземе участие в изгра 
ждането на библиотеката в Ди
митровград. Размерът на учас
тието ще бъде определен, след 
приемане на общинския бюд
жет, за да се види с канви сре 
дства ще се разполага. Във връ 
зка с този въпрос Изпълните 
лният съвет ще участвува във 
финансирането на обекта в сле 
дващата година, както се анга 
жират съответните специалис
ти. Въпреки искът, който до Из 
пълнителния съвет е отправила 
Общинската културна общност, 
все още има неуточнени неща. 
Търси се помощта на Общинс- 
ната скупщина, като се разчита 
и на средства от републикан
ски източници, както и на кре
дити от същите. Но засега няма 
все още нищо конкретно. Във 
всеки случай инициативата за 
изграждането на обекта заслу
жава внимание и подкрепа от 
всични обществено-политически 
фактори, понеже се касае за 
обект, от който в Димитров
град години наред се чувству
ва остра нужда.

На заседанието бяха приети 
и решенията — за създаване на 
фонд за народна отбрана, за 
условията на дострояване, ре
конструкция и изграждане на 
временни обекти, бяха разгле

]> Втората грешка е, че изграждането на тези 
,1 обекти е доверено на частни лица, които са взе- 
<, ли парите, но работата не са изпълнили.

| Аа добавим, че и местните общности в тези 
села по въпроса за изграждането на амбулато- 

\ риите не са били сериозни към задачите си. 
,1 Приели са задължението да организират изгра- 

ждането, като същевременно, със завеждане на 
\ местното самооблагане в пари и работна ръка, 
I1 осигурят допълнителна помощ обектите на бъ- 
' | дат готови в планирания срок.
(' Засега не се е успяло нито в едното, нито в 
11 другото. И така, докато се обмисля какви мер- 
\ ки да се предприемат и да се намерят отговор- 
I1 ните за досегашните опущения, здравеопазване- 
<[ то в общината е изправено пред редица пробле- 
(1 ми. Лекарите от Здравния дом от време на вре- 
31 ме идват в тези села, а прегледите на болните 
< [ вършат в частни къщи или под открито небе. 
\ Това е въпрос, който възмущава човека.
;» в.в.

Във Враня се формира

ната лихва. Взимал е и пари 
без покритие от Велко Тошев, 
завеждащият магазин „Еле- 
гант“ в Димитровград, на сто
йност от 3 234 динара. Тези 
пари е взел за лични потреб
ления, а със същите е задъл
жил няное лице от Бабушни- 
ца, което за случилото се и- 
зобщо не е знаело. Димитров 
е разрешавал на поотделни ли 
ца от предприятието да взи
мат аконтация за служебен 
път, която изобщо не е отчи
тана, нито пък е връщана. Съ
що е набавял някои стро
ителни материали, без реше
ние на управителните органи.
По мнението на комисията той 
е виновен, че е позволил И- 
ван Гъргов с вече направена 
загуба да бъде назначен за 
завеждащ централния магазин 
№ 2. Гъргов в този магазин е 
направил загуба от 62 хиляди 
динара. Освен това комисията 
е установила, че е заповядал 
на Димитър Еленков, бивш фи 
нансов счетоводител в пред
приятието, да поправя списъ
ците в магазина „Железар“, 
за да укрие лошата работа на 
завеждащия магазина — Хри
сто Дойчев. Установено е съ
що, че Димитров е приемал 
работници без да зачита Об
ществения договор за нови ра 
ботници, нормативните актове 
и дори без знание на съотве
тната комисия.

Събранието на трудещите се 
също реши от трудовата орга
низация да бъде изключен и 
Димитър Еленков, бивш финан Аани нянои искове и информа- 
сов счетоводител в предприя- ции. 
тието. Еленков е по указание 
на Димитров поправял списъ
ците в магазина „Железар“ и 
по този начин предприятието 
е загубило 12 хиляди динара.
Еленков е присвоявал и дъл
говете за строителен материал, 
който предприятието е . прода
вало, а внасял е и по-голяма 
лихва на своите спестовни вло 
гове в предприятието. Всични 
тези нарушения Еленков е пра 
вил в договор с бившия дире
ктор Димитров.

Пред изключване от трудо
вата организация е и Христо 
Дойчев, бивш завеждащ мага
зин „Железар“. Окончателно 
решение за Дойчев ще бъде 
прието, 'Ногато завърши съдеб
ното дело, което е в течение 
срещу посочените лица.

Събранието на трудещите 
се в основната организация на 
сдружения труд „Търгонооп“, 
по предложение на дисципли
нарната комисия в земеделска 
та кооперация „Сточар“, изнлю 
чи от предприятието бившия 
директор Милорад Димитров. 
Димитров е изключен поради 
нарушение на трудовата длъ
жност и незачитане на само- 
управителните права на работ 
ниците в сдружения труд.

Разглеждайки материалите, 
дисциплинарната номисия е ус 
тановила, че Димитров е взи
мал анонтация за пътни и дне 
вни, която изобщо не е връ
щал, нито пък е отчитал съ
щата. По този начин той е 
взел 1 200 динара. Взимал е и 
строителен материал през 1971 
година, който не е върнал все 
до януари 1974 година, когато 
го е платил, обаче без нуж-

✓ч^ч^ч^ч^ч^ч^ч^ч^ч^ч^ч/ч/ч^ч^

Междуобщинска общност по 

здравеопазване
легациите на местните об-15 делегати. От тях 6 

ше изберат делегациите па щности и 3 Здравният дом. 
трудовите колективи, 6 де В.В.

Самоуправителна общ
ност по здравно осигуря
ване на работници и земе
делци ще бъде оформена 
във Враня за общините от 
тоя регион.

В тази общност на инте 
ресите ще бъдат седем об
щини, между които и Бо- 
силеградска.

Самоуправителният до
говор за формирането 
тази общност е доставен 
на разискване във всички 
местни общности и грудо 
вите колективи в Босиле-

ни

ЗАДЪЛЖЕНИ ПОЛИТИЧЕСКИ 
АКТИВИСТИ ЗА ПЪРВИЧНИТЕ 
ОРГАНИЗАЦИИ НА СКС

Заслужава особено внимание 
информацията за изпълняване 
на планираните задачи в сто
панството на общината за пе
риод януари — юни 1974 годи
на. Между другото в информа 
цията се казва, че процесите в 
стопанството в общината през 
първото полугодие на годината, 
могат да бъдат оценени положи 
телно. Състоянието в областта 
на стопанството разгледа и Об
щинския комитит, преди два ме 
сеца, и между другото бе каза 
но, че трудовите колективи в 
общината не са осъществили 
забележителни резултати.

низации, Общинският комитет 
на СК взе решение, с което за 
всяна организация е задължен 
по един член от Общинския 
литичесни актив. Той има пълна 
отговорност за съвнупната дей
ност в първичната организация, 
за която е задължен.

По преценка на членовете на 
Номитета, тоя метод на работа 
значително много ще доприне
се новооформените партийни 
организации още веднага да 
подемат организирана дейност.

Общинският комитет на Съю
за на комунистите в Босилеград 
заключи, че една от най-важни 
те настоящи задачи е цялос
тното активизиране на всички 
партийни организации в кому 

Това е предусловие за 
претворяване

па
ло

ната.
непосредствено 
на дело на новия курс на Съю- 

иомунистите, съдържан
градска община.

Най-висш самоуправите- 
тази общ-

за на
в конгресните резолюции и но- 

Нонституция.
С цел да се съдействуаа за 

по-успешно организиране на 
прантичесната дейност във фо
рмиращите се първични орга-

лен орган на 
ност ще бъде Скупщината, 
в която от Босилеградска 
община ще бъдат избра-

вата

В. В. А. Д. А. Д.

БРАТСТВО * 22 НОЕМВРИ 1974 Страница в



Деветмесечният баланс в „Тигър“— Димитровград БАБУШНИЦА

Доброволно, но 

отговорноПОСТИГНАТИ СА ДОБРИ 

РЕЗУЛТАТИ
Съвкупният доход по девет

месечния баланс о предприя
тието възлиза на 91 милион и 
300 хиляди динара, а доходът 
на 29 милиона динара. За ли 
чни доходи са изразходвани 
20 милиона динара, а за раз
лични законни задължения 6,5 
милиона динара. Печалбата до 
стигна 2 милиона и 250 хиля
ди динара и тези средства са 
внесени във фондовете на пре 
дприятието.

Според плана общият доход 
в предприятието за тази годи
на трябва да бъде 130 милио 
на динара. Имайки предвид 
осъществените резултати през 
първите девет месеца на го
дината, както и обстоятелство 
то. че реализацията в течение 
на четвъртото тримесечие е 
най-голяма в предприятието 
очакват планът да бъде премз 
пълнен.

