
ЬРЯПУГШ)
50 ГОДИНИ НА ВЕСТНИК „КОМУНИСТ”

В огъня на революционната
Президентът Тито 
и единство със златен

.Комунист” с Орден братствоотличи , 
венец

НАРОДНОСТ Ш Под понровителствоЮГОСЛАВИЯ * на пре
зидента Тито в Белград на 20 
януари в Дома на ЮНА 
състоя тържествена сесия на 
комитета за чествуване 50-го- 
дишнината от излизането 
вестник „Комунист”.

Говорейки за ролята на сред 
ствата на информация в бор
бата за нови обществени 
шения, секретарят на Изпъл
нителния комитет на Предсе
дателството на СЮК Стане До 
ланц, пратенин на президента 
Тито, между другото 
че „Комунист" 
половин столетие (от излиза
нето на първия брой) е минал

ческа сила в обществото. Без 
такъв курс естествено не би 
било възможно ни приемането 
на Конституцията, с която и 
правно се
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Отчетно-изборна конференция утвърждават ре

волюционните промени в об
ществените 
Десетия конгрес 
решения и задачи, 
тоза отношение се

на Съюза на социалистическата на
младеж в Бабушница отношения, нито 

със своите 
които в 

намират
пред целокупното наше' обще-ЗАНАПРЕД - ПОВЕЧЕ ВНИМАНИЕ НА 

МАРКСИНЕСКОТО ОБРАЗОВАНИЕ
отно

ство.

— Тези задачи са твърде 
сложни и трудни и в тяхното 
осъществяване голяма роля иг 
рае нашият печат, в който „Ко

изтъкна, 
в течение на

★ °Т_КОНФЕРЕНЦИЯТА БЕ ИЗПРАТЕНА ПРИВЕТСТВЕНА 
Д0 ДРУГАРЯ ТИТО. * ЗА ПРЕДСЕДАТЕЛ 

НАцКОНФЕРЕНЦкятд Е ПРЕИЗБРАН МИЛОРАД ПОПО-

юзът на социалистическата 
младеж в нашата община пред 
прие обемисти мерки в укре
пването на своите редици. Съз 
даването на Съюза на социа
листическата младеж Тито до „Комунист“е про-

На отчетно-изборната конфе 
ренция на Съюза г~ 
стическата младеж в Бабушни 
ца, състояла се на 17 
бе направен 
та на младежта 
две и набелязани най-належа
щите задачи за идните две 
години. В уводната си реч, ко 
ято пред делегатите на нойфе 
ренция на Съюза на социали
стическата младеж в Бабуш- 
нишка община Милорад Попо 
вич посочи трудностите, с ко
ито се е срещала 
в работата си

на социали-

Сънпи другари, 
на „Комунист” 
вети.

януари, 
отчет за дейност

по повод петдесетгодишнината 
ви отправям сърдечни честитки и при-в изтеклите

Преди половин век, 
тия беше изложена

по време, ногато нашата пар 
на свирепите преследвания и хвър 

лена в дълбона нелегалност, се появи „Комунист" нато 
неин централен орган. Той беше

У/
Iсвидетелството на 

на пролетариата внеунищожимостта на авангарда 
Югославия и негова нова победа 
трудещите се, защото „Комунист” възпитаваше и на
сочваше не само членовете на партията, но и работни
ческата класа, като я подготвяше за революционни бор

в свързването смладежта
през изтеклия 

Между най-големитепериод.
трудности е бил проникналият 
и в редовете на Съюза на 
социалистическата младеж 
берализъм, който пасивизирал 
младите и ги отлъчвал от 
първите бойни редици в бор
бата за нови

(
би.

ли
В настоящите условия задача на вашия вестник 

е да допринася за по-успешното 
политината на Съюза на комунистите 
Това ноннретно значи, че требва да бъде непоколебим 
борец за решаваща роля на работническата нласа във 
всички обществени работи, за по-нататъшно всестранно 
развитие на социалистическото самоуправление, в но- 
ето и досега осъществи завидни резултати. В пред
стоящия период за „Комунист” е най-важно задълже
нието донрай да се ангажира в осъществяването 
решенията на Десетия конгрес и новата ни Конститу
ция, защото в тях се съдържа целокупната програма 
на настоящата фаза на нашето революционно разви
тие.

осъществяване на 
в Югославия.

От нонференцията в Бабушница
социалистически 

самоуправителни отношения.
— Писмото на др. Тито и 

Председателството на Изпъл
нителното бюро, Деветият кон
грес на Съюза на младежта, 
партийните конгреси раздви
жиха и насърчиха младите за

решителна и непоколебима бо 
рба срещу антисоциалистиче- 
ските и антисамоуправителни 
сили, които се опитваха да 
осуетят работническата нласа 
в нейната борба за решаващо 
навлизане във всички пори на 
живота. Следейки пътя на Съ-

дължение на революционните
традиции на младежкото дви 
жение, ноето даде огромен 
принос в революционно-исто- 
ричесната борба на работниче

(На 8 стр.) на

ЗАСЕДАНИЕ НА ИО НА ССРН В ДИМИТРОВГРАД

КРАЙГРАНИЧНО СЪТРУДНИЧЕСТВО 

- УСПЕШНО ПРОВЕДЕНО Р /
Желая на колентива на „Комунист” много успе

хи в изпълняването на отговорните задачи.

мунист" заема видно място — 
каза Стане Доланц.

Говорейни за проблемите 
на информирането, Доланц из 
тъкна, че в нашето самоупра- 
вително социалистическо об
щество средствата за инфор
мация не са само средства за 
осведомяване на трудещите 
се, колното и това осведомява 
не да е всестранно и обекти
вно. Печатът, радиото и теле
визията са, преди всичко ин
струмент на самата работни
ческа класа и трудещите се 
в тяхната борба за социали
зъм, за самоуправление, за 
осъществяване на своите, нак 
то текущи, тана и дългосроч
ни историчесни интереои и це

през няколко ярко 
периоди, 
съвпадат с отделни решаващи 
периоди в развитието на 
революционната борба на пар 
тията, т.е. Съюза на комунис
тите.

очертани 
които фактически

и *
Обт (инският комитет на Съю тическите организации чрез 

за на комунистите и Изпълни- взаимни посещения и об- 
телниА отбор на ССРН в Ди- мяна на опити, 
митр овград оцениха положи

телно крайграничното сътруд
ничество в 1974 година:

Като най-масова форма на 
С7>трудничеството и миналата 
година бяха крайграничните 
срещи на населението от Ди
митровградска и съседните 
общини в НР България, кои
то се състояха в Димитров
град, Драгоман и край Горни 
Криводол.

За разлика от преди — ми
налата година се чувствува и 
увеличение на крайграничното 
движение на лица.

Сътрудничеството на спорт 
ното поле бе оценено като 
успешно, докато в областта 
на културата не бо проявена 
активност, характерна за ми
налите години.

В течение на миналата го
дина е засилено сътрудничест
вото между обществено-поли- шения и стабилизация на сто

панските процоси са само ня 
колко от 27-те томи, които ще 
разглежда Изпълнителния от
бор на ССРН през тази го
дината.

— Един такъв период е и 
днешният — каза Доланц. Той 
започва от 21-то заседание на 
Председателството на СЮК и 
Писмото но др. Тито и Изпъл 
нителното бюро, в който с 
остро, революционна акция пре 
сякохме ония антисамоуправи
телни и онтисоциалистичоски 
трендове, ноито нашето обще 
ство, а и Съюза на комунис
тите, бяха довели в определе
ни конфликтни положения. Но 
— подчерта Доланц 
дълбок и исторически смисъл 
на един такъв нурс на СЮК 
се изразяваше преди 
във факта, че по този 
обезпечихме необходимите 
Л1итически условия за дълбо
ки революционни промени в 
самото битие на общестиото, 
в производствените отноше
ния, на линията на по-нататъш 
ното развитие но токова общо 
ствено развитие, което работ- 
ничеокато класа и сдружения

труд ще превърне в управля
ваща икономическа и полити-

Засега все още е слабо и 
сътрудничеството в областта 
на стопанството, въпреки бла
гоприятните възможности.

Изпълнителният отбор на 
ССРН, на отделно заседание, 
оформи комисия от петнаде
сет членове за подготовки и 
чествуване на традиционния 
фестивал „Майски срещи”. 
Комисията трябва веднага да 
оформи подкомисии и изготви 
ориентационна програма за че 
ствуване Деня на младостта.

