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ДИМИТРОВГРАД

Разширено заседание 

на ОК на СК
На 12 т.м. в Димитровград се проведе разширено 

заседание на Общинсния номитет на Съюза на но- 
мунистите. На заседанието присъствуваха 
вители на Изпълнителния комитет на Председателство
то на ЦК на СКС.

Водиха се разговори за положението в неразви
тите общини и региони.

«АРоанО.СТ 8 Ссг>р Югославия *
^ ~у**а13 ДЕКЕМВРИ 1974 * БРОЙ 683

Разговори е представители
* ГОДИНА XVI ЦЕНА 0,80 и предста-ДИНАРА

на ЦК на СКС

ПРЕМАХВАНЕ НА СТОПАНСКАТА 

ИЗОСТАНАЛОСТ
По инициатива на Централния номитет на СК на 

Сърбия, през миналата седмица в Босилеград се води- 
ха обстойни разговори за възможностите и насоките 
на обществено-икономическото 
ска община.

номическото развитие на сто
пански изостаналите нраища, 

Босилеградска община са 
използвани незначителни сред
ства. Причините за това са 
липсата на солидни развойни 
програми и в безсилието на 
стопанските организации в ко
муната да осигурят материал
но-финансовото участие, 
то търси Фондът.

Това са обективни факти, но 
ито налагат да се мени роля
та на тоя много важен фонд 
— предложиха участниците в 
разговора.

В разискванията, Жарко ПА- 
ПИЧ изтъкна, че в момента 
Централният комитет на СКС 
е организирал широка анция 
за уточняване на проблемите и 
възможностите за развитието 
на изостаналите общини. Тази 
акция се провежда в момент, 
когато в Републиката се изго
твят краткосрочни и дългосро
чни програми за развитие и 
когато трябва да се продължи 
с реализирането на конгрес
ните задачи за равномерното 
обществено-икономическо раз 
витие на всички краища в Сър 
бия — изтъкна Папич.

Съществува икономическа 
необходимост, (което ;има и 
политическо значение) бързо 
да се премахне стопанската 
изостаналост в неразвитите об 
щини, канвато е и Босилеград 
ска община. Тоя процес е 
тясно свързан и с интересите 
на развитите общини и регио
ни. Конституционните промени 
са солидна основа за раз
витието и свързването на не
развитите с развитите, въз ос
нова на двустранен интерес.

Досега тоя интерес не е 
спазван, защото големите сто
пански организации от разви
тите региони настояват да из
влекат максимална полза при 
минимални собствени 
ловложения

Говорейки за ролята на Ре
публиканския фонд за разви
тие, Папич подчерта, че той 
трябва да има активно отноше 
ние към проблемите, а на най* 
неразвитите общини да им се 
дават на ползване кредити при 
по-благоприятни условия. С ед
на дума, ролята и програмата 
на Фонда трябва да се съгла
суват с конкретните обстояте- 
ства не неразвитите общини, 
за които е и създаден.

Акционното единство на вси 
чки субективни фантори в но- 
муната е главна основа за пъл 
ното ползване на възможности 
те за по-интензивното икономи 
чесно развитие. Комунистите 
трябва да бъдат дейни в из
готвянето и реализирането на 
всяка Стопанска задача и ак- 

занлючи но кооя на 
разговора Жарко Папич.

в
развитие на Босилеград

в
разговорите с ръководителите 

обществено-политическите
В на стопанските и

организации и на Общин
ската снупщина участвуваха: Жарко Папич, 
Изпълнителния номитет на ЦК на СНС, Сима Йовано-

член на
кое-

.Щ1Ч, секретар на Междуобщинската партийна конфе
ренция във Враня и член на ЦК на СКС, Лаза Джорич, 

заместник-председател на Стопанската камара 
ковац и др.

в Лес-

Според всички обективно 
утвърдени критерии, Босиле
градска община се числи меж 
ду шестте стопански най-изо- 
станали общини в СР Сърбия. 
Основните фантори за тази изо 
станалост са в липсата на про 
мишлени стопански организа
ции и пълната екстензивност 
на земеделското производство 
— изтъкна между другото във 
встъпителното си слово. Гоне 
ГРИГОРОВ, секретар на Общин 
ския комитет на СК.

Григоров подчерта, че само 
в областта на образованието 
са постигнати сравнително ви
соки резултати, а в останали
те стопански и извънстопански 
области се предприемат сери
озни мерки за ускорено разви 
тие: За пръв път сега са съз 
дадени условия за правилно и 
рационално ползване на капи
таловложения — каза той.

В разискванията се посочи, 
че за ускоряване на обществе 
но-икономическо развитие на

Босилеградска община най-съ
ществено значение има изпъл 
няването на следните условия: 
пълната акционна 
на всички организирани 
в комуната, свързването със 
стопански развитите краища, 
увеличаването на материални
те помощ от страна на Репуб 
ликата и договорно планиране 
и развитие на регионите.

При сегашните условия, раз 
витието на Босилеградска об
щина трябва да се насочи в 
областта на земеделието, а по- 
специално в животновъдството, 
в откриването на промишлени 
цехове и развитието на туриз
ма. Обаче главната перспекти
ва е в използване на фосфа
тите в Лисина и оловно-цинко
вите руди в Караманица — из 
тъкна се в разговорите.
ДА СЕ ОБЛЕКЧАТ УСЛОВИЯТА 
ЗА ПОЛЗВАНЕ НА КРЕДИТИ

Досега от Републиканския 
фонд за насърчаване на ико-

Тържество на граничната застава 
„Лазино бърдо“готовност

СИЛИ

За нуждите на ЮНА 

нов обект
Обектът откри генерал под
полковник Бруно Вудетнч

В неделя, на 8 декември, на 
граничната застава ,.Лазино 
бърдо" край Горна Невля бе 
устроено тържество по случай 
предаване на ползване на но- 
вопростроената сграда.

От името на Югославската 
народна армия гостите привет- 
ствува Радивойе Роганович, ко
йто най-напред поздрави коме 
нданта на Нишката армейска 
област
ник Бруно Вулетич и сътрудни 
ците му, представители на об
ществено-политическите и тру 
дови организации от Димитров 
град, представители на „Агро- 
експорт", Белград — покрови 
тел на граничната застава, пред 
ставители на „Граднн” — стро 
ител на заставата и предста
вители на местната общност 
от Г. и Д. Невля.

В началото на своето изло
жение Радивойе Роганович го 
вори за грижата на нашата со
циалистическа общност, която 
отделя материални средства 
за нуждите на ЮНА, в това чи 
сло и на граничните части. Спи 
райни се върху сътрудничест
вото между армейците и Об
щинската снупщина в Димит
ровград. той каза:

— В съдействие с Общинска 
та скупщина в Димитровград 
построени са далекопроводи и 
е обезпечено електрическо ос 
ветление за граничните заста
ви. Построени са и водопрово
ди, от ноето една част за 
едно с Димитровградска общи
на. тана че някои от нашите 
застави и имат вода. Само в 
течение на тази година са по
строени няколко отсечки на пъ 
тиша, мостове и т.н.

След това Радивойе Рогано- 
пич говори за помощта, която 
местното население оказва на 
граничните части и плодотвор
ното сътрудничество за разви

тие и прилагане концепциите 
на всенародната отбрана, как- 
то и за активноста за общест
вено-политическото издигане и 
помощта в тази насока:

— Така само в течение на 
тази година представители на 
обществено-политическите ор
ганизации в Димитровград за 
граничарите изнесоха 
брой сказки на които присъс- 
твуваха болшинството от тях. 
а малък е броят на войници, 
които не са били на посеще
ние в трудовите организации.

В по-нататъшното си изложе
ние Радивойе Роганович гово
ри за постоянното сътрудниче 
ство между граничарите и мла 
дежта на културно-забавно и 
спортно поле и за плодотвор
ното сътрудничество с „Град- 
ня", която е строила и адапти 
рала обекти за нуждите на 
ЮНА. На нрая той каза:

— Това са само няколко от 
много примери, които илюстри 
рат сътрудничеството на грани 
чарите и народа от този край.

От името на „Агроекспорт" 
говори Стева Исаилович — ре 
ферент по народна отбрана в 
предприятието, а от името на 
Димитровградска община Бо
рис Борисов.— председател 
на ОС. след което генерал под 
полковник Бруно Вулетич, пре 
ряза трикольорната лента, и 
откри по тържествен начин гра 
ничната застава.

След предаването на подаръ 
ци, които гостите връчиха на 
граничната застава, бе устроен 
тържествен обяд, който мина 
в приятна и весела обстановка, 
която увелича Военният орке
стър на Нишки гарнизон и ор
кестъра „Албатроси" от Дими 
тровград.

голям

генерал подполков-
В ТОЗИ БРОЙ: 

ЗАСЕДАНИЕ НА ИЗПЪЛНИ
ТЕЛНИЯ КОМИТЕТ НА ПРЕДСЕ
ДАТЕЛСТВОТО НА ЦК НА СЮК

Стр. 2

УЧРЕДЯВАНЕ НА ОБЩНО
СТИТЕ НА ИНТЕРЕСИТЕ

Стр. 3

напита- 
каза Папич.

КОМУНИСТИТЕ ЕНЕРГИЧНО 
ПРОТИВ БЕЗРЕДИЕТО

Стр. 4

СРЕЩА НА ПИС АТЕЛИТЕ ОТ 
БЪЛГАРСКАТА НАРОДНОСТ

Стр. 9 ция

А. А-В. Велинов



Заседание на Изпълнителния комитет ма Председателството на 
ЦК на СЮК

ИНТЕНЗИВНА ИДЕЙНА БОРБА ЗА РАЗВИТИЕ 

НА САМОУПРАВИТЕЛНИТЕ 

СОЦИАЛИСТИЧЕСКИ ОТНОШЕНИЯ
С участието на председате

ля на СЮК др. Тито на 9 до- 
нември тази година на Бърдо 
нрай Крань бе проведено за
седание на Изпълнителния ко
митет на Председателството 
на ЦК на СЮК.

В подготовките за предстоя
щото заседание но Председа
телството на ЦК на СЮК, Из
пълнителният комитет обсъди 
вътрешнополитическата обста

новка и дейността на СЮК в 
светлината на осъществяване 
становищата на Десетия кон
грес на Съюза на комунисти
те и принципите на Конститу
цията на СФР Югославия.

На заседанието бяха подчер 
тани голямата активност и ор
ганизираните умелия на члено
вете на СЮК и трудещите се 
върху последователното про
веждане на политиката на Съ
юза на комунистите, както и

интензивната идейна борба в 
СК и в обществото изцяло за 
развитие на самоуправитолнм 
социалистически отношения.

Ье оценено, че по-нататъшно 
то идейно издигане но Съюза 
на комунистите е една от пре
дпоставките за успешно разви
тие на социалистическите отно 
шения. В Съюза на комунисти 
те. са направени големи уси
лия, а и постигнати са забе
лежителни резултати в орга
низираността, специално в ка
дровото укрепване но Съ1озп 
на комунистите. Въпреки също 
ствуващите слабости — явло- 
ния на опортюнизъм, пасив
ност. неотговорно поведение и 
т.н. в Съюза но комунистите 
е създадена солидна политичо 
ска и организационно-кадрова 
основа за ефикасна работа. 
Паралелно с това укрепваше и 
идейното оспособяване на чло

новете на СК. Идеологическо 
то издигане на членовете но 
Съюза на комунистите — ое 
констатирано на заседанието 
но Изпълнителния комитет — 
и занапред трябва до бъде од- 
но от главните задачи пред ор 
гоиизациите но Съюза но кому 
пистите. Също тока разгледа
но е и обществено-икономиче
ското положение от гледна то 
чно но осъществяването на за 
ключенията но Продсодателст 
вото но ЦК но СЮК по общо 
ствено-икономическите отно
шения. Изтъкнато о необходи
мостта от още по-отговорна и 
по-последовотелна работа но 
членовете но СК във всички 
институции, които са отговор
ни за предприемано но моро 
приятия и тяхното осъществя
ване. Необходимо е да се ус
кори работата върху приемане 
то на обществени договори, 
върху съгласуването но разли
чните интереси на републики
те и областите, да се изостри 
дисциплината и отговорността 
за тяхното осъществяване. Вси 
чни комунисти са задължени 
да се борят за последователно 
осъществяване на мороприяти 
ята по икономическата полити 
ка, за да се осъществят поста 
вените цели.

Без оглед на известното ба
вене, непоследователност и 
формализъм, на отпорите и 
други обективни трудности, 
днес всички обществени орга
ни и организации, а особено 
организациите на сдружения 
труд. постигат забележително 
резултати в утвърждаването на 
производствени отношения вър 
ху основите на новата Конс
титуция. При това специално 
положително са оценени ос
вен активността на организаци 
ите на Съюза на комунистите 
и активността на Социалисти
ческия съюз. Съюза на син
дикатите и други обществено 
политически организации.

Макариос са завърна
На 7 декември т.г. в Никозия се завърна прези

дентът на Република Кипър архиепископ Макариос. Ма
кариос напусна острова след държавния преврат от 15 

води петмесечна дипломатическа борба за 
на независимата и необвързана Република Ни-

Гръциото кипърско население в Никозия с въоду
шевление посрещна своя президент. В речта си пред 
около 200 хиляди жители на Никозия и други градове 
на страната президентът Макариос заяви, че ще прего
варя с кипърските турци, но няма да приеме резулта
тите на турската военна интервенция на острова.

юли т.г. и 
опазвано 
пър.

Посещение на приятел
ВРАНЯ

ФОРМИРА СЕ РЕГИОНАЛНА 

ОБЩНОСТ
За осъществяването на по

стоянно сътрудничество, плани 
рано развитие и съгласуване 
на общите програми върху съв 
местните интереси, на начин 
както това предвижда новата 
Конституция, Босилеградска об 
щина ще се приобщи към Ме 
ждуобщинската регионална об 
щност, която ще се формира 
във Враня

Въз основата на конституци
онните принципи, междуобщин 
ското сътрудничество в тази 
общност ще се осъществява 
чрез доброволност и солидар
ност. За целта представители
те на всички общини от Бран
ени регион ще изготвят обще 
ствен договор, който ще уто
чни най-важните задачи и дей 
ности на общността.

Върху учредяването на тази 
общност неотдавна са водени 
обстойни разговори от Секре
тариата на Междуобщинския 
комитет на СК във Враня с 
представителите на Общински 
те скупщини и общинските ко 
нференции на ССРН от седем
те общини в региона.

Главните мотиви за регио
нално организиране и сътруд
ничество на общините са уси
лията да се превъзмогнат раз
личията в стопансната и общо 
ствената развитост на общини
те и да се изнамери съгласува 
ност в предстоящото им раз
витие. По такъв начин и репу
блика Сърбия, посредством сво 
ите органи, ще успее да осъ
ществи непосредствена връзка 
с всяка община и успешно да 
следи и решава бройните въп 
роси, присъствуващи в региона 
лната цялост.

Съвременните икономически 
отношения, процесът на обеди 
няването и единственият пазар 
— също са мотиви за региона 
лно сдружаване. С това се съз 
дават и всички предусловия за 
текущото и дългосрочното раз 
витие поотделно на всяка об
щина.

Традиционалната взаимност 
и свързаност, както и възмож 
ностите за осъществяването 
на развойната политика са гла 
вните критерии за създаването 
на Междуобщинската регионал 
на общност във Враня.

Самоуправителното сътрудни 
чество на общините в регио
налната общност трябва най- 
много да допринесе за ефика
сно и рационално планиране и 
съгласуване на стопанското и 
общественото, развитие, а съ
що така и развитието на дей
ностите в областта на образо
ванието, културата, здравеопаз 
ването, социалната зашита, 
пътното стопанство и друго.

Задълбочаването на дейност 
та на вече съществуващите 
съвместни институции и ведом 
ства — също е една от зада
чите на регионалната общност. 
Това се преди всичко отнася 
до решаването на проблемите 
от общонародната отбрана, пра 
восъдните органи, службата на 
вътрешните работи, инспекцио 
нните служби и др.

Всички документи за форми 
рането на Междуобщинската 
регионална обшност във Враня 
ще бъдат изготвени до 15 дене 
мври. а ще бъдат приети и 
подписани до нрая на тази го
дина.

Неотдавна в нашата страна бе на посещение вож
дът на фронта на Палестинсното национално освобож
дение Ясер Арафат. Той води разговори с президента 
Тито и Джемал Биедич, които преминаха в сърдечна 
атмосфера и при пълно взаимно разбирателство.

На снимката: Ясер Арафат със сътрудниците си 
разглежда изложбата на югославско оръжие в Никинци 
край Белград.