насоки, както в продукцията личени. Увеличението възлиза
така и в реализация на произ на 100 динара за нволифици-
веденито стоки. За отболнзва рапито и но 50 динара за ви
но е, че за всички техничес- сококвалифицираните и ней
ни стоки са сключени догопо- валифицирани ' работници. По
ри за продажба, а в момента този начин, имайки предвид и
се сключват самоуправитолни вочо приетото увеличение от 
споразумения с търговската 25 на сто, личните доходи в
мрежа и за продажба на о- прбдпрйятиото що бъдат уво- 
бувките, които се произвеж- личени с 30 йа сто. Солд то- 
дат в предприятието. В „Ти- ва увеличение сродният личен
гьр“ очакват, че с тези спо- доход в тази трудова органи-
разумения един от най-голоми- ' зацин ще възлиза на 1 922 ди
те проблеми — реализацията пара. Обаче това о сродния га
да бъде цялостно рошена. рентирай личен доход. Когато

со има предвид миналия труд, 
ЛИЧНИТЕ ДОХОДИ СЕ УВЕ- произпълнцпано на нормата и

други оломонти, които положи 
тел но влияят върху увеличе
нието по доходиго, сродният 
личен доход ще възлезе на 
2 138 динара. Решението за у- 
воличсние но личнито доходи 
о вочо в сила, а същото ще 
бъде приложено от 1 юни т.г. 
ГРИЖА ЗА БИТОВО РАВНИ

ЩЕ НА РАБОТНИЦИТЕ 
Освен увеличението на лич

ните доходи заслужава внима
ние и грижата в областта на 
жилищната политика. Очаква 
се, че в това отношение що 
бъдат отпуснати кредити на 
износ от около 1 милион и 500 
хиляди динара и то за нупу- 
ване на апартаменти, строеж 
на нови жилища, както и за 
дограждаио, реконструкция и 
адаптация на жилищните сгра
ди. За целта е оформена ко
мисия. която е разгледала 119 
молби и условията, в които но 
нкуриралите живеят.

За отбелязваме е, че иско- 
ве1е за жилищен нредит са 
били почти двойно повече. 
Мнозина от тях нямат право, 
понеже или са получавали кре 
дит, или нямат пет години тру 
дов стаж в предприятието, ко
ето е обезателно за получава
не на същия. По предложение 
на комисията кредит трябва да 

са получат всички изпълняващи 
условията и то на стойност от 
4 до 23 хиляди динара. По то
зи начин сумата би възлизала 
ма 1 милион и 350 хиляди ди
нара. Също за нуждите на 
предприятието ще бъдат купе 
ни и три апартамента. Пред
ложението на комисията ще 
разгледа и първичната органи 
зация на Съюза на синдикати
те в предпирятието, а оконча 
телна дума ще кажат с~ "папи 
ята на трудещите се.

Но не само това е положи
телно в тази трудова органи
зация, в която работят над хи 
ляда работници. В нея е ре- 
шено и въпроса за обществе
ното хранене, обезпечаване на 
различни продукти за зимата 
по намалени цени, почивката 
на работниците, а започва да 
се води сметка и; за тяхната 
реиреация и културното им из
дигане.

Любомир Йованович

ЛИЧАВАТ С 25 НА СТО

Осъществените резултати 
през първите девот мосоцп на 
годината са създали възможнос 
ти и за подобрение на би
товото равнище на работника. 
В това отношение събранията

и съзнателна работа на Люби- 
Йованович. Когато бъдат 

готови яслите ще приемат 60 
7-годишна възраст. За

— Общинската общност ло 
пряка детска защита в Бабуш- 
ница има на джиро-сметната си 
около 1 940 000 динара. Месеч 
мият й прилив е 80 хиляди ди
нара от всички извори. Според 

разполагаемите 
са предназначени:

ша

деца до 
оборудването на яслите са не
обходими около 1 милион дина 
ра и повечето от тях ще бъдат 
обезпечени от Републиканската 
общност по пряка детска защи 
та В кухнята на яслите ще се 
приготвя храна за всички инте 
рнати и ученически столове в 
комуната.

На територията на общината 
работят три интерната: в Любе 

Звонци и Стрелец.. На 
Звонци липсват

програмата 
средства 
1 600 000 динара за построява
не на детски ясли; 140 хиляди 
динара за работа на ученичес
ките столове; 200 хиляди дина 
ра за оборудване на ученичес
ките столове и_интернати — 
заяви Любиша Йованович, пре 
дседател на Изпълнителния от 
бор на Общинсната общност 
по пряка детена защита и сек
ретар на Общинския отбор на 
червения кръст в Бабушница. 
За построяването на детските 
ясли ще се използват и сред
ствата. които придойдат по 
всички канали в Общността до 
края на годината, защото пред
назначените не стигат.

Иначе детските ясли ще имат 
функционално пространство от 
600 м2 и след завършване на 
сградата тук ще работят към 
10 лица. За отбелязване е, че 
сега в Общинсната общност по 
пряна детска защита всично 
се свършва на доброволни на
чала, без нито едно платено 
лице, благодарение упоритата

раджа,
интерната в 
санитарни уреди и инвентар за 
гьрпезарията. което ще се обе 

както и за останалитезпечи.
интернати, от средствата, кои
то отпусна Фондът за солидар 
ност за неразвитите региони 
при Републиканската общност 
по пряка детска защита.

Общинската общност по пря
на детска защита в Бабушни
ца чрез Общинския отбор на 
червения кръст участвува в пла 
щането на яденето в ученичес 
ките интернати с по 20 динара, 
а в ученическите столове из
вън интернатите с по 15 дина
ра по един ученик месечно.

на трудещите се неотдавна ре 
шиха личните доходи да бъ
дат увеличени средно с 25 на 
сто. Обаче след разглеждане
то и приемането на деветме
сечния баланс в предприятие
то е заключено на онези ка
тегории работници, които 
най-застъпени и чиито лични 
доходи са били под равнище
то на съответни категории 
други подобни организации и 
републиката, вече установени-

Обаче онова, ноето е 
съществено е перспективата 
в предстоящата година. Спо
ред плана общият доход през 
1975 година трябва да бъде 
150 милиона динара. С оглед, 
че в момента в производство
то няма никакви проблеми, а 
за продажба на 70 на сто от 
изделията е вече сключен до
говор, то в предстоящата го
дина в’ „Тигър“ навлизат с 
ясно определени концепции и те лични доходи да бъдат уве

в

М. В.

БОСИЛЕГРАДБЕЛЕЖКА

Счетоводителите не 

изпълняват условията
ШОСЕ БЕЗ МОСТОВЕ

Вече няколно месеца 
съобщенията от Босиле
град нъм селата на Лю- 
батени район са особе
но затруднени. Причина
та, е че на шосето, по
ради дотраялост, са сру 
тени три моста, а нови 
не са построени.

Става въпрос за дър
вените мостове, постро
ени преди повече от 30 
години. С една дума, те 
са извекували, но меж
дувременно не са пред
приети мерни своевреме 
нно да се построят но- 
вй. В случая Пътното 

нлон от

прекъснато валят дъж
дове и наближава зима
та, хората от тоя район 
стават все по-неспокой- 
ни. И то не без причина, 
защото под въпрос са не 
само съобщенията на 
моторните средства, но 
и минаването пеша.

Имайни предвид сери
озността на въпроса, на 
неотдавна проведените 
събрания на местните 
общности в Горна Лю- 
бата и Барйе, твърде е- 
нергично бе поискано 
Пътното предприятие — 
клон Враня, веднага да 
поеме грижи за изграж
дането на нови мостове. 
В случая съществува 
опасност Любатски рай
он да остане без съоб
щителни връзки и да 
бъде изцяло отсечен от 
центъра на комуната и 
вътрешността на страна-

Според Самоуправителния до 
говор за предимство при полу 
чаване на работа, валиден за 
Врански регион, включително и 
Босилеградсна община, ръково
дителите на счетоводството 
трудовите организации трябва 
обезателно да имат полувисше 
или виеше образование. Но ка
кво е действителното положе
ние с тези кадри в Босилегра- 
дските трудови организации? 
Понастоящем само в Автотра
нспортното предприятие заве
ждащият счетоводство има по
лувисше образование. В остана 
лите трудови организации зе
меделската кооперация „Боси
леград”, търговското предпри
ятие „Слога", занаятийското 
предприятие „Услуга", Здра
вният дом, Народната 
завеждащите тази

ции да разпишат конкурси за 
поставяне на тези работни ме
ста лица със съответен обра
зователен ценз, тоест с полу
висше и виеше образование. 
При това, разбира се, заемащи
те тази длъжност, които са с 
богат опит и твърде успешно я 
изпълняват ще бъдат назначени 
на други работни места, за ко
ито отговаря образованието им 
и дългогодишната практика.

От друга страна, може да се 
постави въпрос защо се е из
чаквало толкова години с ко- 
мплектирането на кадри в сто
панските организации и учре
жденията, та се е стигнало до 
положение от един път да се 
решава за ръководители 
товодството във всички трудови 
организации и учреждения. 
Това няма да мине без опре
делени трудности. С всестра
нното застъпване на най-отго
ворните политически 
самоуправителни органи 
въпрос ще се реши успешно.

/

в

предприятие 
Враня, което трябва да 
поддържа тези обекти 
(защото за целта разпо
лага със средства) засе
га е само взело реше
ние, че се забранява ми 
наването през тези мос
тове. Обаче нищо не е 
предприело да се пост
роят нови.

Сега вече, когато йе

на сче
аптека 

отговорна 
длъжност са със средно обра
зование.