Бе прието и решение 
председател на Междуобщин- 
ската конференция на ССРН 
в Ниш да бъде предложен 
Любиша Митрович, досега из
пълняващ длъжността предсе
дател.

Изпълнителният отбор съ
що реши Общинска конферен 
ция на Социалистическия съ
юз да се проведе на 25 яну
ари. На нонференцията ще се 
разисква за задачите на Со
циалистическия съюз и оста
налите обществено-политичес
ки сили в подготвянето на 
делегациите и делегатите за 
функциите им в делегатската 
система, информация за досе
гашната активност по създава 
не самоуправителните общно
сти на интересите и ще 02*до 
приет план за тазгодишна дей 
ност на Конференцията.

за

ли.
оня — Журналистите, особено 

комунистите — изтъкна Стане 
Доланц — трябва още по-ре- 
шително да се противопостав
ят на всички видове манипули 
ране с печата и опитите да 
се влияе върху средствата за 
информация извън самоуправи 
телните органи, извън Социа
листическия съюз и Съюза на 
комунистите. Също така, те 
са длъжни да осуетят опити
те на монополизация с печа
та, неговото превръщане в 
собственичество и използване 
за групови, партикуляристични 
и други антисамоуправителни 
цели и интереси.

ВСИЧК(}
начинНа заседанието бе приет и 

план на работа на Изпълнител 
ния отбор на ОК на ССРН за 
1975 година. Делегатската сис 
тема, общностите на интереси 
те, сдружаването на селско
стопанските 
проблемите на информираност 
та и възможностите за прие
мане на нови работници, обще 
ствено-икоиомическите отно-

по

производители,

А. А-



с БЪЛГАРИЯ

“ шти..ЗА
НА МАКЕДОНСКОТО МАЛЦИНСТВО

Георги Димитров беше дълбоко съзнателен

“^«=г;™г;г1=Го „ г„гг,г. да г*
наносил пролетариат и °ба“о Четв^

тия^ио^^^р□с3^^(а, маиед1^нс1|иг1 *димитровЪп!^

тоест 'че С',вАбсвТоятаа борб^за социално ос-

!»Г р^ГГоЯнТноПРд“ижвРни;— 
един от своите най-верни сътрудници. По_
сочвайки на необходимостта от премахва^
не на всяко национално робст ове на 
каните един ог най-големите врагове на
македонския народ, Я"шУ’°ВгаР1иш мо- 
„българския империализъм, 5ъ"г.ар™"“ 
наохизъм, българския фашизьм . Те°” ст 
повита и политика на Димитров Аи®а 
ровилират в България, понеже официално 
Се оценява, че „той е погрешил по маке- 

национален въпрос ! .
Като продължават ролята на добре \лг- 

постната великобългарсна фалсификаторска 
историография, днес отделни официални 
идеолози и историци в България "ринпнсТ„^ 
македонската национална история, «°И"РУ_ 
ират безсмислени „теории за „несъщест 
„уването на македонската нация или пък 
понякога пускат „балони , че за »®И”°™ 

може да се говори едва от 
1945 година, тоест че тя

част от „тялото на българс-

ИАИВО

наПОРАДИ политиката, която България во
ди към македонското малцинство а н 
словско-бт.лгарскито отношения ие може 
да со постигне виден напредьн.Р 
нашата действителна заинтересованост за

на тези отношения. Това, влро- 
изтъинато и потвърдено в 

политива но Югосла- 
□ Съюзното скупщи

на статуса
на вси-

развитието 
чем, беше ясно 
добатота за външната 
вия, водено неотдавна
на. последователно води интер- 
националистическа политика и Дълбоко е 
убодена а тока, чо зачитаното на права а 
но националните малцинства о неразривна 
част от всеобщото осъществяване на на- 

човешки права, подобряване 
отношения и споциал-

Югославия

циоиалните и

Го оГо=ГИмТе°,кду съседните страни. 
Следователно, принципът ма зачитането на 
правата на националните малцинства все 
по-решително се вгражда в системата 
новите отношения на сътрудничество 
гурност в Европа.

И п България наистина често со пов
тарят изявления за готовност и заинтересо
ваност за развитие на добри съседски от
ношения с Югославия. Но, същевременно 
се провежда политика на отричано на ма- 

народ изобщо и на денациона- 
на македонското 

Това

В НИШ ЗА 30-ГОДИШНАТА_ДЕИРЕТРОСПЕКТИВА ИЗЛОЖБА ... ...........
СЛУЖБАТА НА ДЪРЖАВНАТА_СИГУРНОСТ^[УДБщ]НОСТ НА нав и си-

ДОКУМЕНТИ ЗА ЕДНО 

•ЕВОЛЮЦИОННО ВЕЕНЕ
ДОНСКИЯ >

недонсмия
лизация и асимилация 
малцинство в Пиринска Македония.

от най-основнитемалцинство е лишено и 
национални права, изложено е на различ- 

натисци с цел да се отчужди от своя 
народ, по административен начин се про

за „българско”. Впрочем, не се 
готов-

миран и Корпусът на народна- 
на ЮгославияДейността на Службата на 

държавната сигурност, поради 
специфичната й дейност не 
става достояние на широките 

маси веднага. Дистан

съществуване 
1941 или 
учредила върху 
ката нация”.

Тези теории са
колвото са абсурдни

се еотбрана 
(КНОЮ).

Службата на държавната си 
гурност още по време на вои- 

успехи.
Бе осуетена акцията на хитле 
ристите да унищожат Върхов 
ния щаб на 25 май 1944 го- 

За залавянето на Тито,

нита

възгласява
чувствува на дело действителната

българското ръководство да реша- 
Вместо това официалният 

на нашия съсед в един от

също толкова безсмис- 
и най-новите 

на Вто-
народни
цията на времето обаче даде 
възможност, чрез изложбата.

ната имаше огромни ност на 
ва този въпрос. лени,

опити да се прекроява историята 
рата световна война, защото никой умен 
днес не мисли, че прекрояването на исто
рията може да промени и действителната ф 
история.

Изхождайки от всичко това и с оглед 
на безспорния факт, че твърде често и в 
патриотичното възпитание на народа и мла
дежта в България се внася антимакедони- ф 
зъм и че омаловажаването на нашата ниь 1 
се продължава константно върху антиюго- . 
славска платформа, поставя се въпрос: на ? 
кой начин в България се замисля разви- « 
тието на добросъседските отношения с ф 
Югославия?

Югославия е заинтересована за разви- 
подобряването на добросъседските 

сътрудничество с България,

представител 
комитетите на Обединените нации неотдав
на изказа със „статистически данни и 
дръзкото твърдение, че това малцинство 
не съществува, накто и че в България уж 
няма ни други национални малцинства! ?

Такова отношение и твърдения не само 
нищо с марксизма, но представ- 

тежка обида за своя народ, за не
говите братски народи и народности в со
циалистическата общност на югославските 
народи и националното малцинство, което 
недвосмислено изразява своето национално 
съзнание. Нито едно национално малцинст
во не може да изчезне с помощта на „ста- 

еквилибристика” или админи
стративни актове, тъй както народите и на
ционалните малцинства никой не може да 

нито пък тяхното съществуване за
виси от това дали някой ги признава или не. 
Те са историческа, обществена и

действителност. За съществуването

вминалата седмицаоткрита
Ниш в Дома на народната армия, 
да покаже чрез документи де
йността на Службата на дър
жавната сигурност през после 
дните тридесет години (1944— 
—1974). Хронологическото и

дина.
ръководителя на партизанско
то движение в Югославия, се 
предлагаха 100 000 райхемарки 

злато. Но и това не помог
на. След освобождението на 

на Но-

♦
IВ

че нямат 
ляват иуреждане дава възможност на 

посетителите с интерес да се 
запознаят с документи, които 
говорят за едно революцион
но време.

Още от първите 
формирането й, па до наши 
дни. Службата на държавна
та сигурност е имала огром- 

успехи в борбата срещу 
вражеския шпионаж вътре в 
пределите на страната, и ден 
ствуващите в чужбина, с цел 
да спрат социалистическия са 
моуправителен път на нашата 
Революция. Още по време на 
войната един германски вой- 

бе написал на своето се
мейство в Хамбург: „Чувству 

че ли съм по-

страната неприятелите 
ва Югославия изпращаха ди- 

границата сверсанти през 
цел да разгромят новата власт. 
Един след друг падаха в ръце 
те на Службата агенти на кри 
жарите, „Служебния сервис 
на бившия крал Петър II Ка- 

От 1948 и 1949

надни

Iтистическата тието ираджорджевич. 
година в страната са хванати 
13 специално школувани шпи
они и 16 неприятелски радио
станции. Пресичат се ръцет.е 
на вражеския шпионаж на дра 
жевисти, усташи.