За по-успешното и по-усно 
рено осъществяване на консти 
туционните принципи е необхо 
димо още по-интензивно и по- 
организирано да се премахват 
причините, които спират това 
развитие, на широк фронт да 
се води борба за идеите на 
Конституцията, идейно-полити
чески да се подготвят членове 
те на Съюза на комунистите 
и други организирани социали 
етически сили, да се развиват 
институциите за идейно изди
гане върху основите на марк
сизма-ленинизма и нашата са-

ДИМИТРОВГРАД
Виза за сдружаваме в Междуоб- 

щинска регионална общност
Изпълнителните органи на

обществено-политическите 
ганизации, Изпълнителният съ
вет на Общинската скупщина. 
Председателството на Скуп
щината, както и представите
ли на трудовите организации, 
общностите на 'интересите., ко 
мисията за провеждане на кон 
ституциите при ОК на СКС и ко 
ординационният отбор за об
щностите на интересите в Ди 
митровград разискваха върху 
проента на обществения дого- 
вар за сдружаване в Междуоб- 
щинска регионална общност
— Ниш, в рамките на която 
ще бъдат включени десетте 
общини, гравитиращи към този 
регион. На заседанието присъс 
твуваха и другарите Любиша 
Игич — секретар на Междуоб 
щинската конференция [МОК] 
на СКС 1И Любиша Митрович
— председател на МОК на 
ССРН — Ниш.

Разискващите се изказаха 
положително за сдружаването 
на общините в регионална об 
щност и приеха проектодого
вора, както и заключение до 
31 декември текущата година 
да бъде учредена Скупщината 
на общността, изготвени ста
тутът и останали донументи и

приеме споразумение за фи
нансиране на общността.

Седалището на тази Общ
ност ще бъде в Ниш. а осно
вен носител на правата и дъл 
жностите ще бъде Скупщина
та на общността, съставена от 
еднакъв брой делегати на 
сетте общини.

Основните задачи на Общ
ността ще бъдат да установява 
и оценява регионалните градо 
устроиствени планове на 
щините, както и региона; 
установява планът на 
кото

ор-

ШштВо моуправителна практика, да се 
води борба срещу опортюниз- 
ма, безразличието и безотговор 
ността. Също така е необходи 
мо да се води открита борба 
срещу воички видове и проя
ви на вражесна дейност, сре
щу опитите да се спре наше
то развитие и развитието 
социалистическите

де-
ВЕСТНИК НА БЪЛГАР
СКАТА НАРОДНОСТ В 

СФР ЮГОСЛАВИЯ
Излиза весни петък 
Урежда редакционна 

нолегия
Директор, главен и 
отговорен редантор 

ТОДОР ВЕЛЧЕВ 
Техничесни редантор 
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 сметна 
62500-603-9529

об-
да

стопанс-
и обществено развитие и 

да направлява и съгласува то
ва развитие в общините. Скуп 
щината на общността 
ще води сметна за равномерно 
развитие

на
самоупра-

вителни отношения.
също

На заседанието са обсъдени 
международната антивност на 
СЮК

общините и 
по-бързо стопанско и общест
вено развитие на слабо разви 
тите общини. Освен това Общ 
ността ще се грижи и за раз
витието в останалите области 

обществено-политическия 
живот, а особено ударение ще 
бъде сложено на всенародната 
отбрана, обществената самоза 
щита, както и за дейността на 
съдебните и други 
органи, уреждане и опазване 
на човешната

на

и международните отно 
шения, както и 
СЮК в тази област.

задачите на

Решено бе предстоящото за 
седание на Председателство
то на ЦК на СЮК, 
ще бъде разгледано вътрешно 
то политеческо положение, да 
се проведе през втората поло 
вина на декември настоящата 
година.

на

на което
СДК — Ниш

Печатница „Вун Кара- 
джич", Ст. Паунович 

№ 72 — Ниш

държавни

среда и други 
дейности от общ интерес.В. В.

А. Д.
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е* ДИМИТРОВГРАДш
Учредяване но 

сомоуправителните общностиСЕСИЯ НА ОБЩИНСКАТА СКУПЩИНА В БАБУШНИЦА
На 10 

общности
декември в местните 30 делегати в образователната 

оощност ДА делегати в общно 
стта по нултура и наука и по 
25 делегати в оощностите оо 
детска защита и физическа ну 
лтура.

ьече са учредени самоупра 
вителни общности на интере
сите по социална защита и жи 
лищно дело. До 25 този месец 
ще се учреди общноста по 
здравеопазване. Учредяването 
на общностите по 
на нови работници и номунал- 
лни въпроси ще стане 
януари 1975 година.

Във всични снупщини на об
щностите на интересите успеш 
но се осъществява принципът 
на работническо 
Димитровградска община участ 
вува в установяването на две 
общности в Нишни регион — 
по приемане на нови работни
ци и здравеопазване.

БОРБА ЗА ДОБРИ на шест райони в 
Димитровгардска община се 
проведоха нандидационни съб
рания. излъчени ояха нандида- 
ти за делегати на снупщините 
на самоуправителните общнос
ти на интересите: за нултура 
и наука, ооразование, детска 
защита и физическа

ПЪТИЩА
На сесията на трите съвети на Общинската

от Звонци. Поради недостиг на 
работилница, място за физиче
ско възпитание и недостатъчни 
учебни помагала, предложено 
е още веднаж да се повдигне 
въпроса за изграждане на нова 
училищна сграда, 
за провеждане на съвременно 
обучение. В звонсното 
ще допълнителното обучение 
не е добре организирано, ни- 
то пък професионално са за
стъпени техническите предме-

снуп-
миналата седмица в Бабушни- 

говори за осъществяване на програ- 
изграждане, реконструнция и модернизиране 

на пътищата в периода от 1973 — 1979 година.
Изткна се.

щина, която се проведе 
ца най-много се нултура.

Кандидационните събрания в 
организациите на 
труд и трудовите общности се 
състояха в сряда на 11 декем 
ври.

мата по
сдружения

приеманече пътната мрежа в общината е в твър- 
и пътищата неравномер-

подходящаде лошо състояние, неразвита 
но разпределени. през

Изборите
посочените общности на 
ресите в основните организа
ции на сдружения труд се про 
веждат днес (петън, 13 декем 
ври).

В събота и неделя — на 14 
и 15 декември — ще се про
ведат избори в местните об
щности.

Снупщините на общностите 
на интересите ще наброяват:

на делегати за 
инте-

учили-

Поради това приеха програ 
която предвижда, че до 

края на десетилетието 
селище да се свърже с пъти
ща от N и III разряд, да се 
модернизират и да бъдат го
дни за движение 
на пътищата от IV разряд. Се
га в общината пътища от П 
разряд има към 32 км, от III 
— 40 км 182 км от IV 

Такива обемни

за по-слабите ученици. По
ради недостатъчните помеще
ния за учениците в гимназията 
в Бабушница, не са застъпени 
професионално предметите: 
физика, физическо, музикално 
възпитание и изобразително из 
нуство, психология и полови
ната часове по математика. За 
ради това общината трябва да 
се постарае да осигури допъл 
нителки средства за организи
ране на класови изпити по не
професионално 
предмети.

Що се отнася до училището 
в Звонци, където обучението 

на български 
инспектор 

че недостатъчно са

ниема.
всяко мнозинство.ти.

ДОБРИ СТОПАНСКИ РЕЗУЛ
ТАТИ НА ДЕВЕТМЕСЕЧИЕТОмостовете

Съветът на сдружения труд 
на отделно заседание разгле
да и анализира стопанските 
резултати за девет месеца. Ре 
зултатите са положителни, за- 
щото акумулацията е по-голя- 
ма за 17 на сто. отколкото в 
предишния период, икономиче 
ността за 1,7, а и инвестици
онните влагания за 28,3, дока- 
то средствата за лични доходи 
са увеличени за 6.4 на сто. 
Средните лични доходи на ра
ботник сега са 1 560 динара 
месечно.

А. А-
разряд, 

строителни
работи ще се завършат 
средствата на седемгодишно
то местно самооблагане, 
ният фонд в общината 
ствата от бюджета и други до 
ходи.

Събирането на средства за 
тази година не е осъществено 
според програмата, а също та
ка изграждането и ренонструк 
цията на пътищата От разли
чни извори са събрани около 
2 милиона и 350 хиляди дина
ра, а от определените 18 км, 
до края на годината ще. се 
построят 11 км пътища, 
пак, почти навсякъде нещо е 
направено, а на главния таз
годишен път в посока Любе- 
раджа—Цървена ябука е нап
равена макадамова настилка в 
дължина от 500 метра и 200 
метра валирано шосе. Програ
мата е приета отдавна и за
това работите са недостатъч-

БАБУШНИЦА
от

Приключиха каидидациои- 

иите събрания
застъпенитепът-

и сред-
се провежда 
език, просветният 
посочи,
добрите учебници и литерату
ра. Той изтъкна и проблемите 
на интерната, в който живеят 
ученици отдалечени над 4 км

Формирането на самоуправи 
телните общности на интере
сите в Босилеградска община 
върви според предварително 
утвърдените срокове.

През миналата седмица в
Босилс1р0д на тържествен на
чин ояха подписани самоупра
вителните Спорааумених За фар 
мирането на ^ощноотиге и оч 
°т трудовите организации под
писала самоуправителниге спо
разумения за формирането на 
следните Оощности: за оора
зование, култура, физическа 
култура, сиц,1шюа Защита, дег 
сна очцлю и за регионалната 
оощност вьв Враня за здравни 
осигуровни на раоотници и за 
меделци.

На 8 декември се проведоха 
нандидационни сворания на 
всички делегации на местните 
оощности, а на е денември на 
всични делегации на трудовите 
организации, на тези съора- 
ния, на които участвуваха ръно 
водителите на синдикалните по 
дружници и на местните ор
ганизации на иенн се предло
жиха и утвърдиха делегати за 
снупщините на самоуправител
ните общности и за членове 
на самоуправителните нонтро-

М. Б.

Все

Договор за регионална общност в Ниш
В Бабушница миналата сед 

ница се проведе съвещание на
рии са длъжни по-ефикасно 
да въздеиствуват върху по
нататъшното развитие на не
развитите и по-слабо развити 
те. Такива оценки имат своя 
реална насоченост, тъй като 
досегашните опити в меж- 
дуобщинското сътрудничество 
показаха рационалност, иконо
мичност, ефинасност в изпълня 
ване на определени фуннции 
и напълно удовлетворяване на 
общите потребности и инте
реси на трудещите се и техни 
те самоуправителни организа
ции и общности.

Гласувайки за влизането на 
Бабушнишка община в Нишна 
регионална общност на съвеща 
нето преди всичко се имаше 
предвид „природно-географска 
та цялост на региона, инономи 
ческата, обществено-политиче 
ската и функционална връзка, 
както и определени културно- 
историчесни особености.

Макар че предварително то 
ва съвещание със своите кон 
цепции определи насоката на 
действуване в общината, нога 
то се работи за влизане в ре
гионална общност.

но сътрудничество, планиране 
на развитието и съгласуване 
на своите и приемане на об
щи планове и програми, накто 
и поради осъществяване на 
съвместни интереси с други 
общини”.

Определяйки се за проекта 
на този обществен договор, на 
съвещанието се указа необхо 
димостта за влизане в регио
налната общност и същевреме 
нно предупреди, че с това вли 
зане и самоуправително дого 
варяне не се върви към връ
щане на бившите околии, ни- 
то създаването на регионални 
те общности да означава при
съединяване на по-слабо раз 
вити към по-добре развитите 
общини или центрове. Напро
тив същността се състои в ре 
гионалното сдружаване на тру 
да, като основа за всяко дру 
го регионално учредяване, при 
което в никаква мярка не се 
узурпират самоуправителните 
права на общината. Регионал
ната общност има винаги пред 
вид специфичностите на всяка 
община и в такава общност 
по-развитите общини и терито

изпълнителните органи на вси 
чки обществено-политически 
организации и Изпълнителния 
съвет на Общинсната скупщи
на. Разговорите се водиха 
на тема: „Влизането на Бабуш 
нишка община в междуобгцин 
ската регионална общност” и 
„Проект на обществения дого 
вор за влизане в междуобщин 
ската регионална общност в 
Ниш”.

ни.
Тази година чрез самооблага 

не започнаха работите на тра 
сето Звонци—Берин извор, в 
дължина от 2 км. 

газиежването показа, че не е
ВСичпо ларед И ЩО Сй 01наоя
ДО Ооииранс на МсС I НО Го 0а»10 
ООЛй) ало, организирало На ла-
чалнкпо лзполни раооги и сьои 
ране ла камъни за валиране, 
ли 1 о с ефикасното ангажиране 
на механизацията, която не е 
достатъчна, нито с организи
рането на сътрудническо меж 
ду пътния фонд, местните оо 
щности, професионалните слу- 
жои, „оомуналац ' — строител 
ното предпрея1ив в Ьаоушни- 
ца, накго и изпълняващите ра
ботите и т.н. например, търсе
но е и от над 500 пенсионери 
да се вземе местно самооола- 
гане, да се организира нонтро 
лна служба по изпълняване на 
раоотите, населението до про
летта да събере определеното 
количество камъни, за да мо
же да се завършат всични за
планувани работи за следваща 
та и останалото незавършено 
от тази година.

Понеже до края на годината 
трябва да се учредят между 
общинските регионални общно 
сти, съгласно конституционни 
те начала, участвуващите в то 
ва съвещание единодушно при 
еха предложението Бабушниш 
ка община да влезе в региона 
лната общност в Ниш.

При това, съвещанието из
хожда от досегашните положи 
телни резултати, които показа 
ха различните форми на меж 
дуобщинено 
и сдружаване на труда, и ста 
тутарното решение, в което се 
казва: „Община влиза в меж 
руобщинска регионална общ
ност, за осъществяване на трай

ли.
За всички скупщини на са- 

моуправителните оощности ще 
бъдат изорани 110 делегати, а 
за самоуправителните контро
ли 23 членове. На кандидацио- 
нните събрания делегациите на 
местните общности м на тру
довите организации са направи 
ли конкретен договор по въп
роса от кои делегации да бъ
дат излъчени делегатите. По 
такъв начин се е стигнало досътрудничество

практическо осъществяване на 
принципа договоряне и спора
зумяване на делегациите.

В. В.

На състоялата се на 27 XI 
1974 г. сесия на трите света 
на Общинсната скупщина, де
легатите приеха решение на 
гимназията „Иван Нараванов" 
от общинския бюджет да се 
отпуснат 100 хиляди динара. 
Средствата ще се изразходват 
за набавка на нагледни сред
ства и разни учебни помагала 
за кабинетно обучение.

За изграждане на нов хотел 
от страна на търговското пред 
приятие „Слога”, Общинсната 
скупщина ще осигури допълни 
телни средства от лихва на 
оборотни средства. С тези 
средства се събират нъм 3,5

160 хиляди динара 

за гимназията
телен съвет да се поисна шо
сето Босилегред — Нрива Фея 
да се провъзгласи за път 
трети разряд.

На края Общинската енуп- 
щинската скупщина прие реше 
ние за образуване на между- 
общинена регионална общност 
във Враня, към която ще се 
причисли и Босилеградска об
щина. На сесията бе изтъкна
то, че регионалното сдружава
не ще има голямо 
за по-нататъшното обществено 
и инономичесно развитие 
общините от тоя район.

НЯМА ДОБРИ УЧЕБНИЦИ ЗА 
УЧЕНИЦИТЕ ОТ БЪЛГАРСКАТА 
НАРОДНОСТ

Просветният инспектор Ми- 
лутим Ценнов в обсъждане на 
информацията която лреста- 
ви Междуобщинската просвет
на исленция, изнесе свои на
блюдения върху учебното дело 
в тази община. Преди всичко 
за три общини съществува са
мо един инспектор и той не 
е в състояние да извърши вси 
чки работи. Изтъкна, че прело 
давателите са незаинтересова
ни за организирана на задъл
жително допълнително обуча-

от

помощ за бедни лица от 200 
на 500 динара. Общинското но- 
мунално 
приятие се обединява със 
занаятчийското предприятие 
„Услуга".
Заслужава внимание и решони 
ето от Републинансния изпълни

милиона динара. Тази сума ще 
бъде достатъчна за изгражда 
нето на обента, който вече мо 
же да се отпочне.

Делегатите също тона прие
ха решение де са увеличи ед

нократната месечна социална

жилищно преди-
значение

на

В. В.
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В АВТОТРАНСПОРТНОТО ПРЕДПРИЯТИЕ В БОСИЛЕГРАД

Комунистите енергично против
безредието

Записваме във военните 

гимназии и средните 

военни училищаЧленовете на партийната организация ц Аатотрам 
спортното предприятие в Босилеград търсят да бъде 
сменен диренторът на предприятието. Цветан Борисов 
и да се разплати с всички, ноито създават безредие в 
колентиаа. Тоя енергичен иск бе изназан

До кулминация на своеволие 
то и безотговорност се стиг
на в момента, ногато една гру
па работници поискала да за- 
мони седалището на продприи 
тието
ползвайки се за целта с раз 
лични измами сред останалите 
работници. Невъзможно е — 
каза се, че за топа нещо да 
не е бил осведомен директо
рът, но той не е предприемал 
нищо за премахването на без
редието.