Следователно, 
на Самоуправителното 
зумение за предимство при 
лучаване на работа задължава 
посочените

та. прилагането сили и 
и тоя

спора-В. В. по-
I

трудови организа-
Ст.
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ГОРНА ЛИСИНА
ПРОБЛЕМИ НА СЕЛСКОТО СТОПАНСТВО В СР 
СЪРБИЯ ~ ---------------------- ----„Център“ с много 

нерешени — проблеми
ГОР.ЧА ЛИСИНА е централ

но място на повече села от 
района. Тук е основното 
лище, поща, 
стопанските

ШКО СПЕШИШ НА СЕЛО
НА ЕДИН СПЕЦИАЛИСТ — 2 ХИЛЯДИ ХЕКТАРА ОБРА

БОТВАЕМА ПЛОЩ В ЧАСТНА СОБСТВЕНОСТрия. Едвам сега 
рива. През това 
ха и са завършени 
стни къщи, по-големи 
булаторията. Никой 
може да каже нога ще бъде 
завършен и оборуден този 
жен здравен обент.

Потребителите напразно 
опитват да се снабдят в мес
тните магазини на тъ 
то предприятие ,.Слога 
вата

е сложен пок 
време никна 

много ча- 
и от ам- 

вече ре

Изпълнителният съвет на СР 
Сърбия тези дни ще обсъжда 
проекта за начина на органи
зиране, финансиране и работа 
на специализираните служби, 
които изключително ще се за
нимават с подобрение на про
изводството на частния сектор. 
Преди всичко, предвидено е

В проекта е предвидено и 
основаване на регионални се
лскостопански служби за по- 
широка област с цел да напът- 
ствуват и насочват работата.

Най-интересна новина в про 
екта е навестяването на първи 
те самоуправителни общности 
на интересите в селското сто-

учи-
магазините на 

организации
Босилеград, амбулаторията, ко 
ято още се строи и пр.

Но центъра на селото и ра
йона „Село“, канто популярно 
го наричат хората, не е в със
тояние

кооперации нямат нито един 
агроном, а някои дори ни сре
дни селскостопански техници, 
макар че селскостопанските те 
хници са най-разпространените 
кадри в нашите кооперации. 
Малцината агрономи са преди
мно и ръководители в тези се
лскостопански организации, та-

от

ва

се
да изпълни ролята си 

на културен и услужен център, 
понеже има много нерешени 
проблеми. По дъждовно вре
ме не може да се мине от 
кал. Пясък и чакъл има в изо 
билие в реката, но никой ни
що не е предприел да се на- 
стеле центъра. А с една тру
дова акция на учениците, мес
тното население и стопански
те организации това може да 
се направи за един ден. Стро 
ителството в центъра се про
вежда без какъвто и да е гра 
доустройствен план. Пътят от 
селото към Ръжана е толкова 
„притеснен“ от частни нъщи, 
че едвам може да се разми
нат леки коли. Сякаш се ми
нава през тунел. А за мост 
през рената не трябва вече 
да говорим. От плановете и 
изявленията, че ще се пост
рои нов. железобетонен мост 
не излезе нищо.

рговско- 
“ и но-

земеделска кооперация 
„Босилеград”. За дребни понуп 
ки отиват в Босилеград, Сур- 
дулица и другаде. Магазинер 
от „Слога“ и „Босилеград” се 
отнасят нелюбезно

ите

към хора
та, когато не пазарят при тях. 
Това обижда потребителите и 
те отбягват да купуват и 
стоките, които има тук. От тако 
ва лошо отношение на търгов 
ците имат загуба и предприя
тията и населението.

Много пъти на събрания е
повдиган въпроса за открива
не на хлебопекарница в Г. Ли- 
сина. Но досега нищо не е 
сторено. За такава има поме
щение и фурна в кооператив
ния дом. Има и голямо число 
нуждаещи се от тази услуга 
— ученици, служители, мину
вачи от съседните села и дру
ги. Въпросът с откриването на 
хлебопекарница и по-нататък 
остава нерешен. Никой оше 
не се наема сериозно, да об
лекчи положението на хората. 
Също е и с останалите заная
тчийски услуги — обущар ня
ма, шивач също и пр. и пр.

Местната общност, организа 
СКС и ССРН, Съю-

В Горна Лисина три години 
се строи сграда за амбулато-

НАМЕНИЦА

Осем часа път 
за литър газ

панство. В закона е предложе
но,че регионалните служби тряб 
ва да бъдат задължени да фор
мират общности на интересите, 
които със сдружени средства 
на всички заинтересовани за 
развитието на селското стопа
нство в определен край субе-

създаване на специализирани 
служби към селскостопанските 
организации, които да поемат 
грижата около подобрението 
на селското стопанство на час-

ка че се занимават пряко с 
организирането на производс
твото. Общоизвестно е и това, 
че много 'кооперации повече 
се занимават с търговия, а по- 
малко с производство. Със зе
меделските производители се 
развиват само купо-продажни 
отношения и много от специа
листите се ангажират в комер 
чесни работи. Така в СР Сър
бия (без областите) организи
ране на производството на 2 
милиона и 599 хиляди хектара 
обработваема площ в частния 
сектор се гри\кат 1 240 селско
стопански специалисти.

Излиза, че на един специа
лист се падат по 2 000хентара 
обработваема площ в частния 
сектор. На обществените стопа 
нства, които често посочваме 
за пример по световните по
стижения в производството — 
на един.селскостопански специ 
алист се'падат по 88 хектара 
обработваема площ. Там има и 
повече специалисти!

Значи на земеделеца на село 
няма кой да му помогне. Зато
ва и производството на час
тния сектор на село е слабо 
доходно, а производствените 
мощности фактически си стоят 
неизползвани.

Примери на неизползвани 
възможности могат да се наме
рят много. И в производството 
на пшеница, където на частния 
сектор добивите са с 40 на сто 
по-малки от тези на обществе 
ния; и в производството на ца
ревица, където добивите на 
частния сектор са с 35 на сто 
по-ниски от тези на обществе
ния сектор; и в говедовъдство
то, където от една крава годи
шно вместо 100 — се получа
ват само 33 литра мляно!

Ясно е, че най-големи възмо
жности за подобрение на сел
ското стопанство има в час
тния сектор. Затова и трябва да 
се мине към организиране на 
модерно селскостопанско прои
зводство на този сеНтор.

цията на 
зът на социалистическата мла
деж, се намират пред серио- 

испит. Посочените въпро
си чакат решение. А послед
ното търси тяхната конкретна 
работа. Р. Карамфилов

онези 
изглеждат

Често пъти и 
неща, коиго 
дребни, а не се своевре 
менно решават, 
ват проблеми и недовол 
ствие между граждани
те. Случаят, който ще 
посочим говори 
за това нещо.

тния сентор.
Според световните нормати

ви за организирането на тази 
работа на около 690 хиляди ча- кти. 
стни стопанства в СР Сърбия 
(без областите) са необходими 
2 300 селскостопански специа
листи. Всяка селсностопансна 
орагинизация би трябвало да 
има служба за работа със зе-

зен

създа-
Общностите на интересите 

ще трябва да се включат в 
дългосрочните развойни про 
грами в селското стопанство 
нато по най-добър начин се ор 
ганизира работата на специа

НЕОНОВО 
ОСВЕТЛЕНИЕ И 
НОВИ УЛИЦИ

тънмо

В нито един магазин в 
в Босилеградсиа листите, въвеждат се нови кул

тури, нови породи на добитък; 
всичко онова, без което е не
мислим напредък на селскосто
панското производство.

Сегашното положение 
не е добро

Днес на село няма доста
тъчно специалисти. Данните за 
кадрите в земеделските коопе
рации загрижват. И то не само 
когато става въпрос за специ
алисти, които предимно да се 
занимават с подобрение на 
производството. Голям брой

селата
община няма газ. При
чината е тази, че за про 
дажба на тоя артинул 
трябва да се осигурят 
по-специални условия: 
отделно помещение 
продажба, обезпечаване
от пожар и др- Това не 
що търговските органи
зации не са сторили. И 

се случва?

меделците, т. е. агрономи от та 
на наречения общ профил, ко
ито изключително да се зани
мават за развитието и повише
нието на производството на ча
стните сектори, използването 
на научните постижения, сдру 
шаването на труда и средства
та на земеделците и ползване
то на кредитите. Накратко ка
зано, агрономът би изучил 
възможностите на стопанствата ( 
и би давал съвети на земеде
лците какво и как да произве
ждат.

По улиците в Желщша 
неоново осве-вече свети 

тление. Акцията за неоно 
во осветляване на улици- 

местната общ-
за

те проведе 
пост в селото, в съдеиег- 

останалите обществовие с
но-политически оргаииза- 

Стойността им въз- 
на 80 хиляЛИ динара, 

са обезпече- 
местно самообла-

нанво
В Босилеград същест- 

, ноя- 
с газ.

ции.
лизавува беизостаиция, 

то разполага и 
Селският потребител, да 

Дунат, бие 
осем

да занесе у До- 
газ. А ето 

автобусите, съв 
основателно, не поз- 

сигур-

а средствата 
ни чрез 
гане.

След двегодишна работа 
приключи и строежа на 

„Иван Караиванов”

речем оня от 
най-малко часа
път, за 
ма си литър
защо: в 
сем - улица

в дължина .от 800 метра. 
За целта всяко домакиис- 

по 100 динара,

порадиволяват, 
иост на газ и други ог- 

течности. В танеопасни 
кава обстановка не му 
остава нищо Друго, ос-

необходим

тво е дало 
а останалите парични сре

са обезпечени чрездства
самооблагане. Общо са 
разхода*ами 35 хщгяди ди
нара, както и 250 трудо-

веи за тоя 
артинул да жертвува цял 
един деи и да почувству 
ва тежна умора от про
дължителното пътуване.