В тази борба на 
фронт” Службата на държав
ната сигурност е 
10 000 шпиони и диверсанти и 

около 40 000 бандити.

отношения и
както и с останалите съседни страни, 
шата политика към съседите

политиката на необвързване,взаим

ни На-
закрие, е съставна

О част на
но уважаване .приятелство и ненарушимост 
на границите. За Съюза на югославските 
комунисти и самоуправителна социалисти
ческа необвързана Югославия национални
те малцинства са мостове на сътрудничест
вото, незаменим фактор за договаряне и 
искрено приятелство. Обезпечавайки всич
ки права на националните малинства, които 
равноправно живеят и творят в нея, Юго
славия е жизнено заинтересована за за
читането на правата и на нашите нацио
нални малцинства в съседните страни, рес
пективно и в България. За Югославия съв
сем е ясно, че отношението което съсед-

полити-
ческа
на македонското национално малцинство в 
България няма нито дилеми, нито каквито 

било компромиси. Още веднаж тряб 
ва да припомним на нашите съседи, че ве 
че при първото преброяване на население 
то в България 1946 година 70 на сто от на 
селението в Пиринска Македония се е дек 
ларирало като македонско. Според пребро 
яването от 1956 година в България е имало 
187 789 македонци, а от общото число на 
281 015
178 862 лица или 63,7 на сто са се 
ли като македонци, въпреки натиска да се 
декларират като българи. Това са официал
ни български данни.

Очевидно е, че в България все повече 
се прави отклонение от марксическите ста
новища по националния въпрос от „димит
ровския период”. Като марксист и 
дователен пролетарски

„тихия
и да

ник открила

вам се, като 
паднал с парашут в неприятел 
ско гнездо”.

С цел да води по-организи- 
барба срещу врага, На- 

на Юго-

хванала
По време на Сталиновия на
тиск срещу Югославия в стра 

бяха изпратени 599 аген- !Оната
ти и диверсанти с цел да раз 
рушат единството на народа.

Неприятелят не 
от своите подли намерения и 
по време на социалистическо
то строителство. Само през 

1972 година бяха хвана
ти 19 членове от организация- 

,.Хърватското революцион- 
братство” начело с братя

рана
ционалният комитет 
славия на 13 май 1944 година 
формира ОЗН-а — Отделение 
за защита на народа, а на 15 
август същата година бе фор

Пиринска Македония 
изясни-

жители в
се отказа

ните страни имат към нашите национални 
малцинства винаги ще бъде мерило за тях
ната действителна готовност за развитие 
на приятелството и сътрудничество с наша
та страна върху трайни основи.

юлиштт та после- 
интернационалистно („Комунист’)

Андрич.
В тази неравна борба в пе

риода 1941—1974 година са за 
1 991 души от Служба-
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Самоуправлението 
се учи на извора му

гинали
та на Държавната сигурност и 
1 104 души от КНОЮ и гра- 

части. Само в годи- 
формирането на ОЗН-а 

570 души. За то^и

КАК СЕ ЗАПОЗНАВАТ ВОЙНИ
ЦИТЕ С НАШАТА ОБЩЕСТВЕ
НО-ПОЛИТИЧЕСКА СИСТЕМАничните 

ната на 
са загинали 
период 18 души са провъзгла 
сени за народни герои.

Изложбата в Ниш, 
още е открита, предизвика го
лям интерес всред гражданите. 
Посетителите имат възмож
ност да се запознаят с дейно
стта на една служба която бди 
над тяхното спокойствие и да
ва възможност *а миоен и 
гоадивен тоуп. 
се думите на доугаря

боти практично, където се съз
дава дохотът.

Войниците и командирите 
в колектива на Баста посети

На часовете по обществе 
но-политическо образование во 
йниците вече не учат само 

практично.

в практиката, за това колко 
е приложена и какво още тряб 
ва да се стори, как работят 
делегатите на работниците 
различни тела. Водиха се раз 
говори

която
теоретично, но и 
Това е новина, която внедрява 
и подделението на другая Ни 
кола Баста. Вместо за самоу 
правлението да учат теорети 
чесни, членовете на този ко
лектив посещават организации 
те на сдружения труд и там
— на извора, с работниците 
водят разговор за делгатската 
система, за новия начин на 
сдружаване в организациите. 
„Доста дебати и мъдрувания
— казват в тоя примерен вой 
нишки колектив. — Трябва да 
се отиде там, където се ра

в
ха две организаци на сдруже 
ния труд. Една, на която, де- 
то се казва върви добре — 
Конфекцията „Първи май” 
Пирот и друга, която успеш
но преодолява трудностите — 
„Електронната промишленост” 
в Ниш. След като разгледаха 
производствените цехове дома 
кините и гостите

колко работниците 
са включени и каква е дей
ствителната им роля в 
рането, какви са постижения 
в практичното приложение на 
конституционните решения.

Бе договорено това сътруд 
ничество да бъде постоянно, 
а работниците да 
казармите, понеже 
стоят

в плани

Потвърждават 
Тито.

който изказва признателност 
на Службата и се застъпва за 
тяхното организационно подо
брение.

започнаха 
разговор за всичко, свързано 
с живота и работата на пред 
приятието, където се провеж 
да самоуправлението, 
дума за делегатската система

посещават 
им пред 

важни задачи от областта 
на осъществяване на концеп 
цията на всенародната отбра- 
на- . Д. М.

Стана
Б. Н.
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ямврян АКТУАЛНО

ДЕЛЕГАТСКАТА СИСТЕМА- 

ФОРМА НА НЕПОСРЕДСТ
ВЕНО РЕШАВАНЕ

ДИМИТРОВГРАД ■V А.
ДЕСЕТМЕСЕЧНИЯТ ОПИТИТРЕЛОМНАГ 

"ТОЧКА-ЗА ПО-УСПЕШНО ФУНКЦИОНИРАНЕ 

НА ДЕЛЕГАТСКАТА СИСТЕМА
НОВАТА Конституция на 

СФРЮ поназва колко осъще
ствяването на властта и управ 
ляването с обществените рабо 
ти може да бъде непосред
ствена функция на работници 
те в сдружения труд и на вси 
чки трудещи се и граждани 
в основните самоуправителни 
общности и обществено-поли 
тичесни организации. 
Установената с Конституцията 
делегатска система, като фор 
ма на непосредствено самоу 
вление и изпълняване на вла 

А. Д. стта от страна на работниче
ската класа и всички трудещи 
се, може успешно да се раз 
вива само тогава, когато труде 
щите се действително са ре
шаващ обществено-икономиче

при Социалистическия съюз 
във всяка община са образу 
вани координационни комите
ти, които да разглеждат про
блемите предлагат съответни 
решения. Те подпомагат за ус 
пешното функциониране 
делегатската система. Тези но 
митети помагат и в изготвя
нето на правилника за работа 
на делегациите.

на
Общинската конференция 

на ССРН на утрешното си за
седание ще разглежда зада
чите на

засега не се А са основната задача н
алистическия съюз и остана-

чувствуват. 
нито една делегация все още, 
по жизнено важни въпроси за 
средата, не е свиквала изби

лите прогресивни социалисти
чески сили за осъществяване 

рателите да чуе тяхното мне- функцията на делегатската си 
ние.

Тези, все още недостатъчно 
регулирани и решени въпроси

Социалистическия 
съюз и останалите обществено- 
политически Програмите за работа на де 

легациите трябва да отразя
ват интересите на трудещи
те се и гражданите в основна 
та самоуправителна организа
ция, относно общността, която, 
ги е избрала. Когато опреде
лен въпрос засяга интересите 
не на една самоуправителна 
организация относно общност, 
тя чрез своята делегация ще 
се свърже с други самоупра
вителни организации и общно 
сти с цел да съгласуват стано 
вищата си, ноито делегатът 
трябва да застъпва в снупщи 
ната или при самоуправително 
то решаване на други въпроси 
от общ интерес.С други думи, де 
легациите трябва да си сътруд 
ничат при изготвянето на сво 
ите програми и още в нача 
лото, да посочат кои са те
зи общи въпроси и определят 
начина и процедурата в реша 
ването им.