Заинтересованите за запи
сване в средните военни учи
лища младежи могат да кон
курират за записване в Сред
ното военно училище на сухо 
земните войски, Техническото 
военно училище на сухоземни 
те войски, Въздухоплавателно 
техническото средно военно 
училище, Военноморското тех
ническо средно военно учили 
ще. Интендантското средно 
военно училище и Санитет- 
ското средно военно училище. 
Повечето от тези училища и- 
мат отдели, за които в тече
ние на школуването се опре
делят учениците.

Школуването във военните 
гимназии и средните военни 
училища продължава четири 
години, а започва от 1 септем 
ври 1975 година. Прави изклю 
чение Интендантското средно- 
училище за квалифицирани гот 
вачи, където обучението лро- 
тължава три години.

По време на школуването на 
учениците се обезпечава ин
тернат, където имат право на 

безплатно

Персоналното управление на 
Съюзния секретариат за на
родна отбрана оояви конкурс 
за приемане на лица за уче
ници във военните гимназии 
и средните военни училища 
през Iе/Ь година.

За записване във военните 
гимназии или средните военни 
училища могат да конкурират 
младежи, граждани на СФРЮ, 
ноито изпълняват съотвоните об 
щи и специални условия. Пре 
ди всичко кандидатите трябва 
да бъдат редовни ученици в 
VIII клас в осем класовите учи 
лища, VII клас да завършили 
най-малко с добър успех и по 
математика, физика и химия 
имат най-малко бележка „до
бър".

Конкурсът се отнася до ли 
ца, родени през 1959 година. 
Но е средните военни училища 
могат да конкурират и учени
ци родени през 1958 година, 
при условие, да са редовни 
ученици от VIII клас или да 
са завършили осемкласово учи 
лище най-малко с добър успех 
и по предметите: математика, 
физика и химия да имат най- 
малко бележката „добър".

Ногато се говори за военни 
те гимназии трябва да поясним, 
че се касае за Въздушно- 
плавателната военна гимназия 
„Маршал Тито” е Мостар и за 
военните гимназии „Братство 
и единство" в Белград, „Иво 
Лола Рибар” в Загреб и 
..Франц Розман — Стане" в 
Любляна. Във военните гимна 
зии могат да нонкурират и уче 
ници от I, II и III клас на 
гражданските гимназии, които 
изпълняват общите и специал 
ни условия на конкурса.

на заседание-
то на трудовия колектив на предприятието, 
бота участвуваше и общинсното

в чиято ра*
ръноводство. 

Общинсният номитет на СК повечето пъти е об- някоя друга община.
съждал положението в предприятието, изключил 
СК другаря Борисов м поискал да бъде 
длъжността директор на предприятие.

от
сменен от

Отчетните резултати за дей
ността на предприятието през 
изтеклите девет месеци, ноито 
се разгледаха на заседанието 
на нолектива, показват много
кратно увеличаване на разходи
те. Например осъществената 
реализация възлиза на 15,5 ми
лиона динара и е с чО на сто 
по-голяма от миналогодишната. 
Обаче тоя път разходите са 
почти двойно по-големи, което 
довежда до рязко намаляване 
на общите резултати.

В предприятието върху тоя 
проблем не се обръща доста
тъчно внимание, а с устрой
ството на основните организа
ции на сдружения труд —ощь 
по-малко.

— Конституционното преус
тройство на предприятието е 
формално приключено, но с 
редица противоположни въпро
си. Например съществуват ос
новни организации на сдруже
ния труд, а само една текуща 
сметна, от която всички се фи
нансираме. Как тогава може 
да се говори, че работникът 
има контрол в създаването и 
разпределение на дохода? За 
последните две години пред
приятието няма програма за 
работа, нито пък анализ за 
дейността си. Затова се е и 
стигнало до положение, че раз 
ходите толкова бързо се уве
личават и то в момента, нога
то от всички страни притисна 
инфлацията — каза на заседа
нието Асен Григоров, секретар 
на първичната организация в 
предприятието.
НЕДОРАЗВИТИ САМОУПРА- 
ВИТЕЛНИ ОТНОШЕНИЯ

Ь тази засега най-голяма сто 
панска организация в кимуме
та, в кояю наи-нсшрьд е изце
дено раоотничесно самоуправ
ление, сега се е стигнало до 
положение, че то е изправено 
пред редица трудности и се 
намира пред сериозен изпит.

ь самоупраеи1елните доку
менти всичко е дооре подре
дено, но в практиката не функ 
ционира както трябва.

— нито един път досега от 
страна на самоулравителните 
органи не е беъждано за съ
ществените проблеми в пред
приятието каквито са: дисци
плината, спестяванията функ
ционирането на основните ор
ганизации на сдружения труд, 
финансовите резултати, отгово
рността на управата ни и дру
го — каза Милан Александорв, 
механик в предприятието и 
председател на Оощинския си 
ндинапен съвет.

Недопустими грешки има и 
в начина, по иойто е регулира 
но възнаграждаването, което 
на едни пълни джобовете, 
други обеднява — назаха мно
зина работници.
ДИРЕКТОРЪТ ТОЛЕРИРА НЕДИ 
СЦИПЛИНАТА

що е тома става ясно, когото 
се анализират доловите розул 
тати — изтъннаха мнозина ра
ботници — комунисти от пред
приятието.

Многобройните искове, дос
тавени до управата на пред
приятието, за предприемано 
на дисциплинарни и други мер 
ни — не се решават с години 
наред. Вместо това почти еже
дневно биват уволнявани вът
решните контрольори и то от

ИЗХОД
Общинските ръноводитоли 

но проводеното заседание се 
застъпиха за бързото и енер
гично превъзмогвано на този 
и други посочени проблеми, 
прояви и тенденции. Зощото 
това предприятие но о само 
но онези, ноито работят в 
него, но представлява жизнена 
то артерия за цялото комуна.

пълен пансион 
квартирувзне. храна, дрехи, 
обуша, учебни помагала, здоав 
иа защита и безплатен превоз 
за отиване на училищна ва- 
нанция.Съшо така имат и съо 
твена месечна парична по- 
мош.

Конкурсът о отнрит ДР 15 
Февруари 1975 година. Молби 
те се подават до общинския 
ооган за народнз отбоана. къде 
то могат да се получат по-по- 
дообни сведения за условията 
и начина на конкуоиране. Све
ления могат да се получят и 
в командите на «оеннитр оиоъ 
зи и във военните училища.

Читатели!
Босилеград

най-недисциплинираните рабо
тници — шофьори, ноито са 
на симптоматичен начин избра 
ни в самоуправителните орга
ни. Директорът на предприяти 
ето толерантно и безотговорно 
са отнася нъм всички тези про 
блеми, прехвърляйки собстве
ната си отговорност на ръково 
дителите на основните органи
зации на сдружения труд. В 
продължителните разисквания, 
подкрепени с много факти се 
наза, че той също така е съ
гласен с онези, които създа 
ват лошите взаимни отношения 
в предприятието. 
Ш1Ш1ШШиИ111111111»1111И1ИПШШ1ШП|—И11П 

В Бабушнишка община съще 
ствуват три интерната: в Лаобе 
раджа (80 ученици), Стрелац 
(около 50) и в Звонци (над 40 
ученици) от основното учили
ще. На всеки от тях по нещо 
липсва. Общото им е, че те 
са „пренаселени селища", в но 
ито учениците едвам имат не
обходимите жизнени условия. 
А да не говорим за образова
телно-възпитателни 
ноито изиенват такива възпита 
телни институции.

Въпреки това интернатът в 
Звонци има свои специфични 

За превозване на два чува- проблеми. Такова явление е чу
ла картофи един от шофьори- дно, неприемливо, най-малко
те на автобусите своеволно педагогическо, хуманно и со-
продължил маршута си от Ско циално. Именно, в интерната
пие до Щип* а друг от Белград освен 40 ученици, все още жи
до Вальево. Нямолно шофьо- вее и едно семейство. Следо-
ри отбиват -д& прйемат в ав- вателно, това е твърде „чужд
тобусите на работа нондукто- елемент" за съответно уч-
рите. Тези не спират никъде рождение. Просветният инспен
на пътя по искане, на нонтро- тор своевременно взе решение
льорите от предприятието, За семейството да се извади от

Те също се застъпиха да се 
смени директора на предприя
тието, за което се е изяснила: 
партийната организация и син
дикалното ръководство в тру
довия нолентив, както и Об
щинския номитет на Съюза на 
комунистите.

Трябва енергично да се от
странят и всички онези, които 
действуват като групи в пред 
приятето и се борят срещу 
политиката на Съюза на кому 
нистите — предложиха на края 
на заседанието на самоуправи 
телните органи членовете на 
партийната организация в пред 
приятието.

В новогодишния 

брой - цветен 

календар.
Направете си поръчки 
навреме!В Велинов

||и111Н11111П111111ПП1и1111Ш1и1111Ш1111111111111111Н111111Ш11111111и1111111!11ии1ш  ицшдшишшшижмпшнииш!
ум. Защото, кой може да поз
воли на семейства да се нас
таняват в интерната? Но на 
всички в образователната общ 
ност на интересите и общест
вено-политическите фактори 
общината, а особено Звонци 
един факт трябва да е твърде 
ясен:

ОПАКОТО НА ВЪПРОСА

ИНТЕРНАТЪТ В ЗВОНЦИ 
ПОД ВЪПРОС в

квартирата. Решението 
ря”, а семейството не напус
на жилището. По всично личи, 
че никой не се грижи за това, 
нито пън е имал предвид зако 
нните компетенции, 
разполага инспекторът.

На съвместната сесия на 
трите съвети на Общинсната 
енупщина в Бабушница бе от
четена още една нередност. 
Вместо да се извади от нвар- 
тирата онова семейство, за но 
ето бе взето решение, в звон- 
сния интернат се настани още 
едно семейство — вероятно 
първото да не бъде само. Вол
но или неволно трябва да се 
повярва, че в н^нои места е 
станало нормално да се рабо-

„оста- ти противоположно на онова, 
ноето законът възлага.

Инспекторът пък спазва за
конните си номпетенции и се 

с ноито стреми решенията, ноито е взел 
да се прокарат на дело. Донол 
ното това не се осъществи ще 
издаде друго: решение за за
криване на интерната.

Неговите „закани" подкре
пят негодуванията на родите
лите, които изтъкват, че в звон 
сния интернат не са осигуре
ни най-основните условия за 
живот (при това и хигиенни, 
сообено за момичетата от гор 
ните класове). Въпреки това в 
интерната се настаняват ной 
кан умм и кога му падне на

Интернатът може 
само институция за настанява
не на ученици от горните кла
сове на основните училища, чи 
ето местожителство е отдалче 
но от училището. Интернатът 
не е жилищна, семейна, нито 

сграда за подсигурява
не на семейства, които нямат 
квартири. За една от тези две 
алтернативи обществено-поли
тическата общност и общност
та на интересите и компетент
ните трябва да се определят: 
или интернат или 
сграда. Двете предназначения 
същевременно не могат 
съществуват.

да бъде
условия,

частна

жилищна

да
М. Б.
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В босилвгрлдските партийни организации ПОЗНАВА
ЗАНАЯТАЗА ПО-ПЪЛНО ПАРТИЙНО ИНФОРМИРАНЕ

Върху вътрешното партийно ос 
ведомяване, задачите и пробле 
мите, които произтичат 
област, за

ционна дължност и тя е мно
го по-голяма, когато се отнася 
до партийните

бъде длъжен с най-добрите ре 
шения и опити обратно да 
информира всички партийни ор 
ганизации, за да се ползват 
опитите по решаване на подоб
ните проблема и в други сре-

СИв тази
пръв път неотдавна 

организирано разисква Общин 
сн-ият комитет на СК в Боси
леград, а към края на минала
та седмица и Общинският по
литически антив

ръководства.
ДА СЕ ИЗТЪКВАТ ДОБРИТЕ 

ПРИМЕРИ
Ди.Имайки предвид конкретни

те потреби информациите 
първичните организации тряб
ва да бъдат точни, 
своевременни. Техните секре
тари са длъжни да доставят 
на Общинския комитет инфор 
мация от всяко проведено за
седание. Също така са длъж
ни и между провеждането на 
две заседания да информират 
Комитета

Занапред много повече 
се ползват и забежките на по
литическите активисти, задъл
жени и отговорни за работата 
на първичните организации.

В процеса на осведомяване
то за ежедневната партийна 
практика голяма роля 
вестник „Комунист". Договоре 
но е всички новоприети чле
нове в СК да станат абонати 
на тоя вестник и това ще бъде 
минимум, от който няма да се 
отстъпва.

Приетите становища в обла- 
на вътрешнопартийното 

осведомяване трябва да бъдат 
правилник за бъдещото поведе 
ни е на всички партийни ор
ганизации и ръководства — за 
ключи Общинският комитет на

със секрета
рите на първичните организа
ции.

ще Милорад

Стоилкович

от

пълни и
Не е случайно. че тоя въ

прос се е намерил на дневен 
ред. На него е отделено голя
мо внимание и на Седмия кон 
грес на СКС, а 
резолюция е изтъкната необхо 
димостта от установяване 
редовно и систематично 
тическо осведомяване 
вичните организации до най-ви 
сшите
СЮК и обратно.

ре му вървят прант!ичесните 
предмети. Тук е един от най-до 
брите.

На практическо обучение 
Стоилкович отива в „Автотран 
спорт” Босилеград при един 
висококвалифициран автомон
тьор. Винаги засмян, чист, 
любознателен и дисциплини
ран, Стоилкович не пропуска 
нито един момент да не нау
чи повече за машините, за об 
работването на металите, мон 
тирането на частите и пр.

Когато майсторът е на по
чивка, той учи при други май
стори автомонтьори или ав- 
томеханици.

— Трябва много работи да 
се знаят, за да се изпече до
бре занаята — казва с усмив 
ка Стоилнович.

До края на учебната година 
Стоилнович и другарите му ще 
завършат училището. Ще ста
нат квалифицирани майстори 
и ще постъпят някои на рабо 
та, а други в по-висши учеб 
ни заведения да учат за ин
женери. Стоилкович все още 
не се е определил дали ще 
следва или,ще работи и следва. 
За това има още време. Важ 
но е сега да се получат мно
го знания, а за останалото ще 
бъде лесно.

В Босилеградското училище 
за квалифицирани работници 
има ученици и от други общи 
ни. Един от тях е Милорад Сто 
илкович от Крива Фея, Бран
ена община. Той е ученик от 
III клас. В неговата паралел-

има ив съответната

на
за нап-важните проб 

леми в местните общности и 
трудовите организации.

Разбира се, ще се информи 
ра и за положителните 
мери, за афирмативните 
и почини, които са предприети 
и проведени. Така Комитетът 
ще бъде в ситуация да 
пълен преглед на съвкупната 
дейност в партийните 
зации на комуната. Той

поли-
от пър-

партийни органи на
при- ка, се готвят автомонтьори. 

Стоилкович и съучениците му 
се обучават теоретически и 
практически. За него може да 
се каже, че по

стта
В Резолюцията е изтъкнато, 

че членовете на СК трябва да 
бъдат редовно информирани 
за всички дейности, акции и 
становища й за осъществява
нето на общата политика на 
СЮК. Практиката е показала, 
че непълното, необективно и 
несвоевременно осведомения 
човек подложи на различни 
слухове и на манипулация.

Вътрешнопартийното осведо
мяване не е никаква затворе
на система. В Съюза на кому 
нисттие не съществува тема, 
върху която не трябва да се 
изкаже всеки комунист и, за 
която не трябва да бъдат осве 
домени всички партийни орга
низации и ръководства.

Това е установената полити
ка на СК в областта на вътре
шно-партийното осведомяване 
Постигнатото в Босилеградска 
община обаче не задоволява.

Всичко онова, което е обсъж 
дано в първичната организа
ция, в повечето случаи, така 
да се каже. е оставало да 
бъде „тайна” само за членове 
те на организацията. Повечето 
пъти за някои конфликтни ситу 
ации в трудовите колективи 
Общинският комитет на СК не 
е осведомяван на време. Така 
интервенциите на Комитета са 
приключвали с „потушването на 
пожара". Такива примери е 
имало в услужното предприя
тие „Услуга”, Здравния дом. 
бившата тлъминска кооперация 
и др. Членовете на СК за тези 
проблеми са информирани то 
гава, когато са те вече дости
гнали кулминационната точка 
на усложненост.