из-

Сега вече става 
че случаят за иойто го 
ворим не е дреболия. 
Напротив, това е серио
зен проблем, иойто си
гурно не се решава 
сиръстеии ръце от тър
говците.

ДНИ.
Както ни осведоми Бо-

иредседатслжа Иванов,
местната общност, в 

течение е и изграждането 
,Моша ПияЛе”

на
със

па улица 
в дължина От 500 метра.В. В.

А.Д. 1 Словашка народна носии
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Устремът на младежката организация ЛИТЕРАТУРНА ВЕЧЕР
Гагов со съгласи със забележка 
та на Евдоиия Герова и Славица 

а Иованович. Той добави, че кри 
тината не трябва да обезхраб- 
рява младите поети, а напротив 
да им даде насърчение за ра
бота и творчество.
На следващата Младежка три 

буна ученичката Евдокия Геро
ва иде говори за романа „Дер- 
виш и смърт" от Меша Селимо 
вич.

МИНАЛАТА СЕДМИЦА на 
Младежката трибуна при гим
назията „Носим ьроз 1ИТ0 
Димитровград млади «е лшера- 
тори чо има ивои лиюрагурни 
Творби.

I фисъствието беше масово.
На литературната вечер лри- 
състоува и гимназиалният учи
тел по сърбохърватски език 
юмислав I аков, които проявя
ва голям интерес за творчест
вото на учениците.

Наи-папрод Невена Петро- 
вич, ученичка от втори клас, 
запозна присъствуващите с уче 
ницито, които пръв път участ
вуват на младежката триоуна. .4 И ( ) Н11И
олед това прочете своите твор ^
би Деница Илиева от I клас.
Нейните творби оставиха сил
но впечатление на присъству- 
ващите, въпреки, че за прьв 
път участвува на 1рибуната. 
исоооно се харесаха на публи
ката стихотворението „Репуоли 
ка и стихотворението лосвете 
но на Съюза на югославсните 
комунисти, след това Милица 
Андреевич от 1 клас прочете 
две стихотворения „Мечтания" 
и „Граничар . Иванка Гъргов, 
ученичка ог I б клас прочете 
стихотворението „Аз още те 
обичам", Слгица Станулов, съ
що ученичка от 1 клас се пред- 
стви със стихотворенията „са
ма съм”, невена Нетрович уче 
нична от 11 клас прочете откъ
си от своя лирически дневник, 
а Ьорка Джукич, ученичка от 
II клас прочете няколко свои 
стихотворения. Двете учени
чки от втори клас оставиха впе 
чатления със своя добър стил.

Критиката беше на висота.
Евдокия Геров от IV клас каза 
че творчеството на учиниците 
е успешно. Тя посочи, че в про 
четените, преооладават люоов- 
ни, мотиви, а при някои има и 
песимизъм. Тя изтъкна, че уче
ниците творци трябва да търс
ят хубавите страни на живота.
Славица Иованович, също уче 
нична от IV клас каза, че мла
дите писатели трябва да обър
нат по-голямо внимание на ри
тъма и музиналността на стиха.
Гимназиалният учител Томислав

чо сплотява младежта. С по- 
сонта „Колко повочо са клево 
ти и лъжи — Тито ни о по-мил" 
(„Што ]е вишо клевота и ла 
жи, Тито нам ф милиф и дра- 
жи") девойките и 
са на преден план в борбата 
за изпълпопие но петгодишния 
план.
Днос по вромо на своите коигро 
си Съюзът на социалистическа
та младеж но Югославия о 
октивон манто в следвоенния 
период. По соло и гродово, по 
училищата и но факултетите 
всред млодито но Югославия 
пронизва нов дух. На полотото 
във Войводино дневно работят 
по 2 000 млади болгродчони. 
Един ден идват хиляда младо- 
жи повочо. Дори закуска но о 
имало за всички, но този ден 
бяха спасени няколко стотици 
вагони захарно цвекло.

Деветият конгрес но млади
те в Югославия ще бъде нов 
подтик в борбата за изгражда 
не на самоуправителни социа
листически отношения у нас.

От 21 до 23 ноември /г. г. в Белград се прове 
жда Деветият конгрес на Съюза на югославска 
та младеж. Па конгреса ще се създаде 
единствена и социалистическа организация от 
940 000 млади работници, 1 800 000 селскосто
пански производители, 1 100 000 средношколци 
и 330 000 студенти.

Конгресът се провежда 55 го 
дини след формиране но пър
вото мледежко революционно 
движение в страната. На десе 
ти октомври 1919 година в За
греб е формиран Съюза на ко 
мунистическата младеж на Юго 
славия, организация която с 
ЮКП се бори за социално и 
национално освобождение на 
работническата класа в Юго
славия. Съюза на социалисти
ческата младеж е пето име, ко 
ето получава организацията на 
младите.

През войната се създаде ма 
сова младежка организация.
Създаде се Обединен съюз на 
антифашистката младеж на 
Югославия, която вече през 
ноември 1942 година по време 
на провеждането на Първия 
конгрес в Бихач е имала 100 000 
членове.

След завършване на войната 
Тито постави нови задачи пред 
младежта.

— Днес нашите железопътни 
линии и гари са разорени — 
трябва да се строят железни
ци! Нашите мостове са разру
шени — трябва да се изграж-

нова
младежите

тина трудни задачи, които тря 
бва да изпълним!
Младежта се наема за изпълня 
ване на тези задачи. Строи ж. 
п. линия Бръчко-Банович, ж. 
п. линия Шамац — Сараево, 
автомобилния път „Братство и 
единство". Създава се органи
зацията Народна младеж на 
Югославия. „Ако нашата Народ 
на младеж носи название на
родна — казва Тито — тя оста 
ва антифашистко, но тя о и 
положително национално, не 
шовинистически 
по този начин с това название 
отразява своето съдържание."

Две години по-късно СКОЮ 
и Народната младеж на Югосла 
вия се обединяват. Периодът 
през Информбюрото все пове-

Любомир ФИЛИПОВ, 
ученик от 1 клас

Учениците формираха 
младежки актив

национално, Неотдавна учениците от сед- 
ми и осми клае при (Основното 
училище „Братство" в Звонци 
оформиха младежки актив, до
вчерашните пионери бяха осо
бено радостни, че стъпват в ре 
довете на Съюза на социали
стическата младеж на Сърбия. 
За целта една от учеоните 
стаи, в която се състоя учреди 
телното младежко събрание, ое 
украсена с портрети и лозунги, 
ма събранието преподавате
лката Лена Танкова, младежки 
ръководител запозна ученици
те с програмата и Статута на 
Съюза на социалистическата 
младеж на Сърбия.

След това младежите и дево
йките се договориха за изго
твяне на програма за работа 
през течение на учебната годи 
на. В разискванията бе подчер 
тано, че учениците — членове 
на младежката организация, са 
длъжни добре да учат, на бъдат 
дисциплинирани, добри другари 
и отдани на делото на самоу-

ШБЕЛЕЖКА

ЛОШО ОТНОШЕНИЕ
Под шефство на в. 

••Другарче” неотдава в 
Босилеград бе проведена 
викторина. В залата на 
основното училище, като 
бе изпълнена до послед 
но място, а имаше и мно 
го правостоящи, имаше 
малко групичка недисци
плинирани и невнимател
ни зрители. Те често шу
мно номентираха изпъл
ненията, а отвреме-навре 
ме „отевиркваха” свои 
номера.

Това нещо много пре
чеше на останалите зри
тели, дошли да видят и 
чуят най-добрите учени
ци от основните учили
ща в Димитровградска и 
Босилеградска община.

Такова отношение към 
малните състезатели, най 
мено назано, е израз на 
малокултурие.

Тъй като в Босилеград 
това не е за първи път 
по такъв начин „да се по 
срещат" 
на културно-забавни про
грами или коинопредстав 
ления

изпълнителни

поставя се въ
прос има ли начин да се 
прекъсне с тази „практи 
ка”.

Дали това е признание 
то и наградата за вложе 
ния труд на изпълнители 
те? И ано така се постъп

правителния социализъм.
Новоформираният младежки 

актив избра ръководство от 6
ва с тях — ще иснат ли 
те и друг път да дойдат 
в Босилеград. И най-ос- 
новен въпрос: бива ли за 
рад една малка групичка 
неотговорни посетители 
хората да получават по
грешна представа за бо- 
силеградсната публина, 
която наистина има вкус 
и знае да цени? ...

членове с председател Стани
мир Костадинов.

И. М.

С1ЮР

Равна игра*равен резултат
Азем Влани

дат мостове! Нашите пътища 
са разорени. Нашите градове 
са без отопление — трябва да 
се снабдяват с отоплителни ма 
териали. Имаме стотина и сто

М. А.

" -РУ,*Р"

о:и°КГс5тавооСЪГКРг ЧИРИЧ (П"РОТ)' -Асен 
сни Г. Ставров 7, Б. Гигов 7, Д. Велнов 7. К Кръстел
5' П.д1,чев 7" И- Гигов 7- С. Мирнович 6, Д.' Каменов
Милев б!ХаИЛ°В ’ ‘ Алексов 6 Йорданов

От миналото на нашите народи и народности
63, А.