организации в 
осъществяването на делегат
ската система.

Разисквайки по

стема.

този въпрос 
Изпълнителния отбор на ССРН 
в Димитровград зае станови
ще, че в момента Социалис
тическият съюз трябва да обо 
бщи опита от функциониране
то на делегатската 
след десет месеца. Като конста 
тира, че началните резултати 
са добри, нужно е да

Самоуправителни общности на интере
сите

система

ОБЩА ПРОФЕСИОНАЛНА СЛУЖБА
се На неотдавна състоялото се 

съвместно заседание на пред 
седателите на скупщината и 
Изпълнителния отбор на само- 
управителните общности 
интересите и председателите 
на обществено-политическите 
организации в Бабушница се 
договориха за всички общнос
ти на интересите да се фор
мира обща професионална слу 
жба. Според това споразуме
ние Общественият договор за 
такова регионално решение тря 
бва да се подпише до края 
бва да се подпише до моая 
на януари тази година, а слу
жбата да се учреди през фев- 
руаои.

Според договора, службата 
отначало ще има четирима ра 
ботника икономист, юрист, фи 
нансов работник и референт.

Целта на учредяването на 
обща професионална служба 
е да се създаде възможност 
за нормална работа на всич

ките шест общности на инте
ресите. Защото тези самоуп
равителни институции с финан 
совите си възможности не са 
в състояние всяна за себе си 
да има съответна професиона 
лна служба. Така организира
ната услужна дейност за всич 
ки пести средства и те заед
но са в състояние да осигур
ят професионална администра 
тивна, финансова и материал
на работа на самоуправителни 
те общности на интересите 
в общината. Но, оценява се, 
че това число работници ще 
бъде малко, но с оглед на раз 
полагаемите средства и че 
това е начало в дейността на 
самоуправителните общности 
— е достатъчно.

Службата ще финансират с 
общи средства, формиращи се 
от влаганията на всеки под
писващ обществения договор,

спрем и върху някои пропус
ки, които в момента са най- 
очебиещи.

И след десетмесечна рабо
та делегациите в организаци
ите на сдружения труд и мест 
ните общности все още нямат 
правилници. В статутите не е 
регулирано къде е мястото, 
каква е ролята и по кой на
чин трябва да функционират 
делегациите. Естествено е, че 
има въпроси, които в ежедне 
вната практика постоянно из
пъкват като недостатъчно яс
ни и преставляват спънка за 
нормална работа.

Все оше не е регулирано 
отношението на делегациите 
към самоуправителните органи 
в трудовите организации и 
местните общности. Делегаци 
ите разискват предимно върху 
въпроси, които трябва да раз
глежда Общинската скупщина. 
Връзките между делегациите

но

С оглед на обстоятелството, 
че и общинските скупщини 
приемат годишни програми за 
работа, тези програми и про 
грамите на делегациите тряб
ва да бъдат във взаимна за
висимост. Това ще рече, 
програмите за работа на скуп 
щините произтичат от програ 
мите за работа на делегации 
те и обратно, програмите за 
работа на делапииите произти 
чат от програмите за работа 
на снупщината и нейните съве

че
Никола Димитров

ски и политически фактор в 
своите основни организации на 
сдружения труд, местните об 
щности и другите самоуправи 
телни организации.

Делегацията, всъщност, е 
израз на волята на базата, коя 
то е избрала. Трудещите се и 
гражданите не избират делега 
цията с цел да пренесят вър 
ху нея всички грижи и задъл 
жения в изпълняването на 
функцията на политическата 
власт в решаването по обще 
ствени въпроси, с което ще 
я упълномощят, а себе ще 
освободят. Напротив, тъкмо 
до улеснят себе ои и да създа- 
дат възможност за успешно 
изпълняване на тези функции, 
чиито право и задължения са 
установени с Конституцията, 
общинския статут, статута на 
сомоуправителното организа
ция, отмостно общност, къде 
то е избрано.

зависимо от дохода на всяна 
общност на интересите.

М. Б. ти.

Делегацията на местната об 
щност в тази работа помага 
секретарят на местната общ
ност, а там. където няма сенре 
тар тази работа трябва ;.а 
поеме шефът на местната кан 
целария. Делегациите на сел
скостопанските производители 
получават професионална по
мощ от службите на земедел 
ските кооперации, а делегации 
те в основните организации 
на сдружения труд и другите 
самоуправителни организации 
— от професионалната служ 
ба но тези организации, отно 
сно общности.

В действуването на делегат 
ската система информирането 
има важна задача и представ 
лява едно от съществените пре 
дусловия за успешната й ра 
бота. В това отношение всич 
ки обществени фактори имат 
определени задачи и отговор
ност. Соицалистичесният съюз, 
Синдикатът и другите в осъ
ществяването на такава форма 
на информиране, с която ще 
се постигне пълно и благовре 
менно осведомяване на тру
дещите се и гражданите, деле 
гациите и делегатите по всич 
ки въпроси важни за дейно 
то им участие в решаването, а 
специално за инициативите и 
предложенията по най-важни
те въпроси, ноиТо" ще ~се~~т>6^ 
съждат .в скупщините.

/ Никола Димитров
делегат в Скупщината на

\ СР Сърбия

КОМЕНТАР

НА ДЕАОДЕЛЕГАТИТЕ
в местните общности, че материалите тря
бва да бъдат кратни и ясни, за да бъдат 
напълно разбираеми. Досега това не о на-

Първите опити в дейността на делега
циите и делегатите на местните общности 
и трудовите организации на Общинската 
снупщина в Босилеград, сочат нянои нови 
моменти.

Забелязва се, че по-голямата част от 
дейността и акциите все още предприема 
Общинската снупщина. Инициативите редов
но раздвижва Общинската скупщина, а де
легациите главно обсъждат готови матери
али и предложения, получени от професи
оналните служби на общинената управа. 
Обратни инициативи, засега, още няма дос
татъчно.

правено.
Особено важно е материалите благо- 

временно да се доставят, за да имат деле
гациите достатъчно времо до со съберат, 
обсъдят въпросито, ноито со на дновон ред 
и да заемат становище, което техният де
легат що застъпва на сосиято на Общинс
ката снупщина. Защото нито едно важно 
решение, отнасящо со до цялата комуна, 
но би трябвало да со приема прибързано, 
без предварителни обстойни подготовни, 
което що речо цялосто ангажирано но всич
ки делегации.

С една дума, на делогациито трябва 
до со даде достатъчно време, за да могат 
благовременно да заемат становища по 
всички проекторешения, върху ноито деле
гатите ще се изясняват в Общинската снуп
щина.

Същевременно особено значение има 
и зачитано на становищата, желанието на 
делегациите за взаимно договаряне и спо
разумяване върху общи въпроси.

С други думи назано, дейността на де
легатската система трябва ежедневно да 
се проверява. А за целта трябва време и 
това трябва да се вземе като обективно 
обстоятелство.

Делегацията е ключово ре 
шение за всяка основна орга
мизация на сдружения труд 
в нашата политическа система. 
От успешното й действуване 
зависи осъществяването на 
конституционните промени в 
областта на политическата си 
стема. Следователно делегация 
та, като цяло, и делегатите в 
кея трябва сериозно да се 
гажират за успешно провежда 
не ма конституционните проме 

Във връзка с това необхо 
димо е до се изгражда и ро
лята но председотелствуващия 

който би

Съществува реална опасност делегаци
ите да се консултират само в/>рху отделни 
най-важни въпроси, определени от Общинс- 

Изпълнителният й съвет ината скупщина, 
службите иа общинската управа. За това е 
необходимо от багата н/»м Скупщината да 

най-много инициативи, тоест де- 
максимално да сътрудничат със

ан- |\пристигат 
легациите
Скупщината, а по-малко с професионалните 
служби иа управата. Разбира се, това сът
рудничество трябва да бъде на нов и съот
ветен начин регулирано и оначествено.

Раздвижване на нови мероприятия 
лага досегашният опит на функциониране 
иа делегатската система в комуната. ВьпР®' 
ки, че са проведени няколко сесии на Об
щинската скупщина и заседания иа съве
тите й, иа делегациите и делегатите са из
пращани обемни материали с много въпро
си, по ноито трябва да решават делегатито. 
Не трябва да се забрави, имайки предвид

всично

ни.

на делегацията, 
трябвало да бъде организатор 
на работата и координатор на 

а в никакъв случай

аъз-

акциито,
ръководител със 
права.