В процеса на вътрешнопар
тийното осведомяване имало е 
слабости и в работата на Об
щинския комитет на СК. В мно 
го случаи информациите за не 
говата дейност не са били ор
ганизирано достъпни до партий 
ните организации и то не само, 
когато е решаването на един 
проблем било във фазата на 
изготвянето, но и тогава, ко
гато са решенията били тото-

акции

има
словесните 

предмети е между добрите 
ученици, докато много по-доб-

СК.органи-
ще В. Велинов

Партийно съвещанье в Босилеград

ПРОВЕЖДАНЕТО НА КОНГРЕСНИТЕ 

РЕЗОЛЮЦИИ НА ДЕЛО
труда са задачи, върху които 
във всични трудови организа
ции отношение трябва да имат 
номунистите. Те също така са 
отговорни за цялостното афир 
миране на формиращите се са 
моуправителни 
контроли.

Изхождайни от общите пар
тийни задачи, определени пре 
ди всичко в конгресните доку 
менти, накто и от специфич
ните и ноннретни проблеми в 
собствените среди, първичните 
организации са длъжни да 
изработят програми за работа 
и да ги съгласуват с програ
мите на общинските партийни 
органи и форуми.

Членовете на политическия 
актив са задължени да рабо
тят с първичните организации 
и са отговорни за дейността 
им. Те са длъжни да се застъ
пят за осъществяването и на 
конкретните програми на Об
щинския комитет на СК, ноето 
изисква да бъдат в непрекъс
ната връзка с първичните ор
ганизации — беше заключено 
на края на партийното съве
щание.

ПО ПОЧИН НА ОБЩИНСКИЯ КОМИТЕТ НА СК В 
БОСИЛЕГРАД СЕ ПРОВЕДЕ СЪВЕЩАНИЕ С ЧЛЕНОВЕ
ТЕ НА ОБЩИНСКИЯ ПОЛИТИЧЕСКИ АКТИВ И С НЕО
ТДАВНА ИЗБРАНИТЕ СЕКРЕТАРИ НА ПЪРВИЧНИТЕ ОР
ГАНИЗАЦИИ В МЕСТНИТЕ ОБЩНОСТИ И ТРУДОВИТЕ 
ОРГАНИЗАЦИИ, НА КОЕТО ГЛАВНО СЕ ВОДЕХА РАЗ
ГОВОРИ КАК НОВОФОРМПРАНИТЕ ПАРТИЙНИ ОРГА
НИЗАЦИИ НАЙ-УСПЕШНО ДА СЕ ОРГАНИЗИРАТ ЗА 
РАБОТА.

работнически
С. Антимов

ПРЕМАХ
ВАНЕ НА 
ЕДНА 
КОВАРНА 
БОЛЕСТ

На съвещанието се опреде
лиха задачите на първичните 
организации в областта на иде 

оспособя- 
ване на членовете на СК, при 
което най-голямо внимание тря 
бва да се отдели на новопри 
етите комунисти.

— С досегашните резултати 
в тази област не сме доволни. 
Според ориентационната прог
рама на Централния комитет 
на СКС, изготвили сме конкре
тна програма, която съдържа 
девет теми. За 
жираме около 30 лектори. Те
зи теми, чрез които на подход 
ящ начин ще се обяснат осно 
вите на марксизма и на на
шата съвременна социалистиче 
ска практика, ще бъдат изнесе 
ни до края на май идната го
дина във всички партийни ор
ганизации в комуната — изтъи 
на на съвещанието Никола ДИ 
МИТРОВ, председател на коми- 
мисията за идеологическа дей

ност и образование на Общин 
ската конференция на СК.

В информацията на Раде 
КОНСТАНТИНОВ, член на ОК 
на СК, както и в обстойните 
разисквания, се обсъди дейно 
стта на първичните организа
ции в основните организации 
на сдружения труд, в самоуп- 
равителните органи и местни
те общности. Същевременно 
се определиха най-важните за
дачи, които трябва да изпълня 
ват всички сили в настоящия 
момент. Това са преди всичко 
задачите, произтичащи от до
кументите на Десетия и Сед
мия конгрес на СК.

— В организациите на сдру 
жения труд в комуната са по
стигнати начални 
които трябва до края да се 
анализират, за да се проведе 
последователно конституцион
ното преустройство на трудо
вите организации. По-специал
но ще се преразгледа нонсти 
туционното учредяване на тър 
говията и сдружването на тру
да на частните 
производители със земеделсна 
та кооперация — изтъкна Кон
стантинов.

Необходима е пълна лична и 
колективна отговорност на но
мунистите в разпределянето на 
дохода и в осъществяването 
на принципа: възнаграждавано 
според резултатите на тдода. 
Няма работа, ноято не може 
да се премерва, ако се изнаме 
рят обективни критерии и ме
рила—каза той.

В разискванията се подчер
та, че спестяването и увелича
ването производителността на

ино-политическото

Тези дни генералният 
директор на Световната 
здравна 
(СЗО) д-р Малер заявил 
пред представители на 
18 страни, че за нянолно 
месеца вариолата може 
напълно да изчезне от 
планетата.

Според него необходи 
ми са 300 хиляди дола
ра за финансиране на 
нампанията за изкореня 
ване на болестта. „Ако 
успеем в това начина
ние, заявил д-р Малер, 
нашият успех ще влезне 
в историята, като истин 
ско чудо в обществено
то здравеопазване".

Отдавна е известно, 
че човекът е единстве
ният носител на вируса 
на вариолата. Затова 
проблемът е в зоните, 
където болестта е енде 
мична, населението да 
бъде ваксинирано дос
татъчно бързо да се пре 
крати разпространение
то й. Резултатите, полу
чени неотдавна в Индия, 
Панистан, Бангладеш и 
Етиопия, позволяват да 
се мисли за окончател
ното спиране на заразя
ването през 1975 година.

За първи път от мно 
го години в Етиопия през 
последните 
дни не е отбелязан ни
то един случай на вари- 
ола~

организация

тях ще анга-

В. Велинов
резултати,

ФОРМИРАНИ 
40 ПАРТИЙНИ 
ОРГАНИЗА
ЦИИ

ви.
Вътрешнопартийното осведо 

мяване е и право и дължност 
на всични членове на СИ, Впро 
чем това е партийно-конститу-

земеделски

В Босилеградсна община се 
приключи с формирането на но 
вите партийни организации в 
местните общности и трудови
те организации на начин, на 
нойто това е определено в 

решение 
Обгцинсната партийна нонфере 
нция.

В местните общности са офо 
рмени 27, а в трудовите орга
низации 13 първични партийни 
организации. Тук са избрани 
нови партийни ръноводства, а 
а числеино по-големите органи 
зации и секретариати.

Осигурени занаятчии- 

гостилничари
науставното601те занаятчии възлиза на 

лица.
В настоящата година право 

на здравно осигуряване са по 
лучили 103 занаятчии и гостил 
ничарски работници.

Най-голямо увеличение е за- 
бележено в Пиротска. община 
а най-малко в Бабушнишка об
щина, където има само един 
осигурен занаятчия.

Всред занаятчиите и гостил 
иичарите от територията на 
Общността по осигуряване Пи 
рот — Димитровградска, Ба
бушнишка и Пиротсна община 
значително нарастна броя на 
осигурените лица.

Според сведения на служба 
та при Общността по здравно 
осигуряване на работниците 
— броят на здравно осигурени

десетина

В. В.
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Разпределение на дохода
*

♦Трудът може да се измерва БЕЛЕЖКА

С МАЛКО ПО-ДОБРО 

ЖЕЛАНИЕ
♦

НАНВО СЕ ПРЕДВИЖДА С ПРОЕКТА НА МЕЖДУРЕПУБЛИНАНСНИн ОБЩЕСТВЕН ДОГОВОР 
ЗА ПОЛУЧАВАНЕТО И РАЗПРЕДЕЛЕНИЕТО НА ДОХОДА?____  М

Тези дни е завършен проек 
тьт на междурепублинанения 
оби\ествен договор по създа 
ване и разпределение на дохо 
да. Касае се за документ, с 
който трябва да се премахнат 
неправилностите в разпреде
лението. Най-кратко казано, да 
се осуети уравниловката, ка
то се създаде възможност да 
се заплаща труда и се анули 
рат нетрудовите доходи. Ето 
някои основни принципи, вър
ху които почива този доку
мент: за еднакъв труд — ед
накви или приблизително една 
кви лични доходи в цялата стра 
на. Личните доходи в нестопан 
ските ще трябва да се съгласу 
ват с тези в стопанските дей 
ности. Доходите няма да се 
ограничават там. където те 
могат да се измерят, а ще се 
ограничават в неизмерими об 
ласти. Според проекта — раз 
пределението става съставна 
част на развойната икономиче
ска политика.
ЗАДЪЛЖЕНИЯТА

Договорът по разпределе
ние на доходите ще подпишат 
републиканските и областните 
стопански камари, съветите на 
сдружения труд в републики 
те и областите, Съветът на син 
дикатите в Югославия и Скуп 
шината на СРФЮ.

Едно от най-важните задъл
жения на участвуващите в до 
говора е навсякъде да се съз 
дадат условия работниците пря 
ко да решават по създаването 
и разпределението на дохода.

• • •
Тяхно задължение е също и 
да свържат самоуправитолните 
споразумения по разпределе
нието с текущите планово но 
развитие, политиката на цени
те — с всично, което е от зна 
чение за икономическото поло 
жение но трудовото организа
ция.

Набляга се към постоянно 
усъвършенствуване но форми 
те на материалната и мо
ралната
към редовното следене на ре 
зултатите от труда, при ноого 
информирането на работници
те има отделно значение. Дълг 
на подписалите договора о да 
се ангажират в информиране 
то до участвуват специализи
рани и научни институции, за 
до могат трудещите со до по
лучат точно, пълна и навреме 
нно информация,

Основните морила зо труда 
са следните: вид и сложност 
на работата, инвентивност в 
работата, творчески подход, 
градивност, организаторски спо 
собности, подготвеност и опит 
(необходим зп извършване на 
дадена работа), след това: фи 
зически усилия, условия зо ра 
бота и друго.

На последната сесия на Общинсната скупщина а 
Бабушница представителят на ООСТ „Таламбас" обви
ни ликвидационната комисия на бившата земеделска 
кооперация ,,Единство”, че не разрешава в празните 
мещения да внесе пристигащата в значителни коли- ▼ 
чества изкуствена тор. Именно, „Таламбас" своевреме- ф 
нно е потърсил необходимите количества тор и поради ~ 
това, че няма къде да я съхранява трябва веднага да ф 
я продава в други райони. Така например преди извес
тно време бяха дошли 120 тона и те са били принуде
ни да го продадат в Пирот. При това представител на 
предприятието казва: „Затуй нека никой през януари 
не ни пита защо нямаме изкуствена тор. Тун се касае 
до лични неща”.

На отговор от друга страна не трябваше дълго да 
А накратко той е следният: ако някому трябва 

нека се отнесе до съда, който води фали- 
тния процес. Не е разрешено в течение на процеса да 
се дават помещения под наем Щом фалита завърши, 
тогава ОС нека предприема всичко което счита за не
обходимо.

Делегатите между другото казаха, че селскостопан
ските производители лани имаха трудности около иа- 
бавка на семе и тор, ла спекулантите използваха тех
ните трудности. Тази година изкуствена тор е догово
рирана, но тя се продава настрани. С основание деле
гатите настояват да се намерят помещения за съхран
яване на тор. И веднага, тук на място, се чуха мнения, 
че складовете в Бела вода, Кърневац. Крушевица и т. н. 
са празни, а пътищата дотам са асфалтирани.

Къде е проблемът тогава? В тора не е. Складове 
има, па въпреки това тора, за което тази година тол
кова много се говори, се продава на други райони и 
то без да се обмисли.

Съществуващата загадка не е телкова трудно да 
се реши. С малко повече желание, както се вижда, 
помещения лесно могат да се намерят, и тора да се 
съхрани, та в „януари никой да не пита”, къде е той. 
Най-сетне с тора не само се търгува, тя е една от основ
ните средства за развитие на селскостопанското произ
водство. което ще рече, за развитието на кооператив- . 
ните отношения и реализация на Закона за сдружаване ▼ 
на земеделските производители. С тези политически ф 
мотиви не може да се пазари, да се води лична разпла- А 
та и търговия.

по-стимулация и

Договорът предвижда също 
в трудовите организации да 
се правят нови капитоловложе 
ния ако нямо сигурни показа
тели. че те ще дадат по-значи 
телно възпроизводство на труд 
и средство и обезпечи соципл 
на сигурност на работника. До 
говорът инсистира п трудови
те организации, особено в сло 
жните, да се установят дълго 
срочни икономически отношо- 
нии между основните органи
зации на сдружения труд ка 
то те се доведат напълно в ра 
вноправно отношение. При то 
ва не трябва да се губят от 
предвид по-раншните влагания 
и миналия труд.

За да не се получават нетру 
дови доходи, договорът задъл
жава подписващите го страни, 
съвместно с работниците да из 
намират съответни мерила, ко 
ито да осуетят получаването 
на нетрудови доходи, или ле
сно изнарване на доходи след 
ствие благоприятни обстоятел
ства (по-високи цени, данъчни 
облекчения и подобни). Лични 
те доходи в търговията напри 
мер би трябвало да се съгла
суват с личните доходи в про
изводството. както и доходите 
в обществените дейности да 
бъдат в съгласие с личните до 
ходи в стопанството.

се чака.
помещения

ОГРАНИЧЕНИЯ

♦При измерването но трудо 
вия принос особено трябва да 
се има предвид качеството 
и количеството извършена ра
бота, спестяванията, инономя 
сването на суровини енергия 
и т. н.. но и ефикасността в 
използването на средствата 
за производство и навременно 
то изпълняване на трудовите 
задачи.

Със споразумението се пред 
вижда осигуряване на минима 
лен личен доход, който не мо 
же да бъде по-малък от 50 на 
сто от средния личен доход 
в общината, но не може да 
бъде и по-висок. Най-нисък 
личен доход, осъществен в 
пълно работно време трябва 
да бъде достатъчен, за да се 
подмирят основните жизнени 
потреби на работника и него
вото семейство.

♦

5
♦IМиниатюри 1М. Б.

МЕРИЛАТА
Половината от 
договора е посветен на мери
лата на труда, които постоянно 
трябва да се усъвършенству- 
ват. В приемането на решения 
по разпределението трябва да 
участвуват работниците. Реше 
нията се приемат въз основа 
на всестранен анализ на усло
вията за получаване на дохода 
в изтеклия период и срав
нението им в рамките на тру
довата организация, отрасъла, 
групацията и всички организа
ции, които се намират в про
изводствено съдружие.

ИЗБРАНИСЪДЕБНИ 

ЗАСЕДАТЕЛИ
текста на

Сурдулица
Предвижда се, също 

за всички работи, които могат 
да се измерват, личните дохо 
ди да не се ограничават, до 
нато за работници в обществе 
ните дейности, общите служби 
и други подобни със самоупра 
вителни споразумения — да се 
определят граници.

тана.• • •

ПОЛЕЗНИ ИНТЕГРАЦИИОбщинската скупщина в Ба- 
бушница на последната си 
сесия избра съдебни заседате
ли. На списъка на избиратели 
те бяха Таса Тасев от Звон- 
ци, Методи Костов — пенсио
нер от Ракита и Борис Гигов 
от Вучи дел.

Приеха решение, в което се 
назва, че Общинският съд тря 
бва да повика всеки съдебен 
заседател да присъствува по
не веднаж годишно, а не канто 
досега — само съдебните за
седатели от Бабушница.

Приемайки танава препоръ
ка, Общинската скупщина из
тъкна, че е осигурил средства 
за тези разходи, но съдът взи 
майни съдебните заседатели 
от центъра, спестяваше тези 
средства. Основателен е въп
росът, къде са изразходвани 
тези спестени средства?

НЕОТДАВНА бе загършена 
интеграцията на земеделско- 
търговския комбинат (ЗТК) 
„Масурица” от Сурдулица с 
„Вочар” (Овощар) от Белград. 
В течение е интеграционния 
процес на строителното пред
приятие „Зидар" в Сурдулица 

организация на 
сдружения труд „Морава", на
мираща се в рамките на орга
низацията на сдружения труд 
„Хидротехнина" в Белград. Пра 
нтически „Зидар" трябва да се 
присъедини нъм „Морава", чи- 
ето седалище в момента е в 
Божица на територията на Сур 
дулишка община, където строи 
втората фаза на ВЕЦ „Власи-

ване на земеделски подунти. 
Какъв ще бъде този обект, о- 
ще не е известно.