Първият конгрес на Антифашистката 

младеж в Сърбия
В дванадесетия нръг на 

стезанията в Нишко-пиротска 
футболна дивизия се срещна
ха двата първокласирани отбо 
ра, които след единадесетия 
кръг имаха по 16 точни. В не 
особено интересна игра 
те успяха със засилена защита 
да извоюват една точка. В те 
чение на мача умело се защи 
щаваха и минаваха от време 
на време в контраатаки, но са
мо с трима футболисти.

Както и миналата

съ- и централния защитник — А. 
Петров и лявото крило — М 
Петров може да се каже, че 
изходът на срещата 

Може би
е реален, 

резултата 0:0 не 
щеше да бъде такъв 
Кръстев играеше 
чин. Този футболист, 
своите качества трябва да пред 
ставлява един от най-добрите 
състезатели от среща до сре
ща е все по-слаб. Много желае 
и счита, че сам трябва да ре 
шава мачовете. Като че 
му е известно, че футболът е 
нолентивна игра. В 
среща от десет поредни 
ни.нито една не даде точно. На 
три минути пред края на мача 
не вкара гол дори и от дузпа.

Преди три десетилетия, на 
16 ноември 1944 година в Бел 
град се състоя Първият 
грес на антифашистната 
деж в Сърбия. Подготовни за 
конгреса започнаха още в на
чало на войната, ногато и сръб 
ската младеж взе дейно уча
стие в Народоосвободителната 
борба на Югославия.

Делегати за нонгреса бяха 
избирани на освободената и 
неосвободена част на Сърбия 
и в партизанените части, кои 
то водеха ожесточени сраже
ния за онончателното освобож

дение на страната.
Най-радстното събитие 

Конгреса беше присъствието 
на другаря Тито. Той топава на

жертвуват себе си, — въпреки 
че още не са стъпили в живот 
— за да бъдат щастиви бъде
щите поколения”.

ако К. 
друг на- 
който по

гости-на поион-
мла-

за:
„Ногато в борба отиват хора, Освен това, в признанието 

армия, ноято е създадена от ноето Тито даде на младежите
държава, възрастни хора, тога участници в Народоосвободи
ва това е дълг иъм отечество- телното движение, той 
то си, тогава е длъг н/а всени още много похвални думи 
горажданин и патриот; ногато младежите. На първия конгрес 
без мобилизация, доброволно на антифашистната младеж 
деца отиват в борба, знаейки, Белград другарят Тито 
че в тази борба ще загинат, то 
гава това е свръх човешни ге
роизъм на млади хора, ноито

седмица 
така и тази се чувствуваше, че 
в редовете на 
ски” отсъства 
то беше връзка

наза ли не
за

I „Асен Балнан- 
П. Димитров, кой 

между нападе 
нието и защитата. Имайки пред 
вид, че и един от най-добри
те футболисти — А. Милев 
играеше контузен, а не играха

днешната 
топ-в

постави
пред младежите нови задачи 
след освобождението на стра
ната.

А. Д.
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СЛЕД анкетата 
ЗА УЧЕБНИЦИТЕ

МНОГО ПРОБАЕМИ
В ПОСЛЕДНИТЕ пет броя на 

вестник „Братство” 
ме анкета за състоянието с 
учебниците в

ници са превеждани от 
циалисти. Всички 
са на мнение, че тази практика 
незабавно трябва да се преу
станови. Всички са съгласни: 
учебници трябва да превеждат 
съответни специалисти при кон 
султация на езиковеди.

В борбата за хонорари — ня 
кои преводачи или съставители 
са се самозабравили. Има слу- 

някои учебници да са пре
издадени (а фактически внесе 
ни са само два-три нови тек
ста), авторите им 
големи хонорари. И при всичко 
това — същите не са годни за 
ползване, тъй като съдържат 
много слабости и грешки.

Друго нещо. В досегашната 
практика по издаване на учеб
ници на български език не се 
обявяваха нонкурси. Защо е 
така, когато и в Закона за из
даване на учебници, приет в 
Скупщината на СР Сърбия на 
12 декември 1973 година ясно 
е казано, „че всички учебници 
се правят чрез ноннурс”. Това 
го изтъкваме, защото и в 1974 
година се продължи със стара 
та практика — учебниците пак 
се превеждат или съставят без 
конкурс!

В анкетата се изтъкна и пре
дложението занапред да няма 
„анонимни” преводачи, защото 
и в това се крие опасност от 
лоши прояви.

Да напомним и това: през 
юни на 1972 година в Ниш се 
проведе съвещание по пробле 
мите на учебното дело на бъл
гарската народност. Създадена 
бе и комисия, която да поеме 
грижата за учебниците и др. 
проблеми на учебното дело. Но 
и до днес тя още не е влязла 
в ролята си.

Тези дни у нас се вършат 
подготовки за приемане на но
ви учебни планове и програми 
съгласно най-новия закон за 
основно образование. Затова е 
крайно време и на въпроса с 
издаването на учебници за учи 
лищата от българската народ
ност да се посвети дължимото 
внимание.

неспе- 
аннетиранинаправих-

училищата на 
българската народност у нас 
Участвуващите в анкетата от
говориха на два въпроса: какво 
мислйт за качеството на учеб
ниците и какво предлагат за 
подобрението на същите.

Тези въпроси, естествено, се 
наложиха поради 
тояние с учебниците.
..В основните училища в Ди

митровградска, Босилеградска, 
Сурдулишка и Бабушнишка об
щини, в които обучението ста
ва на български език препода
вателите и учениците са изло
жени на големи трудности. На 
първо място, не разполагат с 
учебници по общо техничесно 
и музикално възпитание и изо
бразително изкуство. По някои 
предмети (физика, география и 
др.) в училищата на българска
та народност са в употреба 
учебници несъгласувани с най 
новата учебна програма. Има и 
случаи с учебници, които са в 
употреба да не са на желаното 
педагогическо-възпитателно рав 
нище, не са според изисквани
ята на днешното време. Липс
ват и наръчници и помагала.

И качеството на някои от

лошото със- чаи

са взели

Побаиовския манастир (стенописи)

ИЗЛОЖБА НА КНИГАТА В
Участвуват 62 книгоиздателски предприятия

Във вторник, на 18 ноември, 
в Дома на ЮНА в Ниш под
председателят на Общинската 
скупщина д-р Мирослав Милко 
вич откри петнадесетата юби
лейна изложба на ннигата. От 
нривайки тази голяма културна 
проява, на която участвуват 62 
книгоиздателски предприятия у 
нас, д-р Милкович, меж^ду дру
гото изтъкна:

,,В обстоятелството, че изло
жбата има югославски харак
тер, виждам едно от големите 
качества на тази нултурна про
ява. Днешната изложба е един 
ствен случай и пример у нас, 
една библиотека, със собстве
ни средства, петнадесет годи
ни наред, да организира акция, 
надминаваща далеч рамките на 
професионалната работа и дей 
ствуване.

Живеем в самоуправително 
социалистическо общество, 
подчерта д-р Милнович, живе
ем в условия, които най-непо- 
средствено дават възможност 
за политическа и икономическа 
власт на работническата класа 
и трудещите се — всички ония, 
които от опит знаят, че жи

вотът без труд е убийствен, 
канто е казал Толстой.

Книгата е най-голям извор на 
знания, тя способствува за раз 
витие на човешката мисъл, за 
неговото духовно обогатяване, 
— изтъкна между другото Мил 
кович. Той съобщи, че през из

теклите петнадесет години на 
панаира на книгата в Ниш са 
били изложени 105 хиляди кни
ги, които са разгледали 154 
хиляди души. В същото време 
библиотеките, трудовите орга
низации и училищата са купи
ли книги на стойност от 2 ми
лиона данара.

Тазгодишната изложба на 
книгата организират Народната 
библиотека и Домът на ЮНА в 
Ниш. Излагат книгоиздателски 
предприятия от Словения, Маке 
дония, СР Хърватско, Босна и 
Херцеговина и Социалистическа 
републина Сърбия.

съставените и преведените уче 
бници е слабо.

Болшинство от 38 участвува
ли в анкетата изтъкнаха, че ка
чеството на преведените учеб
ници не може да издържи и 
най-малка критика. Защо е та
ка? В изработката им е проя
вена небрежност и непохват- 
ност.

На жалост, от първия ден, ко 
гато започна работата върху из 
даването на учебници, 
още преди десетина години, се 
установи, една лоша практика: 
твърде отговорна и важна рабо 
та в много случаи бе жертва 
на приятелство, връзки и дру
ги лоши прояви. Към Завода 
за издаване на учебници в Бел 

образуваха „кланове” 
на учебници.

значи

Излезе „Мост"град се
по превеждане 
Как иначе и може да се обясни 
факта, че голямо число учеб- М. Андонов

почин* витото де сина Излезе от печат книжка 31 
на списание „Мост”. В общес- 
тксно-политичеснии раздел спи
санието отделя голямо внима
ние на тържествата по случай 
30-годишнината от освобождени 
ето в нашите краища. На уво
дно място са поместени доила 
дите на председателите на 
Общинските снупщини в Дими
тровград и Босилеград Борис 
Борисов и Драган Мицов от тъ
ржествените сесии в чест на 
този велик юбилей.