За да со подпомогне разви 
тието иа делегатска система,

Сега, когато ще се водят разговори в 
цялата община, в центъра на вниманието 
на псични дологации трябва да бъдат и 
въпросите, ноито посочихме.

специални

)
/

В. В.
структурата иа делегациите преди

стеАництГ*
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ч*А
СЪЮЗЪТ НА КОМУНИСТИТЕ 

ПРЕД АКТУАЛНИ ЗАДАЧИ

ч
В БОСИЛЕГРАДСКА ОБЩИНА

КАДРОВАТА ПОЛИТИКА - 
НА ОБСЪЖДАНЕ

СУРДУЛИЦА

Ьитуални задачи за 
Сурдулица през При това, във всички области 

кадровата политика трябва да 
има класов характер.

ставляват •
ОН на СНС 
1975 година.

И дейността'на комунистите 
и непроизйодстоеиитб дейно
сти -особено в здравеопазво 
иото и образованието и' анали 

в СИ на

__ I системата и методи на ра
бота на ръководствата и орга 
низациите на СН, борбата за 
увеличение производително 
стта на труда, някои аспекти 

осъществяването на социал 
в общината и

Комисията за оргенизоциом- 
въпроси при Общи 

ССРН

тиеСпоред приетата програма 
Общинският комитет на СНС 
в Сурдулица планира през 1975 
година да проведе десет засе 
дания а според проенто-про- 
грамата, която наскоро ще оъ 
де приета от Общинската нон 
ференция на СН, същата пък 

пет заседания.

в
но-кадрови
нската конференция на

и Изпълнител- 
ССРН 

на общест-

Заключено е до 1 февруари 
тоя проектодокумент 
обсъди във всички местни ор 
ганизации на ССРН и в трудо 
вите колективи. След това ще 
се устрои съвместно заседа
ние на изпълнителните органи

обществено-политическите
организации, на които ще се 
разгледат забележките върху 
проентодонумента. Ще се Ф°Р 
мира номисия, която ще изгот 
ви проектодоговор за надрова

в Босилеград
отбор на ОН на седания

обсъдиха проекта
договор за решаване на 

кадровата политико в СР Сър
бия.

в
ната политика 
дейността на комунистите в 
другите обществено-политиче 
ски и самоуправителни струк
тури, в държавните органи, ор 
ганизациите и службите.

състоянието вениязиране
Сурдулишн* община ще се на 
мерят на дневен ред на засо 
ланията нй Общинския коми
тет на СНС в Сурдулица. 

Общо взето, програмите и 
конференция

ще проведе
Общинската конференция на 

СН ще разглежда актуалните 
на СН в областта на 

обществено-

изго
таен от Републиканската кон
ференция на ССРН, има за 
цел в областта на кадровата 
политика да се осъществи 
ефикасно влияние на общест- 

организа- 
със Съюза на комунисти- 

Също така трябва 
по начин, кой-

Този проектодокумент,

назадачи
по-нататъшното 
икономическо развитие на об
щината, идеологическото обра 
зование в СН. задачите на СН 

общината във връзка с про
веждането на становищата за 
деловото сдружаване и свърз 
ване в сдружения труд. про 
веждане нановите нонституции 
на СФРЮ и СРС в трудовите 
организации. Предмет на рази 

така ще бъдат

рошенаОсъществяването 
нията и становищата в СН, 
информираността 
бености в дейността на пър-

на Общинската 
но СН и на Общинския коми- 
Т0Т ма СК 0 Сурдулица съдъри някои осо-

вено-политичоскито
ции
то начело, 
до со решава 
то постоянно да укрепва ро
лята на работническата класа 

всички положителни про 
цеси в обществения развой.

в Босилеградската политика 
община. Той ще бъде подпи- 

номпетентните до краясан от 
на февруари.

В. В.и на
енване също 
и осъществяването на самоу
правлението в общината, фунн 
ционирането на 
система и самоуправителнитс 
общности на интересите соци 
алната политина

■4^

РИКАЧЕВЦИделегатската

ИЗПЪЛНЕНО ЖЕЛАНИЕи някои ас-
социално неравен

ство. Общинската нонференция 
на СК ще направи анализ и 
на състоянието в СК в Сурду 
лишка община.

Общинският комитет на СКС 
пън ще разглежда актуалните 
задачи във връзка с идеалоги 
чесното обоазование на члено 
вете на СК и непосредствени 
те задачи във връзка с осъще 
ствяването програмата на из- 

комитет на Гюед

пекти на
през Бранковишки рид като 
свързва селото с главното шо 
се Босилеград Д. Тлъмино.

Рикачево е едно от най-мал 
Босилеградска обките села в 

щина, наброява само 60 къщи. 
Намира се недалеч от югослав 
ско-българската граница край 
пътя Босилеград — Долно Тлъ 
мино. За Рикачево с право на 

че е село без младост.

За тази цел трудолюбивите 
прикачвани са събрали пари
чни средства, а известна по
мощ им оказа и Общинската 
скупщина. Чрез ,,Братство
те искат да помолят всички 

съселяни, живущи нав-

зват,
В селото са останал-и само въз 
растни хора, докато младите 
са се пръснали навред из стра 
ната, а неколцина са на рабо
та в чужбина.

Преди няколко.години рина 
чевчани раздвижиха инициати
ва за строеж на път от цен
търа до махалите.

В настоящата година — то
ва желание ще стане действи 
телност. От училището през 
Графовска махала, Чукаричка, 
Тролча, Раковдол, Бранкович- 
ка махала шосето минава

Паметнинът на бойците в* Сурдулица

жат най-антуалните въпроси, с 
които ще се занимават комуни 

Сурдулишна община.
вичните организации и активи 
те на СК; дейността на само 
управителните общности на 
тересите въз основа на нови 
те конституции; влиянието на 
СК върху процесите в кадрова 
та политика в СК и в остана- 

структури на общината;

свои
ред по страната, да изпращат 
парична помощ за завръшва- 
нето на започната акция. Па
рите се внасят 
текуща сметка: 62 140 — 645 
— 18 540. Местна общност. Ри

пълнителния 
седателството на ЦК на СКС 
както и задачите на СК в об 

всенародната отбра 
някои аспекти във връз 

на с приемането на работа 
на наши работници в чужби
на. Предмет на разискване ще 

самоуправителното

стите в 
Те също така предвиждат м по 
кой начин ще се подготвят мате 
риалите за разглеждане на от
делни от програмата въпроси. 
Разбира се, това са ориентаци 
онни програми за работа, 
всекидневния живот и практи 
на ще наложат и други зада 
чи за разрешаване.

ин
ластта на 
на и на следната

качево.
Възванието на 

ни, вероятно ням 
без отзвук. /

лите
идейно-политическото и орга- 

подготвяне на СК 
общината в борбата за по

нататъшно развитие на самоу 
и дейността на де-

а риначевчз 
да остан(бъдат и 

сдружаване и делово свръзва 
не на организациите на сдру 

осъществяването

низационно
в

Иван Ненов, 
с. Рикачевожения труд,

на новите конституции в тру правление 
довите организации^_ осъще-- легациите и де 
ствяването на.-новите нонститу 
ции в /трудовите организации, 
усъвръшенствуване и разви-

г
М. Величковите и осъ-

си-ществяване делегатското 
общината — ще >ед СРЕЩИ И РАЗГОВОРИстема

//САМОУПРАВИТЕЛНО ДОГОВАРЯНЕ

/РАБОТНИЦИТЕ ОКАЗВАТ ВЛИЯНИЕ 
V ВЪРХУ КАДРОВАТА ПОЛИТИКА

Радостите и тъгите ^</ 

на Станка чистачката /г
//

Ч/;
;

се касае за попълване на ръ/ 
ководещите работни места/в 
основната организация 
жения труд? Канво^Тц

Координационният отбор 
не приеме лицето, предложе
но от организацията на сдру
жения труд?

Работната група, респекти
райки и тези забележки, даде 
текст, нойто влезна в догово
ра. Ако Кандидационният от
бор не приеме предложеното 
лице за съответен ръководи
тел компетентните в трудова
та организация са длъжни за 
това да осведомят събранието 
на трудещите се. Ако нолекти 
вът не приеме мнението на 
Координационния отбор с до
говора се предвижда в слу
чая по-широко да се осведо
ми обществеността.