За присъединението на „Зи
дар' към „Морава" се изясни 
ха деловите комисии и трудо
вите съвети на двете трудови 
организации. Остваа още да се 
проведат референдуми, чрез 
които тайно ще се изясняват 
всички работници на двата тру 
дови коелктива.

Р. С.

с основната

Градня“ — Димитровград

КРЕДИТИ ЗА СТРОЕЖ 

НА ЖИЛИЩА
Споменатите интеграции 

резултат на полезната интегра
ция на фабриката за автоелек- 
тро снаряжения в Вело поле, 
Сурдулишка община със „Зас
тава от Крагуевац. Тази запа
днала фабрика в рамките на 
„Застава"

са

Работническият съвет на 
строителното предприятие „Гра 
дня" в Димитровград реши да

отпусне кредити на стойност 
от 148 000 на свои работници 
за изграждане или довършване 
на жилища. Кредити са полу
чили: Стоян Танов 5 000, Нино 
ла Павлов 4 000, Селим Илиев 
6000, Боян Иванов 5 000, Люби 
сав Тодоров 5 000, Митко Вла 
димиров 10 000,, Стоян Гигов 
6 000, Атанас Иванов 15 000, 
Стоян Илиев 4 000, Михаил Ива 

10 000, Мирча Тасков 7 000, 
Александър Момчилов 6 000, 
Истибор Стефанов 4 000, Васил 
Цветанов 6 000, Радомир Дими 
тров 5 000, Драган Илиев 6 000, 
Петър Стоянов 10 000, Тоша 
Христов 15 000, Ранно Ацев 
10,000, Йован Иванов 4 000 и 
Сазда Андреев — 5 000 дина
ра.

Кредитът се 
от ю години срещу 
3 на сто.

ЗТК „Масурица" и „Морава" 
като основни организации на 
сдружения труд със седалища 
на територията на Сурдулишка 
община ще разполагат с резу 
лтатите на труда си, относно 
с дохода си и ще могат да се 
специализират в рамките на и- 
кономически силните организа
ции на сдружения труд.

В момента се изработва про
грама за развитие на ЗТК „Ма 
сурица" в състава 
обединение. В програмата 
акцентират: животновъдството, 
овощарството, производство на 
картофи, построяването на ма
газини за поместване на земе
делски произведения, а сериоз 
но се размисля и върху съз
даването на обект за преработ-

за нянолко години 
показа видни резултати, и по 
такъв начин напълно оправда 
интеграцията. Неотдавна този 
цех на „Застава" започна в 
Бело поле, Сурдулишка общи
на, да строи нова фабрика за 
производство на бърсачи 
коли.

М. Б.

Робота за 22 работника
Приети 15 стажанти за

мотори за тях и мотори 
за хладилници и нагреватели. 
Фабриката построява „Хидро- 
техника" от Белград чрез своя 

организация 
сдружения труд „Морава". Про 
екто-сметката за построяване
то на обекта възлиза на 130

Трудещите се в основна организация на сдруже
ния труд „Тенстинолор" в Бабушница са взели реше
ние да приемат на работа още 22 работници, от нои- 
то 15 стажанти.

Новоприетите работници ще работят 
фенцията и в цеха за печатни тъкани.

С пренасянето на „Текстилколор” в нови производ
ствени помещения са създадени. условия за приемане 
на нови работници. Трябва да се изтъкне и фанта, че 
повечето от тях са вече били на практическо обуче
ние в това 
товка

нов
та основна на

на новото
в кон- се

милиона динара. Обектът тря
бва да бъде готов до 5 сеп
тември — Деня на освобожде
нието на Сурдулица 1975 годи-предприятие, така че имат известна подго- 

и трудов опит. дава на срок 
лихва от на.

М. ВЕЛИЧКОВ
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СДРУГОШНЕЩ ЗЕИЕМЛ1111ТЕ
Д. Лисина

Събрание на бойците
В село Долна Лисина 

проведе отчетно-изборно засе
дание на борчесната организа
ция. В отчета на председателя 
на организацията, Симеон Та- 
снов се посочи богатата

се лов и шест делегати за Снул- 
щината на общинсната органи
зация' на Съюза на бойците.

Ст. Евтимов
За да може ’

по-добре да се разбере 
сдружаване на

същността и 
земеделците, който 

тази г°Аима. е необходимо да 
си припомним за предишното състояние, в което 
мираха земеделските кооперации и частните

на сдружения труд като 
същата се поставят определена 
условия, ноито тя трябва 
изпълни, за да може да 
занимава със сдружаване 
земеделците като те получат 
възможност да бъдат запозна
ти с работата и деловите ре
зултати на тази организация.

Когато се

целта на Занона за 
влезе в сила през май

на

Да и раз
нообразна дейност на бойците 
от това село, ноито дейно уча
ствуват в работата на всички 
обществено-политически 
низации и в решаването на ме 

комунално-битови ан- 
ции. Най-дейни са в работата 
на местната общност 
тънна Тасков.

сесе на- 
произво-

каменицана
дители през последните

Съществуващите обективни
няколко години.

условия на работа и 
получаване на дохода насочиха кооперациите да търсят 
по-лени пътища за обезпечаване на дохода, като пре- 
небрегнаха производството.

УКРЕПВА
ДЕЛЕГАТСКАТА

СИСТЕМА

орга-

стните
има предвид то

ва становище на Закона — бъ 
дещите кооперации трябва да 
създават условия за установя
ване на самоуправителни отно 
шения между частните произ
водители и работниците в 
сдружения труд в съгласие с 
обществените средства за про 
изводство.

из-

В предстоящите акции в се
лото бойците ще се включат в 
организирането и провеждане
то на електрификацията, за 
която са вече предприети ре
дица конкретни мерки. Разви
тието на земеделието е също 
една от грижите на бойците, 
понеже поминъкът 
то от тях се осъществява в 
тоя отрасъл.

Дейната включеност

Постепенно, но сигур
но в Каменица се въве
жда нов начин на рабо
та. На събрания на де
легацията се обсъждат 
всични въпроси, 
интересуват хората. Пре 
дседателствуващият 
делегацията и делегат в 
Общинската скупщина в 
Димитровград от с. На- 
меница Нинола Митов ре 
довно дава отчет за ра
ботата на
Той запознава делегати
те с въпросите, кои го 
се обсъждат там.

Също тана — Митов 
запознава делегацията и 
с мероприятията по въп
росите 
ноито упътват до Об 
щинската снугпцина него 
вите съселяни.

В конкуренция с останалите 
огранизации, занимаващи се 
със стокооборот, коперациите 
от ден на ден все повече се 
превръщаха в комерчески, а 
все по-малко производствени 
организации. Явно е. че до
ходът по-лесно се осъществя
ва в търговията, отнолкото в 
производството.

В процеса на комерциализа- 
ция от земеделските коопера
ции остана само името. В то
зи процес престана да работи 
една материализирана стопан
ска организация, специализира 
на за действуване на село. Пре 
дполагаше се. че останалите 
обществени и трудови органи
зации. заинтересовани за про
изводство на суровини и дру
ги стоки ще влезнат в пряка 
връзка с частните производи
тели и чрез коопериране — 
да организират производство
то. Това не се сбъдна. Всич
ки заинтересовани за развити
ето на селското стопанство кон

В случай съществуващите 
кооперации да не могат 
ласуват своята работа

да съг 
според

изискванията на новия Закон 
— земеделците могат да се 
сдружават с други организации които

Р. Ч.
нана повече-

ПОРТРЕТИ в осъ
ществяването на концепцията 
на всенародната отбрана, са
мозащита и сигурност е поето 
янна задача на всички бойци 
и от тази организация — каз
ва се в приетата програма за 
работа.

Скупщийата.

Примерен 

земеделец^ Посредством Общинската бо 
рческа организация и занапред 
трябва да се решават социал
ните, здравните и другите не
решени проблеми на бойците 

заключи се на заседанието.
За нов председател 

низацията е избран Вене Анге-

и запитванията,

И
ц- Д-въздържа- на орга

тел Горна Не*лятактираха с частния лроизводи 
тел само, когато трябваше да 
се изкупуват някои стоки. Про 
изводителите не са третирани 
като равноправни партньори и 

кооперацията
Още една трудова побада

Аленсандър Пейчев от с. Райчиловци е на 64 го
дини, но е още твърде крепък и подвижен. На нанво 
се дължи това?

Преди всично Пейчев е истинсни въздържател. Още 
не е опитал алкохолно питие, не пуши. Той може да 
послужи за пример в това отношение и на стари, и на 
млади. Вероятно в следствие на това — Аленсандър 
Пейчев оше не е ходил на ленар и не е боледувал.

Пейчев също е добър земеделски производител. 
В Райчиловци той е между най-добрите производители 
на ябълки, нруши и рания. В миналато се занимавал с 
търговия. Държал магазин за продажба на спиртни 
питиета.

насътрудници 
в производствения процес. По 
такъв начин производителите 
не са в състояние да влияят 
върху разполагането с резул
татите от своя труд. Така част 
ните производители и коопера- 

вместо да се сближават 
все повече се разделчава-

От тазгодишния празник на Републиката __
ноември в Долна Невля настъпи нов живот. След 
приключването на анцията по електрификация — гор- 
ноневлянци веднага започнаха нова благоустройствена 
акция — довеждането на вода. От 41 семейство вода 
са довели 27, а в скоро време ще получат и някои други.

Горноневлянци са

29

дали по 20 трудодни и по 2 
надници с животински впряг. Стойността на водопро
вода е 76 хиляди динара, а строителните работи е из
върши „Грядна" от Димитровград.

Акцията по довеждане на вода в Горна Невля за
почна през февруари — а на 20 ноември потече вода 
по довомете на горновлянци.

Между най-дейните по довеждането на водата са: 
Рашко Сибинов, Душан Колев, Данчо Томов и др,

Следваща акция, която планират горноневлянци 
е строеж на пътя от селото до водениците в дължина 
от 3 километра. '*

ции

ха.
Имайки предвид съществува 

щото положение и натрупани
те противоречия между частни 
те производители и коопераци 
ите с приемането на Закона 
за сдружаване на земеделци
те се разкриват нови възмож
ности за разрешаването 
този наболял въпрос.

Законът за сдружаване 
земеделците, макар че трети
ра проблематиката на сдружа 

и по.

През 1955 година от Онолийсня народен отбор в 
Босилеград е получил диплом за най-хубава рания и 
парична награда от 2 хиляди динара.

В подобрение на обработката на земята Пейчев 
черпи знания от много слисания, които редовно полу
чава. Неговият разсадник е образцов. Къщата си о об
завел със съвременни мебели и доманинени уреди.

В обработната на земята Александър Пейчев упо
требява съвременни агротехнически средства

Пейчев е порядъчен домакин, още не е прекрачил 
прага на съда. Всични негови съселяни го обичат и 
уважават.

на

Ст. Нацновна

Местно самооблагане в Глежие 
и Нааърица

ването на земеделците 
други начини, освен в сдружа
ването им в земеделски коопе 

все пак най-много мя- 
посветил на коопераци- 

От 54 члена на Закона —

рации, 
сто е 
ите.
32 се отнасят до сдружаване
то на производителите в земе 
делените кооперации. Според 
предишния закон, кооперации 
са могли да основават и дру
ги трудещи се, работещи 
селското стопанство. Затова се 
получи същинските земеделски 
производители да бъдат изтла 
сивани от страна на други ли
па, работещи в селското сто
панство.

Според настоящия Закон в 
кооперацията могат да се сдру 
жават само земеделци. С това 
се обезпечава самоулравител- 
ио положение на същите, за
щото според новия Заион зе
меделците се сдружават зарад 
подобрение на условията 
работа и живот, както и зарад 
организирано включване в са- 
моуправителните социалистиче
ски обществено-икономически 
отношения.

Р. Карамфилов, Местните общности на села 
та Гложие и Назърица взеха 
решения, които потвърди и

Общинсната скупщина, за във* 
ждане на местно самооблага
не за идната година.

Местното самооблагане в с. 
Гложие е определено в рабо
тна ръна и то по три трудно 
дни за мъже и по два за ра
ботоспособните женм. Тун са 
мооблагането ще се ползва за 
поправна на пътя от централ
ното шосе при Гложни дол до 
центъра на солото, в дължина 
от пет километра.

Местната общност в с. На
зърица самоблагането ще по
лзва за изграждане на пбвечо* 
то махленски пътища. Тун ра
ботоспособните мъже са длъ 
жни до отработят по четири 
трудодни, а жените са осво
бодени от задължения.

Е

Изглед от с. Верзер >. I.
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ллдежкл стрдницл
ОБЩИНСНА КОНФЕРЕНЦИЯ ОК НА СЪЮЗА НА СОЦИАЛИСТИЧЕСКАТА МЛАДЕЖ В ДИ 
МИТРОВГРАД ОБЗОР

СЛЕД ЕСЕННИЯ ФУТБОЛЕН 

ПОЛУСЕЗОНПРИНОС КЪМ РАЗВИТИЕ НА 

САМОУПРАВИТЕЛНИЯ СОЦИАЛИЗЪМ от него се очаква приноса му 
в играта да бъде ло-голям. А 
Милев бе между най-добрите, 
а това се очаква и от М. Пет
ров, който има качества за 
много по-висок ранг на състе
зания, но тези качества оста
ват все още не използвани. 
Нужно е да споменем и С. 
Манов, Г. Манич, Г. Ставров и 
А. Аленсов, които играха на 
няколко среши, но на които 
може сериозно да се разчита 
в пролетния полусезон.

Въз основа на качествата мо 
же да се очакват подобни ре
зултати и в пролетния полу
сезон и естествено класиране 
в по-висш ранг на състезания. 
Обаче не само качествата на 
футболистите, но и новото от
ношение към състезателите от 
обществото и новия нлимат е 
спорта, накто и зрителите ока 
заха влияние за осъществява
не на успеха. Не трябва да се 
забравя, че димитровградските 
футболисти бяха наблюдавани 
средно от 300 
ли, които от тях и занапред 
очанват добри резултати.

Но, не трябва да отминем 
и слабостите. На мнение сме, 
че все още се работи без ясен 
план и програма. Все още не е 
известно дали сме 
за по-висш ранг на състезания. 
Като това казваме изобщо не 
се съмняваме в качествата на 
футболистите. Между тях има 
твърде талантливи момчета. Но 
да се постигне успех, необхо
димо е е най-къс срок да се 
предприемат мерки за подоб
рение на терена, който в мо
мента е крайно неподходящ 
за състезания. И ново отноше 
ние към подготовките. С реша 
ване на тези два основни про
блема. с приемане на опреде
лен план и програма, както и 
съответна политика в областта 
на спорта с ясни концепции, 
от димитровградските футболи 
сти могат да се очакват много 
по-големи успехи, постигнати 
досега.

След приключилите състеза
ния в Нишко-пиротска футбол
но дивизия отборът на 
Балкански” съвсем заслужено 
заема първо място От 15 сре
щи димитровградските футбо
листи спечелиха 9, 3 играха на

,,Асен

— ИЗБОРНАТА КОНФЕРЕНЦИЯ ЩЕ СЕ СЪСТОИ НА 29ДЕКЕМВРИ
— ИЗБОРНИТЕ СЪБРАНИЯ СА В ХОД

равно, а само в три срещи за
губиха. Нужно е веднага да 
изтъкнем, че през последните 
досет години, от момента, ко- 
гато отборът напусна Нишка 
футболна дивизия) това е най- 
големият успех на футболисти

Съюза на социолистичоската 
младеж в Димитровградска об 
щипа в акцията за самоупра- 
вително образование и възпи
тание на младежта. (3 този сми 
съл бо казано, че младежки
те организации трябва да бъ
дат в постоянна борба за та
кова образование и възпита
ние. което ще ги подготвя за 
изпълняване функцията на са- 
моуправитоли и производители, 
с ясни марксически миро
гледи. с цол по-пълноценно да 
се включат в трудовия процес 
и самоуправлението.

На последното заседание Об 
щинената конференция на 
Съюза на социалистическата 
младеж в Димитровград прие 
решение бъдещата Общинска 
конференция' да наброява 05

тие на самоуправителиця соци
ализъм.