В статия, озаглавена „Разви
тието на НОБ и създаването наюнп
край" Сърбислав Златнович об
работва участието на населени 
ето от този нрай в Народоос- 
вободителната борба. Васил Ста 
нчев пък пише за „Специфично 
стите на Народоосвободителна 
та борба в Босилеградсно".

В раздел ПУБЛИЦИСТИКА 
се разглеждат антуални въпро
си. Драголюб Мирчетич пише 
за „Интернационализма, като 
елемент на моралния лин на 
борецо в революцията", а Люби 
ша Митрович за „Нласиците на

марксизма за същността на ли
берализма". Журналистът на 
Радио Ниш Светомир Джурба 
бич пише за „Инономичесната 
политика нъм неразвитите кра
ища".

Раздел ЛИТЕРАТУРА И ИЗКУ 
СТВО първата си част е пос
ветена на юбилея на известния 
писател Михайло Лалич. „Мо
ст" помества отговори на Ла- 
лич, дадени на журналиста на 
в. „Братство" Милош Банич, на- 
нто и отнъс от роман „Военно 
щастие” (С огън и тояга). Ли
тературният нритин Неделно 
Богданович пише за Лаличе- 
вата литературна изява".

В същия раздел „Мост” по
мества стихове на Стойне 
Янков и разказа на Харалампи 
Иванов „Диамантно зърно", а 
редакторът на списанието Ми
ло Нинлов-Присойсни пише за 
„25 години издателсна дейност 
на българската народност". В 
раздел ПЕДАГОГИЧЕСКА ПРА- 
НТИНА е поместена бележката 
на Ст. Кабасанов „Диалекти и 
литературен език".

И през цялото това време и 
по-късно името на Де Сина не 
слизаше от страниците на све
товния печат. Рене Клар, човек 
с академична титла, получил 
върху филма казва, че един
ствено завижда на Виторио де 
Сина, защото той създаде из- 
нуства с много искреност и 
храброст.

Затова ония, които са гле
дали неговите филмове и се 

сцените

За любителите на филмово 
на италин- 

и киноартист
то изкуство смъртта 
ския режисьор 
Виторио де Сина не е обикно- 

на един чо 
обикновено съобще- 

вестниците за смър- 
непознат човек. Виторио

еено заминаване 
век, едно 
ние във 
тта на
де Сика задължи филмовото 
изкуство със четири десетиле 

ползотворна ра 
бота. Той е творец на неореа- 
лизма във филмовото изкуство, 
което започна с филма „До 

гледат”. След това дои 
де „Опсесия”. Той постави на 

скамейка буржоа 
зията още с филмовете „Чи 
стачи на обуща", „Крадци на 
колело”, „Чудо в Милано и 
„Умберто Д.”. Това са филмо
ве, заснети от 1946 до 1951 го 
дина. В тези години неореали-

тия активна и Димитровградскияв

отвъодушевявали 
и идеите, които той даваше, а

цата ни
с последните си филмове за
клеймяваше възраждането на 
фашизма в Италия, смъртта на 
Виторио де Сика е голяма загу 
ба за филмовото изкуство. Той 
създаваше филми, които изра
зяват солидарност със страда 
щите и преследваните.

подсъдимата

зма остави силно влияние на 
филмовото изкуство в 
свят.

ВИТОРИО ДЕ СИНА
целия

Б. Н.
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ПРОБЛЕМИ НА НАШЕТО ВРЕМЕ

ИНФОРМАТОР КАК ДА СЕ ЛЕКУВАТ 

ЗЕМЕДЕЛЦИТЕНА

ОБЩНОСТТА ПО ЗДРАВНО ОСИГУРЯВАНЕ мощ извън своята община, но 
в същата общност по осигуря 
ваие, 0,45 на сто — в друга 
общност, 0,12 на сто в Белград 
а 0,04 извън централна Сър
бия.

Исканията на земеделските 
производитоли за въвеждане 
на пълно здравно осигурява
не са все по-чести. Но не ви
наги тези искания имат осно- 
ванио. За да могат да ползват 
пълно здравно осигуряване, зо 
моделците би трябвало да раз 
полагат с фондово, в които да 
има много повече средства, 
отколкото сега. А зо да могат 
да уволичат производството и 
дохода. В този светлина тряб- 
да постигнат това — трябва 
до до тълкуваме и Конституци
ята и конгресните решения 
но Съюза на комунистите от
насящи се до осигуряването 
на земеделците.

Къде и кан се лекуват земе 
делцито?

Преди да отговорим на за
дадения въпрос, трябва да по
сочим, че в периода от 1960 
до 1971 година в Социалисти
ческа република Сърбия (без 
областите) броят на леглата е 
нараснал от 20 000 — на 32 069 
като е постигнато средно 6,11 
легла на 1000 души население. 
През 1960 година в Сърбия е 
имало 4 000 ленари, или 1 ле
кар на 1 500 жители, а в 1971 
година има 
или на 1 лекар се падат по 
770 жители. По този начин е 
увеличен броя на лекарските 
прегледи, заразните болести 
са изкоренени, или сведени 
на незначителна степен, нама
лена е значително смъртност
та на новородени, ноято в 1953 
година беше 116, в 1960 — 80, 
а в 1971 година — е 39 на 
1 000 новородени деца.

Такова забележително раз
витие на здравната служба, о- 
собено в последните десети
на години поради някои про
тиворечия, които са най-ха
рактерни в нееднаквите усло
вия за осъществяване и оназ 
ване на здравна защита.

Размерът на националния до 
ход е основния поназател на 
състоянието в 
нето. През 1971 година 
трална Сърбия средният раз
мер на националния доход е 
бил 28 734

ПИРОТ

Здравеопазването в Димитровградска община Различно е и здравословно
то състояние на неселението, 
В Общността по осигуряване 
в Пожаревац например, нъде- 
то има най-много земеделци, 
смъртността през 1971 година 
беше 12,1 в Зайчар 11,5, а в 
Белград 7,3.

Колкото и от такива и подо 
бни сведения да сме доволни 
от една страна — от друга ще 
сме недоволни, факт е, че си 
стемата на планирането на ра 
звитието на здравната дей
ност и програмирането на здра 
вната защита на населението 
не се различава много от об
щественото планиране изцяло, 
така че имаше всички лредим 
ства и слабости, характеризи
ращи отделни етапи от разви 
тието на нашето общество.

НЕДОВОЛНИ 01 ПОЛУЧЕНИТЕ
СРЕДСТВА

По този начин п Общнос
тта не са имали изоб
що предвид награждаване 
спрямо труда, а средствата 
са разпределяли въз осно
ва на повече гласове... Вси 
чко това не само, че ще

Неотдавна в Пирот бе 
проведено заседание па 
Изпълнителни я отбор на 
Общността по здравно оси 
гуряване на работници от 
Пирот, Бабушница и Ди
митровград, на което бяха 
разпределени средства за 
тазгодишната дейност на 
здравните заведения в те
зи общини.

Според приетите мнения 
тазгодишните средства тр;! 
бваше да бъдат на равни 
щето на миналогодишни
те, увеличени с 27 на сто, 
зарад повишените разходи 
в сравнение с изтеклата 
година. Обаче ако в тече
ние на годината се откри
ват нови здравни служби, 
становищата бяха да се 
има предвид и тяхната ра 
бота. Тази година в Дими
тровградска община запо
чнаха с работа здравните 
станции в Т. Одоровци и 
Смиловци и амбулатория 
в Изатовци, което е зна
чително увеличило разнос 
ките на Здравния дом в 
Димитровград: Също са
увеличени и разходите в 
Здравния дом, а особено 
в зъбната-амбулатория, в 
която постоянно има паци
енти и от Пирот. С оглед 
на всичко това Здравният 
дом в Димитровград от
прави иск тазгодишните 
средства да бъдат увеличе 
ни с Още 370 хиляди, кои
то ще бъдат изразходвани 
(или са вече изразходвани) 
за увеличение обема на ра 
бота. Обаче получени са 
само 280 хиляди динара.

— По времето когато 
отправихме иска за сред
ства бе ни казано, че раз
ходите за работници, кои 
то - бъдат приети няма да 
се признават, каза ни д-р 
Никола , Цветков. Недово
лни сме от договора с Об
щността в Пирот, понеже 
не са ни одобрени средс- 
твау които наистина са из
ползвани за подобрение на 
здравната служба. Това 
ще има отрицателно вли
яние върху по-нататъшно
то развитие на здравната 
служба в общината. Бих 
изтъкнал, че ние предло

жихме още през март до
говорът да бъде сключен, 
обаче това не бе прието, 
така че досега -работихме 
въз основа на аванси, кои 
то сме получавали от Об
щността. Най-новият ход. който ни до

ближава до времето, в което 
трудещите се с непосредстве
на размяна на своя труд с тру 
да на здравните работници, ще 
осъществяват своите права в 
тази област, обещават по-пъл-

6 739 лекари,

на, по-рационална и по-органи- 
зирана здравна защита. Тряб- 

и по-рав 
разпре-

ва да подчертаем — 
номерна. Правилното 
деление на здравните заведе
ния, което е в интерес на по- 
изостаналите краища и на се
лото изобщо, все още е дале 
че от целта. Комплектната 
здравна защита на всички — 
най-малко зависи от добрата 
воля. А до създаването на ед
накви условия ще мине още 
време.