Може да се каже, че дефи

нишна община рабо 
ви онончателен 

я дого-

В Ба
тна група й ^ 
текст на обще

кадровата пбТТРггина- 
Крайните поправки са извър
шени след почти едногодишно 
обсъждане на .проекта на то
зи самоуправителен акт.

Работниците от най-голямата 
организация в общината „Лу- 
жница” потърсиха да се про
мени член 24. Той е променен 
и гласи: „Работници, 
особени заслуги за развитие
то на трудовата организация и 
участвували в революцията и 
НОБ, ако не ги изберат отно
во на ръководещо работно мя
сто, понеже в предстоящия пе 
риод трябва да получат право 
на пенсия за навършени го
дини, или ано сами се оттег
лят от него, а имат над 30 го
дини трудов стаж, организа
цията е длъжйа да им осигу
ри такъв личен доход, който 
са получавали дотогава, неза
висимо от работното 
на което са разпределени .

В дискусията

>€ГСДРУ
е стане, Станка е чистачна в сгра

дата на общината от 1945 го
дина. Оттогава до днес всяка 
сутрин е почиставала над 35 
помещения. Едно време без
платно е почиствала и поме
щенията на обществено-поли
тическите организации.

С лед тридесет години ра
бота без прекъсване, 50- 
годишната Станка Цве
танова, чистачка в об- 

преди
замина в пенсия.

вор за
ако

щината в Босилеград, 
няколко Д^и

Колентивът на общината й 
организира скромно изпраща
не. Тоя ден тя бе удостоена 
с внимание и нежност от вси 
чки, с нойто три десетилетия 
заедно е работила.

— През тези тридесет годи 
ни много неща се измениха 
и подобриха. И условията за 
работа ставаха все по-добри... 
Инак през това време предсе 
датели на общината бяха се
дем души, а също толнова и 
сенретари — казва Станка.

имащи

За Станка, която целия си 
трудов век е изкарала, така' 
да се каже незабележително, 
тоя ден бе същевременно и 
на й-радост ният и най-тъжния 
й ден.

Както и досега, тя ще жи- 
селовее в родното си 

Райчиловци. Сама в една ста- 
ринена къща. Има само един 
син. нойто тази учебна годи
на трябва да завърши полувис 
ше педагогическо училище.

Станка Цветанова

Винаги и н 
вала задачите си: 
дини е член на 'СъТоза 
комунистите. Няма 
бележка върху професионална 
та и обществената работа.

ницията остана недоизказана. 
Но групата се определи за та- 
нава формулировка, понеже 

място, смята, че революционните и
прогресивни сили — работни- 

е поставена ческата класа няма да допус-
забележка на мястото и рол- не в организациите в кадрова 
ята на Координационния отбор та политика да им останат не- 
за въпросите на кадровата по доизказани и недефинирани 
литика, телата, които трябва работи и когато се касае за

осъществяването конкретни личности. Още по
вече, ногато се има предвид, 
че и Съюзът на комунистите 
ще действува нато сила, коя
то може да поведе всички

какво сили в желаната насона.

Със сълзи на очи, тази
енромна жена, която е най-дис 
циплинирано изпълнила 
трудов дълг, изказа топла бла 
годарност за оказаното внима 
ние.

ав] е/изпълня 
™есет госвоя

на
каква за

— Най-голямото желание ми 
е синът ми да намери работа 
тук някъде в комуната, за па 
бъде по-близко до мен. За- 
щото между четири стени са
мотията трудно се понася — 
казва Станка, която 
пенсия с най-хубави благопо- 
желания от трудовия колектив 
на общинската управа.

— Работех нодмото ми поз
воляваха силите. Сега съм най 
щастлива, че всички сте тук. 
но и най-тъжна, че се разде
лям от вас. Пренарах нрай вас 
трудовия 
всичките 
и човешки казани думи на ед
на обикновена работничка.

Ръчен часовник и плат за 
рокля — това са скромните 
подаръци, които Станна полу
чи от трудовия колектив. Но 
за нея е най-важното — вни

да следят 
на разпоредбите на този об
ществен договор. В дискуси
ите се търсеше да се дадат 
по- големи права на този от
бор, да се прецизира 
той трябва да работи, ногато

замина вси век и обичах ви 
— бяха това топли

манието и човешната постъп-
М. Б. на. В. В.

СТРАНИЦА 4 БРАТСТВО * 24 ЯНУАРИ 1975



СЪВМЕСТНО ЗАСЕДАНИЕ НА
о НИШ МЕЖДУОБЩИНСНАТА НОНФЕРЕНЦИЯ НА СНС И ССРН

НАСТЪПВА ПЕРИОД НА СДРУЖАВАНЕ НА 

ТРУДА И ОБЩЕСТВЕНИТЕ СРЕДСТВА НА СЕЛО
Секретарят на Общинснил 

комитет на СКС в Димитров
град Венно Димитров изтъкна 
трудностите, пред които е из
правен Съюзът на комунисти
те в тази община в осъществя 
ване на Закона за сдружаване 
на селскостопанските произво
дители. Преди всично касае се 
га полупланинските територии 
(годни за животновъдство, осо 
бено за овцевъдство), където 
са останали стари хора, които 
не представляват работна си
ла способна да произвежда и 
да сдружава труд и обществе 
ни средства. Нъм този проб
лем се прибавя още един — 

на недоверие между производи
телите и кооперациите, развило 
се по време на купопродажни 
те и изнупвателни отношения 
и нестабилните изнупвателни 
цени и прекупвачи от други 
места.

Тези факти, накто изтъкна 
Венко Димитров, отразяват 
прилагането на Закона за сдру 
жаване на селскостопанските 
производители. Затова са не
обходими доста усилия на Съю 
за на комунистите да обясни 
същността на сегашното сдру
жаване на селскостопанските 
производители, а от 
страна, необходимо е в реги
она да се изготвят програми, 
които ще съгласуват действу- 
ването на селскостопанските 
организации на тази терито 

и рия. Инан, в Димитровград оце 
няват, че създаване на нови 
земеделски кооперации би оз 
начавало дезинтегриране и 
затова ще се ориентират нъм 
други форми на сдружаване. 
Защото, накто той изтъкнт, 
без икономически силни коопе

Съвещанието по „Развитие на 
ките обществено-политически

социалистичес-
отношения на село, ун- 

репване на материалната основа на селсното стопан
ство и задачите на Съюза на комунистите и общест
вено-политическите организации и органи” е значител
но, понеже е още в началото на стопансната година,
по време на интензивна работа върху определяне на
сочите за развитие на обществено-икономическите от
ношения в Сърбия и страната, нанто за предстоящата 
година, тана и в средносрочния план. БОСИЛЕГРАДСКОТО ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ НА „РЕНТГЕН”

Без кадри няма 

качествени и бързи услуги
Изтъквайки този момент пре 

дседателя на Републиканската 
конференция на ССРН се спря 
върху три основни момента, 
ноито изискват извънредни 
усилия за развитие на селсно
то стопанство и социалистиче 
ските отношения на село. Пре 
ди всичко, увеличаването на 
производството на хранителни 
продукти е императив на на
шите производителни сили, ко 
ето от своя страна създава го 
лям шанс за развитие на сел
скостопанското производство. 
Обаче, пр^изводството се сре 
ща с дребни частни имоти 
(70 на сто от домакинствата в 
Централна Сърбия имат до 5 
ха обработваеми площи), нъ- 
дето трудно може да се при
ложат агротехнически мерки 
и разходите на производство
то са големи. Но и покрай то 
ва. както изтъкна председате
лят Милошевич, обществените 
сили са нараснали, и това 
дава възможност по-бързо да 
решаваме проблемите в селс
кото стопанство, понеже са 
подобрени обществено-полити
ческите условия за развитие и 
заздравяване на социалистиче 
ските отношения, още повече 
че Конституцията регулира по
ложението на селскостопански 
те производители, а законът 
за сдружаването им определя 
начина на организиране, и са- 
моуправителни и други права, 
произтичащи от това.

ятно — на един хектар обра
ботваема площ средно годиш 
но се употребява 18 нг, а 
нивите 22 кг тор.

Статистиката показва, че на 
село в този регион 
42,9 на сто население, а дол
ната граница на селскостопан 
ските производители е 50-го- 
дишна възраст.

От тези данни произтича, че 
на територията на региона със 
селско стопанство се занима
ват 290 селскостопански специ 
алисти, от които 130 са в ко
операциите, които са малки и 
икономически слаби.