особено
да се ангажира в борбата за 
учредяване и развитие на ос
новните организации на сдру-

Младежта трябва

те.
За успеха най-голяма заслу

га имат самите футболисти. 
Вратарят И. Гаков на болшин
ството мачове показа добра 
форма и макар слабостите в 
някои срещи заслужава поло
жителна оценка. Защитниците 
Д. Велков, Б. Гигов и И. Го
гов играха стандартно. Един от 
ветераните, полузащитника А. 
Пейчев в началото на състеза
нията показа слаба форма, но 
в последните срещи беше без- 
съмнение най-добрият футбо- 
пист на отбооа. Централният за 
щитник А. Петров в течение 
на състезанията показа солид
на форма и бе винаги между 
най-добрите. П. Димитров мо
жем да оценим нато най-добри 
ят състезател в есенния полу
сезон, макар че на последните 
срещи не игра. Дясното кри
ло С. Мирнович показваше про 
менлива форма, от слаб до 
много добър, обаче не показва 
и достатъчно спортсменство. 
К. Кръстев, който е и треньор 
на отбора заслужава, като та
къв, всяка похвала за успеха 
на отбора. Обаче струва ни се. 
че това беше и известна те
жест за него. понеже на бол
шинството мачове не показа 
всичко онова, което според въ
зможностите и качествата е в 
състояние. Д. Каменов 
началото на състезанията мо
же би беше най-добрият, но в 
последните срещи, като че ли 
се умори. Б. Михайлов не дава 
нито една част, от онова, кое
то може според таланта си и

В това отношение марксист
кото образование и социалис
тическата ориентировка на мла 
дите поколения, бе изтъкнато 
на конференцията, е основното 
условие за практическо осъще 
ствяване на целите, пред кои
то се намира нашето общест
во. — Обаче. Съюзът на мла
дежта трябва дейно да се бо
ри марксистки поглед върху 
света да бъде приложен в на
шата обществена практика и 
стане определение • на всеки 
младеж, понеже само по този 
начин е възможно да се обез
печи връзка на младежта с 
досегашните резултати и с пер 
спективата на нашето социали 
етическо самоуправително раз
витие.

600 зрите-

Деловият президиум
наистина

жения труд- В това отношение 
младите работници трябва и 
по-нататък да търсят най-под
ходящи решения за осъществя 
ване правата работникът да 
решава за условията, средства
та и резултатите на своя труд 
и премахване на всички пре
пятствия на този път.

Във връзка с обществените 
договори и споразумения бе 
изтъкнато, че младежта в Ди
митровградска община трябва 
да се ангажира тези самоуг,- 
равителни споразумения да бъ
дат в интерес на работниците, 
преки производители и в това 
отношение да бъде по-дейна.

В общностите на интереси
те, б$ заключено, че е нужно 
да се ускори активността, как 
то и да се осигури работниче
ско мнозинство (а и младите 
да получат място) в скупщини 
те на общностите на интереси-

членове, делегирани от 33 пър
вични организации на Съюза 
на социалистическата младеж в 
общината. На изборната кон
ференция, която ще се състои 
нз 29 декември ще бъде из
брано Председателство на кон 
ференцията от 15 членове и 
председател.

На конференцията бе заклю
чено изборните събрания 
първичните организации на Съ
юза на социалистическата мла 
деж в Димитровградска общи
на да се проведат от 9 до 18 
т.м. На тези събрания ще бъ
дат избрани нови ръководства, 
делегати на бъдещата Конфе
ренция и ще се предложат 
членове за Председателството 
и председател на Конферен
цията.

Във всички първични органи 
зации на общината вече са 
проведени предизборни събра
ния, на които са предложени 
кандидати за бъдещите ръко
водства на организациите, кан 
дидати за делегати на Конфе
ренцията и кандидати за чле
нове на Председатеството и 
председател на Конференция
та. Особено ударение на пред 
изборните събрания е сложено 
на критериите, които трябва 
да изпълняват бъдещите чле
нове на ръководствата и деле
гатите на Общинската конфе
ренция.
Задачи в областта на самоуп- 
равителните отношения

Разисквайки за акционно-по- 
литическата програма на об
щинската организация на Съю
за на социалистическата мла
деж в Димитровград и задачи
те на младежта в тази насо
ка, Конференцията заключи, 
че е основно младежта в Ди
митровградска община да про
вежда организирана акция в 
борбата на работническата кла 
са и трудещите се за претвор 
яване същността на конститу
ционните начала, за стабилиза 
ране на стопанските процеси, 
за класовия характер на соци
алната политика, с което да 
се даде принос на организира
ните социалистически сили, на
чело със Съюза на комунисти
те, за по-нататъшното разви-

I:

В

На конференцията се разис
ква и за активността и задачи 
те на младежта в областта на 
науката, културата, в акцията 
за по-нататъшната социализа
ция на селското стопанство и 
селото въобще, задачите по 
осъществяване на национално
то равноправие на нашите на
роди (И народности и унрепва- 
не на братството и единство
то, както и за по-добро орга
низиране на младежните про
фесионални организации, на 
провеждане доброволни акции 
и задачите в областта на все
народната отбрана и обществе 
ната самозащита.

А. Д.
ТАБЕЛКАТА 

15 9
15 10

1. А. Балкански
2. Младост
3. Рудар
4. Единство
5. В. Дуркович
6. Морава
7. Омладинац
8. 12 февруари
9. Свобода

10. Будучност
11. Задругар
12. Прогрес
13. Борац
14. Пощар
15. Й. Анджелкович
16. Б. Таскович

3 3 38:18
41:23
42:18
21:21
42:13
25:17
24:25

29:27
25:25
34:21
23:39
22:24
23:37
12:24
28:40
19:54

21
те. 1 4 21

Бяха набелязани и задачите 
в делегатната система, трудо
вите организации и останалите 
среди ,за подобрение на тру
довата дисциплина и стабили
зиране на стопанството, както 
и в борбата за намаляване на 
социалните разлики.

Задачи в останалите области

Особено внимание конферен 
цията обърна на задачите на

15 9 2 4
4 4

20
15 7 18
14 8 1 5 17
14 7 4 3

15 7 3 5
15 6 3 6

17
17
15

15 7 1 7 15
14 5 4 5 14
15 6 2 7 14
13 4 3 6 11
15 4 2 9 10А. Д.
13 5 0 7 10
15 2 2 11 

3 11
6

15 1 5

„МОРАВА“
Предприятие за производство на строителен материал

Житковац
„Морава” ви предлага:

произведения от глина за строеж, 
стени, междуатажни стени, тавани и понриви.

Заплащането може да става с динари и с деви
зни средства. Купуваците с

попълване на

девизни средства, ноито 
направият поръчки до 28 февруари включително, полу
чават 7 на сто намаление.

„Морава” ви предлага и превоз.
Справни на телефон: 76-309 и 76-422 (повинвателен 

номер — 018).Делегатите на конференция
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СРЕЩА НА ПИСАТЕЛИТЕ 
НАРОДНОСТ В ДИмитро°вгадЛГАРСКАТА

ЗА ПЪЛНА АНГАЖИРАНОСТ ВЪРХУ 

ЛИНИЯТА НА СЮК
На 7 декември т.г. в поме

щенията на гимназия „Йосип 
ьроз 1ито в Димитровград се 
проведе първата организирана
от Издателство „Ьратство __
списание „.Мост" — среща' на 
писателите и поетите от оъл- 
гарската народност в Югосла
вия.

вищницата на югославската ли 
1 ера I ура и култура.

па ирая Дру1аря1 оелчев 
зва всички

ухае преди всичко хуманност, 
чувствува 
тивът да се въооличи в съот
ветна художествена 
общочовешка

се стремежът мо-при
I ьорци на художе

ственото слово от бълг 
народност по-често 
ява| на страниците на издания
та на

одежда,идната 
Да се яв- Ус-димензия. 

пехът в това настояние зависи 
от таланта, умението и опита 
на автората...

По отношение 
съдържание творчеството има 
югославсно

„ьратство" както с ху
дожествени творби, така и с 
мнения, критики, полемики иОсвен двадесетината афир- 

мирани и по-млади поети 
сатели от народността

на идея и
и гж- пр.

определение. Чуж 
ди са му различните девиални 
уклони от нанъвто и да е вид. 
Нашето творчество принадле
жи нъм югославсната литерату 
ра, то е нейна съставна част

на сре
щата присъствуваха и предста 
вители на

с$ доклада си за литературно
ТО 1о\^рмео|Вс

Народност главният и 
рен редактор на 
„мост IV!иле НипОЛив

на сшиирспага 
оново-ооществено-полити- 

ческите организации и общин
ските скупщини в Ьосилеград 
и Димитровград, на междуоо- 
щинската конференция на око 

Ниш Видойко ьеличкович 
секретар на комисията за 
дунационални отношения 
ЦК на Оъюза на 
на Сърбия 

във встъпителното

Присъствуващите с внимание слушат разиснванията
списание

цифичности Това представлява 
своеобразен феномен и неоце
нимо богатство за югославска 
та културна съкровищница. Съ 
що така той подчерта необхо
димостта от по-големи усилия 
за по-широка афирмация на 
литературата на българската 
народност в Югославия.

В разискванията взеха учас
тие Стойне ЯНКОВ, Стефан 
НИКОЛОВ, Харалампи ИВА
НОВ, Прокопи ПОПОВ, Детко 
ПЕТРОВ, Властимир ВАЦЕВ и 
ДР-

Във всички разисквания, ка 
кто и в уводните речи, бяха 
подкрепени предложенията да 
се насърчава и поддържа уси
лието за по-качествени худо
жествени творби, за по-чести 
срещи и диснусии и литератур

ни четения в Димитровград и 
Босилеград, за по-голямо про
никване в гънките на съвремен 
ната действителност, за по-гол- 
яма чистота на родния език и 
пр.

Следващата среща ще 
състои в Босилеград, за чието 
организиране ще се грижи три 
членна комисия и ръководства
та на обществено-политически 
те организации в общините Ди 
митровград и Босилеград.

Срещата на писателите 
българсната народност преми
на в твърде делова атмосфера 
на единомислие и пълно съгла 
сие по всички повдигнати въп 
роси.

«•Чц-
чер.а, че ю е ||лод ма нимо-
ЖШСЛПИ1В цеНмОо1И На ююела

и към нея е насочено и по 
съдържание и идейно."

След поздравителните речи 
на представителя на града до
макин, сенретаря на ОК на 
СКС в Димитровград Венко ДИ 
МИТРОВ и председателя на 
ОК на ССРН в Босилеград Бо
рис КОСТАДИНОВ се водиха 
обстойни разисквания за про
блемите и предстоящите зада
чи на творците от българска
та народност.

Другарят Видойко ВЕЛИЧКО- 
ВИЧ подчерта усилията на на
шата социалистическа общност 
за развитие и обособяване на

в
ьека1а социално.имеопа рскюл- 
*оци* и правилна, а политна 
на по националния воп-
роС.

меж 
при 

комунистите се
ог първите стъпки в стен-

ВесНИцше и ЛИ I Ори. урни I е ое 
Оьл

си изло- 
директорът на издател

ство „Ьратство *
ВелЧьв

жение нции времею „I Лео
в НИШ I

подчерта, че литера
турата на оългарсната народ
ност в Югославия е още Млада, 
още набира опит. Нуждата от 
по-непосредствени контакти и 
връзки между творците нала
га организиране на срещи и 
разговори за по-добро 
наване на същите, за обмен 
на опити, за договор за по-ус
пешна работа в бъдеще. с5а 
дачите, които в областта на 
художественото творчество по 
ставиха Десепия конгрес на 
СЮК и Седмият конгрес на 
СКС — подчерта Велчев — са 
много ясни и търсят от твор 
ците на българската народност 
действително да ги реализират 
на конкретна почва. Литерату
рата е не само призвана да 
отразява и пресъздава нашата 
съвременна социалистическа 
действителност, но и да въз- 
действува върху преобразова
нието на същата.

По-нататъ^ Велчев говори за 
засилване на връзките и кон- ков („Неспокойни приливи" и
такта между авторите на ху- „Есенни дъждове"), Прокопи
дожествените произведения, Попов („Утро" и .Дребни хо- 
Издателството „Братство”, кое- ра"), Миле Николов — Присой-

ски („Безмерни хоризонти" и 
„В различни посоки"), Борис 
Тодоров (.Довиждане Бурел” 
и „Заточени мечти"), Снежана 
Илиева — Виданович („Със 
сърце и тебешир"), Стефан Ни 
колов („Искри” — съвместно 
със С. янков — „Стремежи"), 
Властимир Вацев („Творчески 
измерения”).

По-нататък Николов продъл-

юдор гариге гил а ш оЯХа отеча 
1амИ ПЪрВИТе раоКаВИ И ШИЛО
То1>ренля — и на г!Здателс!оо 
,,ира1СТвО", днео Ко.ато се 
печа.аг стихсюоирки, пеьеСт 
и раапази тази Ли1сратурна 
ИНОСТ ььрви пО Пидчор.мпи ввз 
Аодяща униния и пенниге ре- 
З/уиаш Са ьсче налице. ог 
доиш а печатаните от У1здател- 
е1Во „оратство оо заглавия,^ 
книги са оритнални произве
дения от автори на българска
та народност, 
от време на време с литератур 
не творчество се занимават 
над го души, чиито творои че 
сто се срещат на страниците 
на „мост „оратство и дет
ския вестник ,.другарче" — из 
тькна Николов, повечето от

от

запоз-
националните култури и при 
по-малочисленните народности 
присъщите им отлики и спе- Ст. Станнов

редовно или

ЗВОНЦИ ЩЕ ИМА КУЛТУРЕН ДОМ
В програмата на Републикан 

сната културна общност за ид 
ната година влезна и построя 
ването на Културен дом в Звон 
ци, като необходимост, за кул 
турното развитие на българска 
та народност на тази терито
рия. Същевременно Републи
канската общност отпусна 600 
хиляди динара безвъзвратни 
средства като участие в изграж 
дането на този обект. Минала 
та седмица Общинската скуп
щина в Бабушница отпусна 
свои средства от 1 милион и 
40 хиляди динара.

Така са осигурени целокупни
те средства за обекта по про
ектосметната 
Сградата трябва да има зала, 
помещения за библиотека

живот на българската народ
ност в Бабушнишка община.

Следователно, Звонци и онол 
ните села ще получат нова ин 
ституция от голямо значение 
за по-нататъшна 
на народността в общината, а 
Общинската нултурна общност 
на интересите и обществено- 
политическите организации въз 
можност (в тоя разсадник на 
подходящ начин да подълбо- 
чават братството и единство
то на територията на Звонци.

донументация.
тях имат по една или повече 
печатани книги, като например 
Марин Младенов (Нашенец , 
„Зъбато слънце” и „Кълчища 
и найлон ), Стойне Яннов) 
(„Пътуващи чувства", и „Чо- 
векуване"), Александър Дън-

и
читалня, канцеларии м други по 
мещения.

Това не е всичко. Ано Домът 
идната

еманципация

се построи 
година, Републиканска 
турно общност е осигурила 
още 560 хиляди динара за ком 
пленено оборудване на обек 
та. Общността същевременно 
е осигурила 40 хиляди динара 
за организиране на културния

през
нул-

то предимно ги печата, и чи
тателите. В бъдеще ще тряб
ва да се положат още по-голе
ми усилия книгите от нашите 
автори с теми от нашата соци 
алистическа действителност да 
станат съставна част на всеки 
дневния живот на нашите тру 
дещи се и всички граждани. 
При това нашето ежедневие и 
особено братството и единст-, 
вото между нашите народи и 
народности трябва да бъдат 
непресъхващ източник на вдъх 
новение и теми за още ло-ка-

М. Б.

Литературно 

вечер в 

Димитровград
ЗА СЪГЛАСУВАНЕ НА 

ПРОГРАМИТЕжи: „Съвсем е естествено, че 
нашето творчество носи багри 
те на средата, амбиената, ма 
наталитета в нашите краища 
с елементите на тяхната специ 
фичност. Обаче не винаги не 
всички творби робуват на ме
стния амбиент. Напротив в тях

Вторият симпозиум за марксистката идейна 
ва в учебниците завърши в пови ьад на о декември. 
На симпозиуми са приети заключения които ще оьдат 
допълнени до провеждането на годишното събрание на 
постоянната конференция на югославските книгоизда- ‘ 
тели.

осно-
След проведената среща на 

писателите от българската на
родност в Югославия на 7 
декември т.г. вечерта в залата 
на Културния дом бе организи 
рана литературна вечер.

Пред учениците и граждани 
те на града, домакин свои про 
изведения четоха Милна Хрис
това, Харалампи Иванов, Сте
фан Манасиев, Прокопи По
лов, Васил Захариев, Невена 
Петрович, Детко Петров, Бори 
на Джунич, Стефан Николов, 
Александър Дъннов и Стойне 
цинов. Кратка характеристика 
за творчеството на всякого от 
тях даде гимназиалният учител 
и литературен критик Власти
мир Вацев.

Слушателите останаха твър 
де доволни от непосредствена 
та си и сърдечна среща с ав
торите на стихосбирни/ разна- 
зи и новели и други произве
дения на българсната народ
ност в Югославия.