ДИМИТРОВГРАДЗдравната станция в Тр. Одоровци

здравеопазва- 
в цен— Изтъкнал бих Още не 

що, каза д-р Цветков. Ме
дицинският център в Пи
рот получи повече сред
ства, а не касае се пито 
за новооткрити здравни 
служби, нито е въпрос за 
икономичност на работа.

Пенспнерсм
несгоди

окаже влияние и на жиз
неното равнище на заети
те в тази служба, понеже 
може да се случи до края 
на годината да получаваме 
намалени лични доходи.

динара, като при
това в Белград е бил 32 817, 

в общността по здравно оси 
гуряване в Нови пазар напри
мер — 17160 динара. Или. а- 
ко отделим само земеделско
то осигуряване, тогава нацио
налният доход върху един зе
меделец в Белград е бил 9 680 
а в Нови пазар — едва 1 687 
динара.

а

От Нова 
днес —

година до 
петнадесетина 

пенсионери в Димитров
град мъка мъчат с пен
сиите. И то само пора
ди „административни сму 
щения“. Именно, в края 
на миналата година 23 
души отишли в пенсия. 
И канто е редно — 
срон от два месеца (най 
-много) е трябвало да 
получат решения за пен
сия.

А.Д

300 хиляди динара за вода
Броят на жителите, 

падат на един лекар в отдел
ни краища говори същевреме 
нно и за развитостта на здра
вната служба и за гъстота на 
здравната мрежа, в тях. В Бел 
град на един ленар се падат 
само по 348 жители, в Общно 

по осигуряване в 
750, а в някои общности 
минава и 1000 души! Напри
мер в Общността в Чуприя — 
на един лекар се падат 
1 041

които се

* ИМА ИЗГЛЕДИ СМИЛОВ 
ЦИ ДА РАЗРЕШИ ВЪПРОСА 

С ВОДАТА

ди не могат да се използват, 
а мнозина, които са инстали
рали бани им служат като ,,ун 
рашение".

С довеждането на вода в Сми 
ловци из основи ще се про
менят жизнените условия.

в

ТЕЗИ ДНИ на заседание на 
Изпълнителния отбор на меж- 
дуобщинската общност по здра 
вно осигуряване в Пирот е 
взето решение да се отпуснат 
300 хиляди динара за довеж
дане на хубава вода за пиене 
в най-застрашените селища в 
региона.

Средствата са разпределе
ни: 170 хиляди динара са от
пуснати на Бабушница и 110 
хиляди динара на Димитров
град.

Манто сме осведомени от 
тези 110 хиляди динара, кои
то е получила Димитровград
ска община най-голяма част 
от сумата ще бъде дадена на 
местната общност в село Сми 
ловци за довеждане на вода.

Въпросът с водоснабдяване
то на Смиловци е назрял за 
разрешаване, особено сега 
след довеждането на електри 
чесни тон. Без вода по-голяма 
та част от домакинските уре-

стта Ниш Сега сме ноември а 
решения са получили са 
мо пет-шестима

н ад-
души,

докато останалите чакат.ПИРОТ
по

Засега тези хора по
лучават само „аванс".

души. а в Нови 
— дори 2 963 души! 

Съсредоточеността

пазарN лпортоменти 

зо пенсионери
на здрав 

ните заведения и медицински 
те кадри в по-големите 
трове не е наша 
черта. Навсякъде е така, 
ка е и у нас. Според статисти
чески данни, 94,63 на сто 
граденото население си 

местожителството

В завода изтънват, че 
решенията са се забави 
ли, понеже администра
цията не била оборуде- 
на с някои съвременни 
машини, които лесно из
числяват

цен- 
отличителна

а та-

отДо нрая на настоящата го
дина в Пирот, в нв. „Центра
ла" ще бъдат завършени и да 
дени на употреба на пенсио
нери и инвалиди по труда 14 
апартамента.

Общо, през годината в Пи- 
ротена община ще се израз
ходват 300 
за построяване на обществе
ни жилища.

прослужените 
години и др. необходи-

има
в здрав
но заведение и лекар, а само 
35,08 от селските жители 
да получат медицинска

ми за целта сведения. 
Казват, че танава маши 
на е набавена и насноро 
всично ще бъде в ред.

могат 
помощ

в своето местожителство! Най- 
голямата част от земеделците 
(60,70 на сто) се ленуват в дру 
го място, но в своята община; 
3,57 на сто от селското 
ление получава лекарска

Остава да видим дали 
ще устоят на думата си.

милиона динара
насе-

по-
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Народната власт 

— най-голяма придобивка 

на революцията
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II* ТИТО ПРЕДЛОЖЕН ЗА НАРОДЕН ГЕРОЙ

а.
О

(Продължение от миналия брой) След това д-р Иван Рибар от 
говори на българите.

Скупщината продължи с ра
бота. Над хиляда делегати от

ство беше първото времен
но правителство на Сърбия.

Четири дни делегатите от 
Сърбия пренараха в Белград. 
Те работеха денонощно. След 
заседанията слушаха доклади 
и сказки на членовете на ЦК 
на ЮКП, гледаха филми и

След това той изказа благо 
дарност на Тито за позволени
ето българската войска да у- Сърбия взеха решение да се 
частвува във войната против 
германците:

— От името на правителст
вото трябва да изразим благо
дарност на вашия вожд мар
шал Тито, че позволи и ние

разменяха мнения по много вободените краища се завърна- 
въпроси от областта на бор- ха на фронта, а онези от освобо

дените нраища продължиха с 
укрепването на народната

А когато заседанието завър власт на освободената тери- 
ши — отново се завърнаха на тория, 
своите постове. Ония от неос-

бата.
конституира Антифашистката 
скупщина, чието председател-

Б. Николов

■■■■■■■■■■■■■■■нш ■■■■■■■■■■■■■■«■■■■■■■■■■■
заедно с вашата войска, рамо 
до рамо под командването на 
Трети украински фронт да взе 
мем участие в борбата против 
немсния фашизъм и по танъв 
начин да заличим оня кървав 
печат, който удариха на чело- ^ 
то ни нашите българсни фа- 
шисти. Ние правим всичко въз . 
можно нашата войска да спе- 
чели вашето доверие ... жшщ*-

Автоматично „холо“ - в три село шно
'У&рсш

■ ИЗВЛЕЧЕНИЕ ОТ РАЗПИСАНИЕТО НА РЕЙСОВЕТЕ
']■

■ Заминават от Пирот Тръгват за Пирот
А след това към делегатите 

се обърна с приветствие 
Благой Иванов, комендант на 
въстаническите войски:

■В ЧАСА

■ Белград
■ Ниш
■ 14,40, 16,30 и 18,30
■
а Крагуевац 5,00 Крагуевац
■ Скопие 7,00 Скопие
■ Лесковац 6,45, 7,00 и 12,00 Лесковац
■ Зайчар 18,30 Зайчар
■ Княже в ац 4,30, 13,30 и Княжевац

15,45
■ Звонска баня 4,30 и 15,30 Звон. баня
■ Велико Бонинце 5,45 Велико Бошшце 7,3*

По също време телефонните 17,00. 9,00, 12,00, 13,00 и 16,00 11,00 13,00, 15,30 и 15,50
връзки в Босилеград успешно а Бабушшща 4,30, 5,00, Бабушшща 5,00, 5,45
се разширяват и моденизират. . 545 7 щ, 9,00 10,45 12,00, 6,00 9,15, 10,00 12,10 14,10
Тези дни трудовите организа- ■ ’13 _00, 15|3о, 16 ои_ 1ь,00 13,00 16,00 17,00, 17,25,
ции и гражданите ще получат В 20,00 .................. 16,45
над 150 автоматични телефона. Яд Криводол 

С това мероприятие и Боси- ■ 
леградска община ще бъде ав- ■А°игишци 
томатично свързана с всички иГ. Одоровци 
по-големи места в страната^ ни, ■ Велика^ Ауканя

■ Ншиор 5,00 12,00 15,15, Ншиор
■ и 18,10 „ 18,45
■ Блато 4,40, 6,05, 11,30, Блато
: 13,00, 14,10, 20,10 и 22,10 
! Б. паланка па всеки 
■от 5,00 до 22,00 
3 Камнк

В ЧАСА
/ , - :и 10.00 и 14,15

5,00 6,00, 6,45, 10,30, Ниш 6,30, 10,50, 13,00, 13,30 
14,00, 17,20. 18,20 и 21,00

6,45 и 14,40 Белград- шт— От името на българската 
нацио- Ш:-заРЖ*- тнароднодемократична 

нална армия носим ви братс
ки боеви привети. Българската 
империалистическа буржоазия 
преобразена след това в бъл
гарски фашизъм, заби два пъ- 
ти нож в гърба на югославски рЦНВ}'
те народи. Българсният фаши- ч***' 'Г&тЩш 
зъм, който в навечерието на 
тази война издигна лозунга:
„Война за обединена и велика 
България” говореше 
бождение. Това беше 
всичко двойно робство за ма 
кедонците. От една страна се 
даде възможност на хитлери- 

Германия да ограбва и 
съблича македонския 
да убива -и коле по гори и по
ля, а от друга страна, българ 

фашистка полиция и бъл 
гарската жандармерия и спе
циалните отряди за хващане 
на партизаните доведоха бъл- 
гарсната войска да плячкосват 
и унищожават македонския 
народ. Българските фашисти 
не само, че не донесоха сво
бода на българския народ, но 
го заробиха като го предадо
ха на хитлеристка Германия.