Взети общо тези проблеми 
и явления показват: че селско 
стопанските мощности се пол 
зват с 50 на сто. А това 
момента, ногато въпросът за 
производство на 
продунти става императив 
за прехраната, и за промиш
леността, и за изнасянето, не 
е обществено и икономическо 
оправдано.

Затова въпросът за ползва
не на нредити за подобряване 
на селскостопанското произво 
дство, осъществяване Занона 
за сдружаване на селскосто
панските производители, про
грамите за развитие на расте
ниевъдството и производство 
на фуражи растения и живот- 
новъдствотоу/тосгорено в полу- ■
планинските гайбни, става ос- ДИМИТРОВГРАД
новна грижа нЬ чюични общес 
твено-политически В»ли и Съю _ 
за на комунистиМ мбгато се Пц Д ГЦТЛВ1Л4 
касае за селското стЪпанство || ЦжА! Ц | ||Щ1 Л 
на село, увеличаване \А» хра- “
нителните продукти ю* заоилва АЦ IIА#ЪТП11|1М||А 
не и развитие на самоу/Т&аей- 011 IО ТШ1ПС
телните социалистически чагнв- *но 8-ми март

живеят
ПАЦИЕНТИТЕ, КОИТО В ЗРДАВНИЯ ДОМ В БО

СИЛЕГРАД ПОЛЗВАТ УСЛУГИ, ДОВОЛНИ СА ОТ КА
ЧЕСТВОТО ИМ И ОТ ПОСТЪПКИТЕ НА МЕДИЦИНСКИ 
ТЕ РАБОТНИЦИ, НО НЕ И ОТ .ДРЕБОЛИИТЕ”, ПОРА
ДИ КОИТО БИЯТ ПЪТ В СУРДУЛИЦА, ВРАНЯ НИШ...

латории пс-не в районните цвн 
трове. Безспорно тогава няма 
да има толкова много пациен 
ти в Здравния дом.

ЗОРАН АНАСТАСОВ, шо
фьор от Босилеград: — Съв
сем е ясно, че нарастващите 
здравни потреби, търсят по- 
качествени и по-бързи здрав
ни услуги. За да се в това 
успее, необходимо е Здравни 
ят дом да има повече лекари 
обща практика. Големи са 
нуждите и от специалисти. До 
сега за един обикновен пре
глед на рентген отиваме в 
Сурдулица, Враня и други ме 
ста.

За проблемите на здравео
пазването в Бооилеградска об 
щина, в предишният брой на 
вестника обеседвахме с д-р 
Анани Стоянов, директор на 
единственото здравно заведе
ние в комуната — Здравния 
дом в Босилеград. Тоя път пре 
насяме мненията на някои 
пациенти, които срещнахме в 
коридорите на Здравния дом, 
дошли тук за медицинска по
мощ. С тях беседвахме как 
виждат здравните проблеми и 
какво предлагат.

ЛЮБЕН НИНОВ, земеделец 
от с. Добри дол: — В Здрав
ния дом идвам по-често и съм

друга

в

хранителни

рации, не може последовател
но да се провежда Занона за 
сдружаване на земеделските 
производители.

ЗДРАВНИЯТ ДОМ „МЕКА”
ЗА СТАРИТЕ ХОРА

От момента на валидността 
на новия закон за здравната 
защита на старите хора, в 
Здравния дом в Босилеград 
все по-често идват на леку
ване стари и изнемогнали хо
ра. Това е и разбираемо, нато 
се знае, че всички онези, но
ито са над 65-годишна възраст 
безплатно имат пълна здравна 
защита.

Беседвахме и с няколко та
кива пациенти.

СТОИЧКО СТАМЕНОВ, 80- 
годишен земеде%'ец от с. Ресен:

— До преди нямах възмо
жност да се лекувам, защото 

„СТОТЕ РЪЦЕ" НА ЕДИН нямах средства. Сега вече ця 
ЗЪБОЛЕКАР ла седмица съм тук на леку

ване и мога да кажа, че здра 
вословното ми състояние е по- _ 
добро. Доволен съм и от каче Ч, 
ството на услугите и от начи 
на, на който се към нас отна 
сят ленарите и техните помо
щници.

и ВЛАДА МИЛАНОВ, 72-годи- 
шен земеделец от с. Гложие:

— През последно време по
чти редовно идвам на лекува 
не в Здравния дом. Сега се 
чувствувам добре. Особено 
важно е, че най-сетне и ние 
старите хора, ноито нямаме 
средства можем безплатно да 
се лекуваме.

доволен от услугите, които по
лучавам от лекарите и от оста 
налия медицински 
който тун работи. Наистина по 
някога чанаме много време, 
защото тук идват много паци 
енти.

персонал.

М. Б.

РОСНА ХРИСТОВА, домаки
ня от с. Паралово: — Обикно 
вено лекарска 
търся през пазарния ден, за
щото по също време, свърша 
и някоя друга работа в гра
да. Обаче тоя ден винаги ча
кат много хора за прегледи и 
лекуване. Сигурно, че няма 
достатъчно лекари, ноито би
ха могли навреме да онажат 
помощ на всички, дошли тун.

интервенция
В материалите и изложение

то на Андрия Николич. секре- 
тар на ОК на СКС в Аленей- 

дискусиите стана ду- 
положението в селсио-

нац и в 
ма за
то стопанство и на село и 
Нишки регион, в чийто състав 
влизат десет общини. Така на 
тази територия има 178 580 ха 
обработваеми плоши, а само 
2 а на сто са в обществения 
сентор. През 1973 година не 
са обработвани 5 500 ха, а то
ва е повече отнолкото в обще 
ствения сентор. Най-много не- 
обработваеми плоши има Ди
митровградско (2,227 ха), 
Бабушнишна обшина (806 ха) 
и Пиротсиа (1 544 ха) с тен- 

всяна година тези пло 
понеже

в шения. ' п
Оттам идва и ангажирането 

на всички в региона да се 
енлючат обществени договори 
за развитие на агропромишле- 
ния компленс, за цените на 
селскостопанските произведе
ния, за кредитирането но про
изводството и индивидуалните 
стопанства, за определяне на 
изгодни гарантирани 
премии за месо и царевица, 
по-добро стимулиране на жи
вотновъдното производство, зв 
даване на средства за разви
тие на частните стопанства и 
т.н. Също ще се работи върху 
сдружаване на 
ските производители

кооперации и развива- 
форми на сдружа- 

и средствата 
и селсно-

Разиснвайки върху подготов 
ните за чествуване на 8-ми 
март —■ Денят на жената, Сен 
цията за обществена дейност 
на жените в Димитровград ре 
ши и тази година по случай 
празнина да бъде организира 
но тържествено събрание с 
художоствено слово и хорови 
изпълнения. За втората част 
на тържественото събрание 
ще со подготви културно-за 
бавна програма’с лотария.

Също бе прието в навечери 
ето но празнина до се изнесе 
сказката „Общественото дей
ност и офирмация на жената" 
и да се организира изложба 
на ръноделия.

Секцията реши до отправи 
предложение до Общинското 
енупщина пазарен ден в бъде 

бъде събота, 
петък. Това

VкПочти редовно 
пациенти чакат пред вратата 
на зъоолекаря. Това е и раз
бираемо, защото тук раооти 
само един специалист и вър 
ши услуги на цялото населе
ние в комуната, по също вре
ме той редовно провежда 
прегледи на зъбите на уче
ниците в селските училища.

ИРИНА НИНОЛОЬА, дома
киня от с. Долна Лисина: — 
Имам проблеми със зъбите и 
тун идвам поради тази причи 
на. Обаче, виждам, че един 
зъболекар не е в състояние 
сам да се справи с толкова 
много пациенти, па да има и 
„сто ръце”. Това сигурно вли
яе и върху качеството на тоя 
вид здравни услуги.

ВЕНЕ МИТОВ магазинер от 
с. Брестница:
време чакам да поправя зъ
бите си, но това не ми се 
удава. Причината е, че един 
зъболекар но е в състояние 

на сам да се грижи за цялото на 
селение в комуната.

Инак за окачествяването но 
здравеопазването е необходи
мо здравните услуги да се 
доближат до населението. То
ва ще се постигне ако се от- 

нянолко здравни омбу-

най-много

цени,
В

денция

рата в салата е по-интензивен. селскостопан- 
в земо-

Въпреки значителните резул
ГскоГпен^0-“

общини все още 
се прилагат аг-

мероприятия.
община от 

зася-

делски 
не на други 
ване на труда 
на производителите 
ланските организации.