чествени художествени произ
ведения, които действително 
ще могат да обогатяват съкро Констатирано е, че променените обществени от

ношения изискват критическо преразглеждане на въз
питателно-образователната практика нато отделно вни
мание се посвети на идейното действуване при фор
мирането на личността на самоунравигелно социалисти
ческо общество. Специално внимание ще се посвети на 
съществуващите учебници от позициите на марксиче- 
ската идеина насоченост.
Специализираната и идейна оценка 
трябва да се издигне на равнището на организирано 
изучаване. Необходимо е да се утвърдят еднакви ме
рила при оценяването на учебниците, което да послу
жи като модел при създаването на нови учеоници.

Изключително внимание ще се обърне в избиране
то, подготовната и усъвършенствуването на авторите м 
авторските колективи и останалите сътрудници.

Подчертано е, че трябва да съществува съгласу
ваност на програмите в създаването на еднакви учеб
ници, и еднакви мерила за тяхното изготвяне. Затова 
е необходимо да се направи всичко възможно за съз
даването на условия за съгласуването на програмите, 
защото това е пътят, който води към единна концеп
ция на учебниците.

на учебниците

Л >
Ст. Ст.Преди започване на срещата
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ОЧЕРК

ИНФОРМАТОР СРЕД МЛАДИТЕ ЕНСТУШСТИ
НА вето си от Исировци, Нуса вра 

на, Ясенов дел, Пресека,..
В деня, който прекарахме 

сред младите от колектива в 
Т. Одоровци, като че ли няма 
ше много болни. Идваха хора 
да попитат д-р Новно Велков, 
който със своите 27-години, то

Преди една година в Т. Одо- 
ропци бо открита нопа Здрав
но станция. Този обект, за 
чието изграждане бя*а дадени 
460 хиляди динара, почти цяла 
година бе обслужван само от 
медицинска сестра. Но средст
вата, които обезпечиха Репуб-

ОБЩНОСТТА ПО ЗДРАВНО ОСИГУРЯВАНЕ
ПИРОТ

ПЪЛНО ЗДРАВНО ОСИГУРЯВАНЕ ЗА ЗЕМЕДЕЛЦИТЕ В ЦЕНТРАЛНА СЪРБИЯ — 1078_ ГОД.

ЩЕ СЕ РАЗРЕШИ ЛИ ЕДИН 

НАБОЛЯЛ ВЪПРОС?
РЕПУБЛИКАНСКИЯТ ЗАКОН ЗА СДРУЖАВАНЕТО НА ЗЕ

МЕДЕЛЦИТЕ ЗАДЪЛЖАВА ПРАВНО ДА СЕ УРЕДИ И ВЪПРОСА 
СЪС СОЦИАЛНИТЕ ОСИГУРОВКИ. ОСЪЩЕСТВЕНИЯТ ДОХОД В 
СДРУЖЕНИЯ ТРУД — ЕДИНСТВЕНА МЯРКА ЗА СОЦИАЛНАТА 
ЗАЩИТА

— Би било добре ако репуб 
ликито и автономните области 
се споразумеят взаимно преди 
да приемат свои разпоредби, 
макар че няма да бъде преч
ка ако това се направи и в те
чение на разрешаването по ре 
публиките и областите — ка
зва Стефанович. Съществено 

социалното осигуряване 
на земеделците да се осъще 
стви, преди всичко, да има 
икономическо основание, а 
след това социален харантер.

С. Вучкович

Преглед на зъби
Социалното осигуряване на земеделците, 

което с години беше ябълката на раздора 
между законодателите вече все по-малко с 
предмет на „обсъждане”. През идната годи
на ще бъде внесен в законните текстове, а 
на практика ще се прилага през 1976 година.

ку - що е отбил военната си по
винност и е приключил стажа, 
за здраве, но не забравяха да 
го попитат и той как е.Довол- 
ни са тези хора, че и те имат 
Здравна станция, че и те имат 
свой лекар. Но струва ни се. 
че тяхната удовлетвореност из 
хожда от нещо друго. От любе 
зността на младия лекар, иой
то с тези хора разговаря съв
сем обикновено, като със съсе 
дите си в Пъртопопинци. Не за 
бравя да ги попита за всичко, 
и за домашните, и за синове
те. които са във вътрешността, 
та дори и за добитъка... А те 
на отиване никак не забравят 
да кажат: .... ела някой ден 
и при нас, тамо на баира”...

Отсреща е и младият стома 
толог д-р Алекса Радев. Заед
но са учили, заедно войници 
ходили, а ето че и заедно ра
ботят.

Неговата

ликанският секретариат за здра 
ве и социални грижи, Общност 
та по здравно осигуряване в 
Пирог и Общинската скупщина 
в Димитровград, никак не бяха 
прахосани. В хубавата сграда, 
вече над един месец, към пет 
хиляди жители от този край, 
обслужва колектив на млади 
ентусиасти. Всекидневно 
„приемната” на Здравната стаи 
ция се виждат млади и стари, 
болни и контролиращи здра-

е
Републиканският секретари

ат по селско стопанство в со
циалистическа репуолина Сър
бия готви материал, който да 
послужи като изходна основа 
за евентуално разширяване на 
съществуващите или дори за 
приемане на нови законни раз 
поредби в здравното, пенсио
нното и инвалидно осигурява
не. Окончателна дума по този 
въпрос ще кажат републикан 
ските секретариати по трудо
устрояване и здравеопазване 
както и общностите на интере 
сите по социална защита.

— Разпоредбите ще се от
насят само за селскостопански 
те производители е сдруже
ния труд — пазва милова,• сте 
фанович заместнин-репуолинан 
ски сенретар по селско стопан 
ство. ьъв всеки случай — пъл
но социално осигуряване на 
земеделците би трябвало час 
по-скоро да се узакони, за- 
щото на мнозина то е един
ственото условие за сдружава 
не. Срокът, в Изпълнителният 
съвет на СР Сърбия трябва 
да предложи законна форма 
за социално осигуряване на 
селяните е краят на април ид 
ната година. Дотогава би тряб 
вало да се реши дали ще се 
приема отделна разпоредба 
или ще се извърши допълне
ние на съществуващата, с как 
ва сума общността ще участву 
ва в обезпечаването на сред 
ства, канво ще бъде положе 
нието на осигурените лица по 
други основи и тн.

— Законът за сдружаването 
на земеделците, който току- 
що започна да се прилага, ни 
що подробно не регулира, но 
само задължава да се прие
мат необходимите разпоредби. 
Понеже още не съществуват 
фондове, трябва да се изучи 
въпр.оса дали облагането ще 
•се иззема от нето-дохода на 
взаимно сдружените земедел
ци, т. е. дали организацията 
на сдружения труд да отделя 
от своя доход тези средства, 
ано с нея са обединени тру
да и средствата — казва Сте
фанович.

Далй ония, които вече са се 
сдрунфли, или се сдружат пре 
ди да:-,бъдат приети новите раз 
лоредби, могат да разчитат на 
пенсия?

— Земеделецът, който се 
е сдружил има вече и осъще 
ствен доход, а в негов интерес 
е този доход да бъде по-ви
сок. Една възможност е — в 
новите разпоредби земеделе
цът в сдружения труд да осъ
ществява доход най-малко на 
равнището на дохода, който 
осъществяват работниците в 
сдружения труд в стопанство 
то. Когато земеделецът, който 
се е сдружил надхвърли възра 
стовата граница, пенсията ще 
му бъде определена съответ
но осъществения доход. Есте 
ствено, това би трябвало да 
бъде мерило, за размера на 
всички видове социално оси
гуряване. Във всеки случай зе 
меделците не трябва да чакат 
новите разпоредби, а колното 
по-напред се сдружат, пона- 
пред ще създават и доход.

Основните права, еднакви за 
всички републики и области, 
още не са уточнени. Нанво 
се прави в това отношение?

в

е обза-ординация 
ведена с най-съвременин инст
рументи. Всичко свети от чис
тота. При него е и един паци
ент.

— От вчера съм тук. Пъту
вах от 7 до 10 часа. Къщата 
ми далече, там на едйн баир 
край Искровци. Но все пак не 
не е далече. Много хубава ра
бота стана, че направиха тази 
амбулатория тука. Ето. аз вче
ра извадих два зъба, а днес 
вадя още два. След това си 
отивам. Но ето ме след 20 
дни. Ще ми правят нови зъби. 
А по село питат боли ли. Каз 
вам не. Наистина не
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НА ЗДРАВНИ Язвена болвстТЕМИ почувству 
вах. Златни ръце има момчето, 
а и много е любезно...
„ Това чухме от 73-годишната 
Йорданка Воинова от Иснров- 
ци. А само пет минути 
това двата и зъба бяха изва
дени и баба Йорданка се сбо 
гува.

В последно време 
силно увеличение на страдащи 
те от язвена болест. Коклоко 
то и невероятно да е, от нея 
не са пощадени дори най-мал 
ките деца. Много и разнобраз 
ни причини могат да доведат 
до язвена болест. Продължи
телните и силини неблагоприя 
тни дразнения предизвикат 
организма нарушение в 
малните съотношения 
възбуждане и задържане 
рата на главния 
сто повтарящите се 
сривове на висшата нервна дей 
ност възбуждат кората на мо
зъка, където се намират цен
тровете, регулиращи вътреш
ните органи. Това се отразява 
пагубно на нръвоснабдяването 
на стомаха и дванадесетопръ
стника, разстройва работата 
на жлезите с вътрешна сенре- 
ция и нарушава равновесието 
на организма. Друга важна при 
чина е наследственият фантор 
в съчетание пан с неблагопри
ятни моменти в живота на чо

има века. Много често 
ният ритъм на живота 
редовно хране, безсъние, не
достатъчна почивка, преяжда 
не, умствена и физичесна пре 
умора, водят до появата на 
язва.

направил- 
— не-

не и пр. Обикновено болките 
се изострят и състоянието се 
влошава напролен и 
Едно от честите

след
наесен.

усложнения 
при язва са кръвоизлиянията. 
Понякога те Тринадесетгодишната Славица 

Младенова за пръв път беше 
при зъболекар. Плашеше 
Но десетина минути след 
зъбите й бяха поправени...

В превързочната е медицин 
сната сестра, 20-годищната Ра 
да Стоименова от Гоиндол, а 
„при ръка” и е Милена Гиго 
ва, която със своите седемнаде 
сет и половина години помага 
на всични, нато „одоровчанин” 
за всичко осведомява.

Това е ковлективът на Здрав 
ната станция в Т. Одоровци, 
който в първите дни на прак
тиката си има голям брой па
циенти, но който не гледа на 
работното време, все до после 
дния пациент. А в плана е пре 
дученически и ученичесни нон 
трол на 500 деца от целия 
район.

са съвсем малки, 
и се от

криват само с лабораторни из 
ледвания. А могат да бъдат 
силни, застрашаващи 
Друго усложнение е пробивът 
на язвата, което налага спеш

почти незабележими
Понякога язвената болест 

протича без прояви на се.
сму

щения у болния. Човек, зает 
с работа или грижи, почти не 
усеща болка, 
от парене и киселини, само 
се чувствува леко 
на ноето не обръща внимание. 
Едва появата

в това
живота.нор- 

между 
в ко- 

мозън. Че-
няма опланвания

на операция.
Лечението цели преди 

но да се регулират нервнове 
гетативните функции и

Хигиенично-дие
тичният режим може да дове 
де до пълно оздравяване 
язвената болест или поне 
облекчи състоянието, да нама 
ли болните. Но по-добре е чо
век да се предпазва от забол 
яване, отнолното да се лену-

изтощен,вредни
всич

на кръвоизлив
сигнализира, че в 
става нещо ненормално.

организма да се
ствия.

В друг случай първит 
вожен признак е болката на 
гладно и нощем или след на
хранване. Болните се оплакват 
от парене и киселини в стома 
ха, тежест след 
имат общи смущения, нато ви
ене на свят, лесна умора, от
падналост, нарушен сън, сър
цебиене, ниско кръвно наляга*

тре-
от
да

нахранване,

ва.

Д-Р А. С. А. Д.
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СЪРБИСЛАВ ЗЛА ТЛОВИЧ
номитет на СНС в Димитров
град.

12) Анта Апостолов, роден 
в Димитровград. Шнолнин във 
военното училище на Кралст
во Югославия. Борец в Цари- 
бродсния партизански отряд 
от 16 август 1944 година. Апо
столов е показал на автора де 
крет на Софийски окръг за 
назначението му за околийски 
управител в Димитровград и 
пълномощие за формиране на 
отечественофронтовско онолий 
ско управление. Главен подст- 
рекател и челник на 
стичесни настроените елемен
ти в демонстрациите на 24 де- 
нември 1944 година, 
ден с лономотив на БДЖ де- 
зертирал в България и там 
бива назначен за началник на 
милицията в София.

йЗ) Добри Търпешев — ми- 
тет на ЮКП Пръв писан про- 1. нистър в правтелството на ОФ 
токолЮ) на Околийсния коми-' в България. При минаването

. Гето' проКведАеноРна09 октГ- "рез Д^итровтрад имал сре- 
ври 1944 година, на което при и^а с пРеДставителите на вла-

съствувал и авторът на стати 
ята.

РАЗВИТИЕ НА НОБ И СЪЗДАВАНЕ НА 

ЮКП НА ТЕРИТОРИЯТА НА 

ДИМИТРОВГРАДСКИ НРАЙ

14) Писмото се намира в ар 
хива на Общинския комитет 
на СКС в Димитровград. По 
това време Онолийски коми
тет не е бил формиран, така 
че от името на комитета по
щата е получавал Крум Ми
ланов — Боримечна.

15) Протонолът на Онолий-
сния комитет на ЮКП от 9 
онтомври 1944 година се 
намира в архива на Общинския

шовини- комитет на СКС в Димитров
град.

16) Писмото на Онръжния 
комитет от 8 онтомври 1944 
година се намира з архива на 
Общинския номитет на СКС 
в Димитровград.

.3 Околийския 
лен отбор каза, че Югославия 
отстъпва 
България и че 
на властта и останалите орга 
низации трябва да бъдат при 
способени по форма на отече 
ственофронтовска -България. 
Боримечката и Илко Младенов, 
без да питат Окръжния коми 
тет на ЮКП в Пирот, 
същия ден прекръстиха всич
ки отбори по функция и назва 
ние накто в България. След ка 
то узнал за това явление на 
другия ден Окръжният коми
тет на ЮКП в Пирот изпрати 
в Димитровград другаря Йован 
Цекич, който възстанови пре
дишното положение. Подобни 
случаи имаше няколко пъти 
до края на 1944 година. От 
окупацията през 1941 година 
България считаше Димитров 
град и по-нататък като състав 
на част на своята територия. 
Затова органите на властта на 
отечественофронтовска Бълга
рия изпраща писма, напътствия 
..окръжни" заповеди и пред
писания в Цариброд адресира 
ни до околийското управление 
като изискваха изпълнение на

народоосвободите- те вече бяха членове на ЮКП 
с из илючение на „Боримечка
та" които според по-раншния до 
говор със секретаря Николич 
донесе удостоверение, че е 
член
признато членство в 
Крум Миланов бе назначен за 
секретар на Околийския коми

СъщияДимитровград на
всички органи

Веднага след освобождение 
то бе формиран Околийски на- 
родоосвободителен отбор, а 
Окръжният отбор на Народния 
фронт в Пирот изпрати до Око 
лийския комитет на ЮКП 
Цариброд напътствие 
на на формиране на селски, 
общински и околийски отбори 
на Народния фронтП). Септем 
ври бе месец на подготовки и 
формиране на селски и общин 
ски народоосвободителни отбо 
ри, отбори на Народния фронт. 
АФЖ и отбори на УСАОЮ. Във 
всички села се проведоха съб
рания и бяха избрани отбори 
на, както сега бихме казали, 
обществено-политическите ор 
ганизаци. Строго се държеше 
сметка за избирането на хора 
в отборите, а особено за то
ва кой ще бъде председател 
и секретар. На тези постове 
бяха избирани най-добри хора. 
които имаха перспективи да

на ЬНП Ск) и така му бе 
ЮКП.

17) Писмото № 1 не е запа 
зено.

в
18) Доктор Гоцев не искаше 

да бъде кандидат, а доктор 
Миндев нато възможен нанди 
дат се споменава само а то
зи протокол. По-нататък но се 
споменава.