14,10
11,30

7,00, 14,30, 15,25
4,30

4,00, 5,40, и 12,00 
4,30 и 10,45

Щ, - 1К -

С изграждането на автомати- 
телефонна централа в Бо

силеград, автоматични телефо
нни връзки получиха пощите 

Горна Лисина, Долно Тлъми- 
Долна Любата. С това на- 

пощенско-телеграфи-

чназа осво-
преди

в 4,3014,00 Д. Криводол 
Дойкинци 

10,00 14,30 Т. Одоровцн 
5,00 и В. Ауканя

но и 
чинание
чните услуги в Босилеградсна 
община много са подобрени и 
представляват същинска при
добивка за селата.

.4,3015,00
стка 6,00 и 12,00 

6,00 и 16,3народ,

6,30, 12,45, 17,00 и
ската

5,10 6,30, 12,00 13,3 
14,40, 21,00 и 22,00„Градня" Димнтров-Строително предприятие 

град час Б. паланка на всеки час 
5,00 до 22,00

Дава обявление за продажба 4,00 14,30 Камик 5,00 16,00
*®14,10 16,00*20,10^22,10 "““йдО. иЗО.ЧЬо^бДО
8 21,00, 22,55
5 Димитровград на всеки час Димитровград на всеки час
■ от 5,00 до 22.00 от 5,00 до 22,00
ВТемсжа 4,30, 6,05, 8,00 Тамска 5.10> 7'°2’ 9'?0'
■ 12,00, 14,10, 16,00, 20,10 22,10 13,00, 13,55, 15,00 17,00 21,00

и 22,50
В Шугрин 12,00 Шугрин
■ Вед. Село 4,30.6,05 7,15, Вел. село 5,10,6,40, 7,
В 9 00 11,00 12Д0, 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

на основни средства

!. Автомобил ПЗ-125 в
стриран за една година 
Ляди динара,

2. Автомобил „Волга” в изправно 
Начална цена 10 хиляди динара,

3. Ремарке „Задругар", с начална цена 5 500 ди-

състояиие.
13,00

нара, _
4. Трактор „Задругар”, с начална цента 6 хм-

ЛЯВсичкитс> основни средства се намират в пла- 
предприятие „Градня” в

:
4,40 6,05 7,00 Расннца 5Д0, 6,30, 7,30, ■

13,00, 14,35, 15,40, 21,00, г 
22,30

Раоница .
12,20, 14,10, 15,15, 20,10 
22,10 

Държина
14,10, 18,30 22,10

1ца на строителното 
Димитровград и желаещите могат ар ги 5,10 6,30, 13,00.4,40, 6,05 12,20 Дървата

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

дат всеки работен ден от
чният търг ще стане на 13 декември 1974 годи-
на юг 8 часа.

Право да
правни и физически лица като предварително 

10 на сто от началната цена. Купеното

■ Ос 5,05. 6,50, 13,00, ■4,20, 6,05,маково 
12,00 14,10, 19,00 

Йеловица 
Суково 

14,40 
Пстровац 
М. Йовановац

12,30, 14,10, 19,00

2: 7,00, 16,00, 
5,10, 7,00. 13,15,

5,00, 12,00 
4,30, 6,05, 12,30, Суково Iучаствуват в търга имат всички

315,00

I5,15, 15,00, 
5,1й, 6,40,

внесат
возило трябва да се заплати на предприятнсто 
в срок от 5 дни от извършването на търга. 

Справки — на телефони 81-141 и 81-442.

4,30, 14,10 Пстровац
4,30. 6,05 М. Йовановац

13,10, 14,50 20,00I
:

А1В1
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♦ носове ио отдих и♦
♦
♦
♦
♦

Ми изложбата на нашумял 
скулптор посетителка се спи
ра прел една от творбите и 
въткликв»:

— Кикьп ужас! За нищо на 
света не бих искала да имам 
такова чудо у дома си!

— И аа, госпожо — обаж
да се авторът, който а зад 
гърба А. — Точно аатоаа ис
кам да и продам.

♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
:

1 Од кво ли йе болан 

даскалат?
♦
♦

— През нощта имах ужа
сен зъбобол. Не ме остави ла 
мити — оплаква се елин на 
приятеля си. — Твоите зъби 
не те ли безпокоят нощем?

— Никого — отговаря крия 
телят. — Ние никога не спим 
заедно.

♦5
♦

♦
♦
:♦

♦ ♦5 ДОЙДЕ УНУЧЕТО анидеш од училище и ф 
каза, че нема да, уче йедну недслу даскалат

♦ че да иде у Нишку баню. Детето сс радуйе, 
ама я се замисли, кво ли йе болан даскалат 
та у това време да иде у бално. Пита детето 
оно незнайе да ми каже. Потражи га дооиаму, 
ама ом вече отишъл.

Поседе два дъна не ме държи, па ас добри
♦ амо приятелйе — надиго се та у Наинку баню.
♦ Стиго там банята пуста —
I весне. Парковете опустели, чеже празно. Орето 
Т йеднога човека, па га шета: ,,Познаваш ли не- ♦

кога даскал Сгаврня Ставрова од наше село,
. дошъл йе тува нещо да лечи, ама незнам од ♦ 
■ кою болку болуйе.” „И я сам оди тия — од- ♦ 
Т говори ми човекът — зайедно смо със Став- ♦ 

рию и од йедну болку болуйемо...”
Пойдо с ннега. Гледам га прав здрав иде 

ф пред мене реко од кво ли се па тия лечи. Уле- 
зомо у йедну я-мшсю, минувамо из каридорйе 

ф и у йедну по-голему собу видим улезе тия чо ♦ 
ф век. А реко сигурно тува се баняйу даскалйе- ♦ 
ф те. Засгану на вратата чуйам орати човек, 
ф Улезо полъка и шъпну на йеднога даскала у 

задния ред: „Ама кво лечите тува?” „Йезикат 
” — рече даскалат. Бре киква ли йе па 

ф гая болест не съм знаял дека ое у Нишку Баню 
ф лече и йезиците. Седо и слушам. Тия човек 
ф що им говори бил даскал на даекалйете. До

шъл от Совию. Слушам говори им за Ая()ел 
ф Каралийчев, за Бай Ганю, за Маминото детен

це. А я ли сам чел това кико дете млого ме 
заинтересува и реко айде да поседим да по
слушам кико убаво говори човекът.

Ка !)и пущише на ручък приодим при наши- 
ф ятото даскала Оаврию и га питам:,, П-ре, де- 
ф те ти ни учиш децата 30 године бутарейи, а 
ф са си дошъл тува да га учиш..." „А нейе бай 

Манчо. каже Ставрия, тува смо дошли само 
да опреснимо йезикат...”

Ако, ако, реко, я се уплаши да те не йе за- 
ф гърчил некой рекматизам, а щом йе йезикат 

болан, че га излечиш На мене това не йе ну
жно я си лисуйем хю нашинейи.

Седо на автобуеат та се върну у 
на нашатога суртука да натиска граматикуту, 
че дойде даскал Сгаврия с опреснен иезик па че 
натиска децата и они да га опреше.

:

1
♦
♦ :

)%
човека нема да се

♦♦
Лекар отива да посети свой 

пациент. и;
■— Какво правите? — чузи 

се той. — Вие сте на диега, 
ядете каша, а пиете уиски? Не 
знаете ли, че те се получат 
тежки последствия.

•ш
*

♦♦ !
♦

♦ щ
♦ — Много се извинявам, док 

торе, но не знаех. Полип, йод
ната прибери тази отвратител
на каша от масата!♦

I♦
Врачката: — Леля ви ще 

умре скоро.
Клиентът; — А полицииг? 

те ме хване лн?

лечимо♦ ♦
♦
:

♦
♦
I
♦

— Как могат децата да се 
научат да ценят парите?

— Много лесно. Вземайте на 
заем от тях.

От 2 ноември мавзолея на Ленин в Мо 
еква отново е отворен за посетителите. 
Мавзолеят в който се намира тялото на 
вожда на Октомврийската революция тряб- 

след 44 години да се реставрира, по 
ради това защото покрай най-голямото вни
мание гранитните плочи бяха изгубили своя- 
блясън, а на някои места са 
малки пуннатини.

Архитектите бяха предложили необхо
димите за реставрацията плочи от

ваше!
♦

— А след операция от апен- 
дисит дали няма да се вижда 
шевът? — интересува се една 
млада пациентка в болницата.

— Уважаема госпожице, то
ва зависи от модата през нас
тоящата 
лекарят.

се показали и

♦ _ , гранит,
лабрадорит и профирий да се докарат в 
същите нариери в Украйна, на Урал и в 
Карелия от нъдето е взиман 
която е построен този 
метнин.

Този архитектонски паметник особено е 
внушителен поради елеганцията на своите 
линии и комбинацията на 
гранит и черния лабрадорит.

С реконструкцията на мавзолея на 
Ленин започна реставрация на целия Кре- 
мъл и Червения площад.

Кгодина отговаря! жсело >и каза >% Со материала, от 
монументален па-! & «— Да знаеш с нанво удовол

ствие бих се върнал в детени- 
те си години.1 8МАНЧА

! ж черночервенияШ
— Имаш нъсмвт. Желанието 

осъщестява.ти постепенно се
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