ощеза начи

съствуваха: Крум Миланов Ран-. стта и партията в сградата на 
гелов Боримечка, Васил Ге( Околийския народоосвободите-
ГрВистСоТваТлВаде^оаЛеБКо0рисИЦе° ЛеН °Тб°Р' На срещатз е "р"'
нев Петров. В протокола пи- - 
ше, че е разгледано писмо на 
Окръжния комитет на ЮКП в 
Пирот. Макар че не е преци' 
зирано за кое писмо се касае, 
съвсем е сигурно, че е разгле 
дано писмото от 8 октомври'
1944 година1^), в което се да 
ват напътствия за начина на/

Народния
фронт и се дават критерии за 
хора, които могат да бъдат из 
бирани в отборите на фронта.
..Околийският отбор на Наро- 
доосвободителният фронт има 
председател, секретар и каси
ер. Това не

(Следва)

организиране на

ИЗВЛЕЧЕНИЕ ОТ РАЗПИСАНИЕТО НА РЕЙСОВИТЕ
станат членове на партията или 
членове на СКОЮ. По това вре 
ме в Димитровград, както и в 
останалите краища на Югосла 
вия, беше нато в кошер. Моби 
лизираха се добри и 
хора които не са сътрудничили 
с окупатора, работници и бед
ни селяни. Освен това работе 
ше се и върху мобилизацията 
на подлежащи на военна служ 
ба и връху формирането 
бригадата, която ще се включи 
в боевете за окончателно осво 
бождение на страната. Бойци и 
ръководители на Цариброд- 
ския партизански отряд, с по 
мощта и под комадването на 
майор Бранно Вукелич, рабо- 

върху формирането и обу 
на бойците на I цари

Заминават от Пирот Тръгват за Пирот

В ЧАСА В ЧАСАреквизиция и изпълняване на 
други работи за Ьметка на Бъл 
гария. За това свидетелствуват 
многобройни писма, които се 
съхраняват в архива на бив
шия околийски отбор. Писма 
с подобно съдържание се из
пращаха и в Пирот. Това ста 
новите на българските органи 

на на властта подхранваше шови 
нистическите елементи и съз
даваше благоприятна почва за 
работа на враговете на наро
да, които ползваха национално 
то чувство за борба срешу Юго 
славия. За да прекрати дей
ствията на неприятелските и 
шовинистически 
Окръжният комитет на ЮКП в 

бродена бригада. Бригадата по Пирот изпрати писмо11) до Око 
лучи облекло от България,, а бе лийския комитет на ЮКП в 
въоръжена с оръжие отнето от Димитровград от 28 септември 
българския окупационен кор- 1944 година, в което между 
пус при освобождението на Ди другото се казва: „Всички се- 
митровград. Така подготвена ла общини околии, населени 
бригадата, начело с комендан с българско население, които 
та Бранно Вукелич и комиса- до е април 1941 
ря Драголюб Станкович, тръгна принадлежали на стара Юго- 
от Цариброд на 28 септември славия, са съставна част на 
1944 година с оноло 800 бойци. Демократична федеративна 
В Ниш бригада бе разформи- Югославия". С оглед на това, 
рана, а личния й състав влез че българските фашистки вой 
на в състава на 8, 10. и 12 ници ограбваха населението,
сръбски бригади. Следоветел- т0 в същото 
но бойците от този край уча- следното:

всички боеве за войска да се постъпва хубаво, 
доколкото се бори срещу вра- 
га-Не бива да се позволи пляч 
ка, а доколкото се случи 

нещо. веднага да се 
комен-

са представител 
ства, но политичесни ръковод 
ства на своята територия. Ръко 
водството съчиняват още 15, 
души от онолията. Председа
телят на Околийския народоо- 
свободителен отбор може да' 
бъде и председател на Наро- 
доосвободителният фронт. Се-, 
кретар трябва да бъде секре
тарят на Околийския комитет 
и той ще има този сектор поли 
тически, защото цялата полити 
ческа работа с организирана 
през
фронт. Касиер и заместнин-пред 
седател трябва да бъдат чест

Белград
Ниш

6,45 и 14,40 Белград
, 5.°°. 6.00. 6,45. 10,30, Ниш 6,30, 10,50, 13,00, 13 30
14,40, 16,30 и 18,30 14,00, 17,20. 18,20 „ 21,00' '

10.00 н 14,15честни

Крагуевац 5,00 Крагуевац
Скопие 7,00 Скопие
Лесковац 6,45, 7,00 и 12,00 Лесковац 
Зайчар 18,30 Зайчар
Княжевад 4,30, 13,30 и Княжевац 4,00, 5.40, и 12,00

14,10
1130

7,00, 14.30, 1535
430

15,45
Звонска баня 
Велико Бонинце 
7,00. 9,00, 12,00, 13,00 и 16.00

4,30 и 15,30 Звон. баня
5,45 Велико Бонинце

11,00 13,00, 1530 н 15,50 
Бабушница 4,30, 5,00, Бабушница 5,00, 5,45

5,45, 7,00 9,00 10,45 12,00, 6.00 9,15, 10,00 12,10 14 10'
13,00, 15,30, 16,00, 18,00 15,00 16,00 17,00 17,25
20.00 18,45

А. Криводол 14,00 Д. Криводол
Дойкинци 15,00 Дойкинци

10,00 14,30 Т. Одоровци 
5,00 и В. Луканя

4,30 н 10,45
730

Народоосвободителния

теха 
чението

елементи,
ни хора, които се ползват с 
престиж, преданни и некомпро 
метирани и които досега са по 
помагали Народоосвободителна 
борба. При-изграждането на ста 
новища и решаването ще се на 
стоява народът от цялата оно 
лия да участвува чрез събра 
ния по селата и конференци
ите". . .

4.30
4,30

Г. Одоровци 
Велика Луканя 

15,15 
Нишор

6.00 м 12,00
6.00 в 16,30

6,30, 12,45, 17,00 ■5,00 12,00 15,15, Нишор 
18 45

4.40, 6.05, 11,30, Блатно
и 18,10година са Блато

13.00, 14,10, 20,10 и 22,10
5,10 6,30, 12,00 13.30. 

14,40, 21.00 м 22,00 
час Б. паланка на всеки час от 

5,00 до 22.00

И по-нататък: „Партийните
отчети трябва да бъдат съста | Б. паланка на всеки
вени така, както ви писахме ■ от 5,00 до 22,00
в писмото №"7). В тези от- | Кампк 4,00 14,30 Камик 5,00 16 00
чети трябва да ни осведомява Зпоиор 4,40 6,05 7.00 Понор 5.15. 6.30. 830.
те за новите кандидати и чле (щ.зо, 14,10 16,00 20,10 22,10 12.10 1330 1530 1630
нове и защо са кандидатира ■ 21 00 22 55

или запленени ... ;Димитровград на всеки час Димитровград на асекн час
В протокола от 10 октомври ■ 5 00 до 22.00 ОТ 5.00 до 22.00

та94каГОка"тидСаатите0Ои0НдвеИМгГ *Темска 430. 6.05, 8.00 Темска 5,10. 7.00. 9,00.
пи, така чАе не а ясно КОЙ е ;,20°' |410' 20 10 22’10 'З.»? 13.55. 15.00 17,00 21,00
кандидат, а кой трябва да бь- ■ и 2.2.50
де кандидатиран. Това не е * Шугрип 12,00 Шугрин
било ясно и на членовете на ■ Вел. Село 4,30. 6,05 7,15, Вел. село
комитета, което потвърждо ■ 9.00 11,00 12,10, 14,10
ва и факта, че като кандидат 5 15,00, 17,00. 19,00 29,10, 22,10
е бил вписан Йова Стойко- •

4,40 6,05 7.00 Расница

писмо се назва 
към българската

ниствуваха във 
освобождението на нашето оте 

ноито участвуваха 8.чество. в
10. и 12. сръбсни бригади.

нова Югосла- такова
шовини- осведоми Окръжното

Враговете на 
вия. включително и 13,00

елементи, разпро- 
слухове. че Дими- 

пак е останал на сър

данство...
Писани документи за точна

та дата на формирането на 
Околийския комитет на ЮКП 
в Димитровград не съшеству 

По спомени и лични бележ 
ки, Околийсния 
ЮКП в Димитровград е фор 

5 онтомври 1944 го 
присъствие на секре

стичесните 5,10. 6,40, 7,50, 
9.40. 11,40, 13,05, 14,45 
16,00 17,40, 19,40, 21,00, 
22 ДО

страняваха 
тоовград 
бите и че се повтаря положе 
нието след Първата световна 
война и режима на бивша Юго 

Такива ексцеси и шо-

вич, който беше член на 
СКОЮ, а по тогавашните кри
терии за членове на СКОЮ 
не е бил нужен кандидатски 
стаж. Освен Йова Стойкович 
в първата група са' вписани 
доктор Гоцев и доктор Мин- 
дов>8), а във втората Нацно, 
Коля Грънчаров Йордан Гоцев 
— добавено (кариерист), Хри 
сто Сергиев и Славко Тодо
ров,

5,10. 6,30, 7Д0, 
13,00, 14,35, 15,40, 21,00, 
22,30

Расимил
12.20, 14,10, 15,15, 20.10 
22,10

Държина 4,40, 6.05 12,20 Държииа 
14,10. 18,30 22,10 

Осмаково
. 12,00 14,10, 19,00

Йеловнца

ват.
комитет наславия.

винизъм разпространяваха 
жду другите Борис Бачевски миран на 
и Анта Апостолов'2), нойто по 
нрай оиолийсния народоосво- 
бодителен отбор по напътст
вия и при подкрепата на Со
фийска област настояваше да 

управле-

ме-
5,10 6.30. 13,00.

14.35. 19.00 22.35 
Осмаково 
15.00 20,00 
Йеловица

дина в
таря на Онръжния комитет на 
ЮКП в Пирот Драгомир Нино 
лич-Шипа и Йован Ценич — 

член на Окръжния но 
митет. От Димитровград

присъствуваха: 
— Боримечка 

Младе-

4,20, 6,05, 5.05 . 6.50. 13,00,

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

7,00, 16,00, 
5,10, 7,00. 13.15,

5,15 15,00, 
5.10, 6,40,

доктора. Суково 
14.40

Петровац 
М. Йоваповац

12,30. 14,10, 19,00

наформира околийско
назначавайки себе си зя 

Такова

15.00заседанието 
Крум Миланов 
Васил Станков, Илно 
нов. Борис Ценеп и Сърбислав 
Златнович. На топа заседание 
бяха зачленени Илко Младенов 
и Борис Ценев доквто оствли

ние.
околийски управител.

;п внасяше 
колебание орел хора-

4,30, 14,10 Петровац 
4,30. 6,05 М. Йоваповац

13,10, 14,50 20,00
неизвест- 11) Писмото е датирано от 

септември 1044 година. Подпи
сано е от Йова Ценич. Нами
ра се в архива на Общинския

положение
иост и _ ____„
та. Хаосът около Димитровград 

след като тук минасе засили 
Добри Търпешев
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В носове но отдих и почивка
■ ■

•• п....... е, тр.
:ф

,у ' Ш№ 1 ?
Без сърце може де се жмММПмт* 

си главито!

ЬРЛНА ЦРЪНЧЕВИЧ

Огкакто се |*анв1 а лъжа, 
и па другите.

От у«»а, че прасгкпиикът се врьща на 
лрееп>пленнего, 
пЬ-лекА

месго
смее

ИЛ жертвата не и
Всеки втори жив 'пия. €» • Човек н^ и^идо место е много често 

срещане яло»

• • V
. , , Де бьДСШ беаработен на работното си

Работникът не може де бъде карие- место — тоед 0 прненлегне на някои 
рнст. Работата не е кариера. трудещи се.

Г
Първо бая Мамчо да ти сс представим

♦ кой съм и що съм: я съм бая Ъенадия оди
♦ Невлю, земеделъц.
4 А са да тй разтгравлям кимве му!\с мс
4 муче. Това «с су само мойс муЬс, него на сви
♦ невлянци и други хора оди Бурслат.

Док немаше аутобус по-армо си беше. 
У това са сс уверим©,
Ссднеемо на конти, а женете търчкаю

пешЬи по нас и си отидемо на пазар у град, 
нема да страуйеото, нема нищо, А са кикво? 
Пущишс се преди пешес године аутобусп, И 

, убаво беше у началото.
, Седшеш ри татко човек удобно и убаво
, и за час си у Димитровград.

Добре, ама у последно време работа се

'< > •
♦

МИСЛИ
*I По новите предписания за движението 

позволено е «адбегване само при преминава
не от думи към дела.

Всички задружно напуснаха заседанието, 
заключенията.

, — Защо не си се омъжила
0!Цв?

:| — Нпли знаеш, че годени
кът ми е конгресмен - 
умее само до обещава.

той
, останаха самоI ♦>. На някого собствените уши пречат да ми

не през иглените уши.Един западногормански пуб
лицист характеризира състава 
но християндемократическата 
партии: ..В тази партии христия 
ните са единици, а демонра- 

още по-малко".

<, усука.
Наалмше се млади шоворйе и женска- 

рия оди нашите краища и пи «е даваю на ми- 
1 ра да си путуемо. Тува некня, за празниците, ' 

,: I пойдо оди Невлю за Димитровград при уну- ( 
I | ците. Накачи.чо се ние старци, а при поодък
I , се укачише и неколко девойчетиища. И още I
Iодма се начокаше около шофератога и по > 
! \ цел пут—жужулу—жужулу, июю-ю, ууу. I
II I Само нещо щъттчу и се (шкоте. Не видо I

СЪВЕГЬТ НА ОСНОВНОТО УЧИЛИЩЕ „ВАСИЛ ЛЕВ
СКИ" в КАМЕНИЦА

тите

край Димитровград обявява*
— Мили, заведи ме на ку
рорт в Италия.

Н О Н Н У Р с

за попълване на работно място ДИРЕКТОР на учи
— Невъзможно, трябва да 

помисля за дълговете си.

— А не може ли там да по
мислиш за тях?

лището.дали и карте плачаше. I
Па куде лутат е прав и по-добар — не I 

^ е страшно, ама на пусте кривине — ние изс- 
| тинемо оди стра.
, А оня си караю своето

По едно време ми доодеше да кажем 
| бре момче, я стани да си слезнем. Па я не

I » съм платил да страуом .. . Ама не смея.
| | Право да ти кажем, ако га налютим — I

друг. пут нема да ме прибере ...
Ете тека ние путуйемю.

Ако не веруиеш бая Манчо, пойди едън ( 
/пут за Невлю, особено на петък, па че видиш \
II наща чудшца. *

Освен общите условия, предвидени в Занона 
взаимни отношения на работниците в сдружения труд, 
нандидатите трябва да изпълняват и следните специ
ални условия:

— да имат виеше или полувисше професионално 
образование

— най-малко 5 години трудов опит в лерподавател- 
ската работа

— морално-политичесни качества за ръководна длъ-

за

*

♦
— Защо стреляхте пет пъти 

в него? — пита съдията обви
няемия.

- Почти глух е. г-н съдия 
намесва се защитнинът.

жност

' Ноннурсът е валиден 15 дни от публинуването му. 
Заявления се подават на адреса: Основно училище 

„Васил Левсни" 18324 Каменица край Димитровград.
I *

— Дайте ми един хляб — 
назва англичанка на познатия 
си хлебар.

— От днеска хлябът е вече 
по-скъп, госпожо.

— Тогава ми дайте вчера
шен.

♦
По предложение на Съвета на трудовата единица 

— тъначен цех, от 3 декември 1974 година, ноннурсна- 
та номисия в комунално-жилищното предприятие „Ус- 
"1 Г в Димитровград на заседание от 3 декември 
1974, според член 6 и 7 на Самоуправителното спора
зумение за стажанти, об явява следния

лугаКОНКУРСНАТА НОМИСИЯ ПРИ СЪБРАНИЕТО НА ТРУ
ДЕЩИТЕ СЕ В ГИМНАЗИЯТА „ЙОСИП БРОЗ ТИТО” в 
ДИМИТРОВГРАД

* КОНКУРСобявява

За приемане на един стажант 
Димитровград.

УСЛОВИЯ: Средно текстилно образование, 
специалност.

Личен доход — според Самоуправителното 
разумение за разпределение на лични доходи.

Постъпване на работа — веднага.
Конкурсът е открит 8 дни от публинуването му.
С молбите нандидатите са длъжни да представят и 

доназателства за образователния ценз.
Непълни и неномплентувани 

взимат под внимание.
Заявления се изпращат на следния адрес:
Комунално-жилищно предприятие „Услуга" Димит

ровград, ул. Маршал Тито 44.

в тъкначния цех вКОНКУРС

тъкачнашза попълване на следното работно място:
— ръководител на хора и музиката с половин 
работно време, на неопределен срок.
УСЛОВИЯ: Виеше или средно музикално обра
зование.
Личен доход — според правилника на гимна
зията.
Ноннурсът остава открит до попълването на ра
ботното място.

} спо-

Ш
I ь документи няма да се

Председател на комисията. 
Стратно Гюров Без думи

(„Остен“ — Скопие)
■)

: РЕШЕНИЕ
*
% цст. петров?
V
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