Интензивната работа върху 
изготвянето на предписанията 
за здравното, инвалидно и пен 
сионно осигуряване на селско
стопанските производители ще 
даде отговори на много въпро 
си, които на съвещанието из
тъкна частният производител 
Миролгоб Мариниович от Свър 
лижка община. С решаването 
на тези проблеми ще се ре
ши и въпроса за социална и 
друга сигурност на младите 
хора, които поради тези и дру 
ги причини напуснаха селото и 
отиваха в града или иа време 
нна работа в чужбина.

тво, в нянои 
недостатъчно 
ротехиичесните 
В Димитровградска 
Целокупната повърхнина 
та с пшеница, само 17 на ст 

високородни сортове, 
само 2 на сто. 

община поло- 
огце по-лошо, с 
сортове пшеница 

3 на сто, а с

★
Изводът за сегашното поло 

жение но Здравния дом в Бо 
силегрод е, че това здравно 
заведенио бележи добри ре
зултата, но все още е изпра
вено пред редица трудности, 
главно липса на кадри.

Това изисква ръководството 
на Дома, с помощта на обще 
ствено-политическите организа 
ции по-бързо да търси кадро
ви решения. Също така пре
възходна задача е да се до
ближат здравните услуги до 
пациентите в селата, относно 
да со откриват здравни 
Оулатории.

доще
вместо
се обосноваоа с обстоятелство 
то, че болшинството жени в 
града са заети през пазарния 
ден и нямат възможност да 
пазаруват. Ако това предложо 
пие не е приемливо Секцията 
За обществено дейност 
жените счита, че е нужно да 
се обърне по-голямо 
ние върху снабдяваното, с цол 
да се осигури по-голямо коли 
чество плодово, зеленчуци и 
други хранителни продунти.

Вече дълго
се сеят 
а с царевица 
В Бабушнишна 
жението е 
високородни
се засяват само лимит-
царевица 9 на сто. В Димит 

община на един внима-
ровградсиа 
хектар обработваема площ се 

41 килограма изку 
нивите 61 иг.

изразходва 
ствеи тор, а на

ам-
В. В.криятобщина поло- 

още по-иеблагопри-
А. Д.В Бабушнишна 

жаииато а
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Нашю помазаха деветмесечните резултати в димитров
градското стопанство

НЕДОСТИГА! ОБОРОТНИ 

СРЕДСТВА КОН
Седем предприя 

производи- 
на номфеи-

гятия 
са&оупра 

с/тразуме- 
л-рудничест

тия ПрСДП]Седем
сключиха 
вително 
ние за Ж

29 милиона, в „Градня" 6,3 и 
в „Балкан" 2 милиона динара 

Условията за стопанисване 
„Братство" са лоши. Недости 
гат основни средство 
ременни машини. Съществува
щите са застарели и аморти
зирани. Затуй производително 
стта на труда е ниска, ^про
изведенията на „Братство" не
конкурентни и въпреки добра
та конюктура на пазара. Лип
сата на собствени оборотни 
средства предизвиква застой 
в обезпечаването на сурови
ни, затъва се в дългове към 
доставчиците но суровини, не 
могат да се отплащат ануи.те- 
ти на банковите кредити. При 
това и направените съдебни 
разноски пречат. В разултат 
на лошите условия за стопани 
сване са ниските лични до-

ВЪЗ ОСНОВА на деветме
сечните финансови показатели 
за 1974 година 
дейност в
община, въпреки че 
организации на 

труд са работили със загуба, 
е добра. Общественият про
дукт, осъщественият доход и 
доходът за разпределение ха
рактеризира значителен 
теж в сравнение със същия 

1973 година. Тряб- 
че голямо 

върху финансовите 
чес-

гели
ция и текстил, чле 
нове но Основна-стопанската

Димитровградска 
няколко

та стопанска ка
мара, в Ниш са 
сключили самоу- 
провитолно спора
зумение за дело
во сътрудничество 
в по-нататъшната 
работа. Меж

ду тях са „Текстил 
колор" о Бабу! 
цо, „Нитенс"
„Ниш" в Ниш,
„Свърлиг" — Свър 
—лиг, „Будучност"
— Прокупйе, „7 
юли" — Куршум* 
лия и „Свобода"
— Димитровград.

Вече е избрана
Скупщина на тази 
трудово общност 
и Изпълнителен 
отбор, в рамките 
на нойто ще се 
образува бюро за 
работа на общно
стта. Статутът на 
общността, както и останали
те нормативни актове са при
ети, а гласувано е и самоуп- 
равителното споразумение за 
финансиране на службата.

Основната задача на тази

в
съв •л*.

сдружения
во,'р..-

рас- разпределя 
комисия, офорто сетне ще се 

помежду им от 
мена за целта.

1II НИпериод на 
ва да изтъкнем. и Първите крачки на общност 

та са успешни и вече са силю 
чени договори за някои произ
ведения за западноевропей
ския пазар. В момента 
сключват договори за произ- 

стоки за първото 
тази година.

че в Ску

Евлияние
резултати са оказали и 
тите промени на цените на 
суровините, застарелите прои 
зводствени мощности и недо
стигът на оборотни средства.

На всеки 137 динара през 
деветмесечието на изтеклата 
година е осъществен общ до
ход от 100 динара, което е 
с 6 на сто в повече от същия
период на 1973 година. За създаване на лоши 
същия процент е повишена и отношения. Започнали са вза-
икономичността на работата, имни обвинения между непо-

Личният доход в общия до средствените производители и
ход на общината, е намален ръководителите,
на 88,8 на сто срещу 91 на но се пренесли и между някои
сто през 1973 година. Съот- ръководители, създало се гру-
ношението лични доходи — повщина. И така вместо бор-
фондове е 72:28 в полза на бата да се поведе за преодо-
личните доходи и е под за- ляване на трудостите 
конно утвърдените отношения води за „доказване" на собст- 
в разпределението на дохода вената изправност и „вината 
с пели 17 процента. на противната страна. В тана-

Общите оборотни средства ва обстановка мнозина специ,-
източ- алисти на „Братство” потърси

ли убежище в други по-стабил 
ни организации, а работници
те и занапред водят борбата 
на погрешен фронт.

личен доход в „Брат 
в първите девет месеца

сеI

ав водство на 
полугодие на

За отбелязване е,Изпълнителния от-ходи.
Това е главната причина за 

взаимни

пщината и 
бор на общността мнозинство 
то представляват работници 
— непосредствени производи
тели. Също така, всяко пред
приятие е дало еднакъв брои 

в Скупщината

г

■ ■шкоито по-къс- представители 
и Изпълнителния отбор.реализиране на деловата поли

тика, технологическо усъвър- Този вид на сдружаване 
шенствуване, и бъдещата спе- не само в съгласие с приета-
циализация на посочените пре та поаитииат-но-.рредставлява
4 и възможност за нови начи-
дприятия. кйния. което потвърждават и

Същественото в момента е . началните резултати, 
общността да намира в стра
ната и в чужбина работа/коя-

е

тя се

общност ще бъде откриване 
на възможности и начини за

А. Д.
показват ръст от 27, а 
ниците на всички средства — 

23 на сто. Незадово-
\

ръст от 
лително \е и съотношението 
между собствените и чуждите 
източници на финансови сред Средният 
г.тва. По-голям , е процентът на 
чуждите източници на сред
ства. Участието на деловия 
фонд възлиза на 42,5 на сто, 
а останалото предимно са бан 
кови нредити и средства на 
доставчиците. Дълговете на то
доставчиците са с 57 на сто тво
по-големи в сравнение със ве.
същия период на 1973 година 
и с 67 на сто по-големи от шото състояние

во" бе отпуснат кредит от фон 
да за стабилизация на стопан
ството на стойност 
хиляди динара, както и за по- 
гасване на загубите през 1973 

340 хиляди динара (без 
връщане). При това и Белград 
ската банка отсрочи изплаща
нето на кредита, а Общинска 

тази
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ство
е бил 813 динара, стойността 
на недовъошеното производ
ство е 11 886 хиляди динара а 

дължи Кой ще осигури средства за участие? I

/на доставчиците се 
10 038 хиляди динара. Тъй ка- /•работи със загуба, „Братс- 

" няма средства за фондо-
ти, два покрити басейна и т.н. , 
Не само, че ще има 
легла, но сезонът 
трае и през цялата зима 
лед
форта, и да има парно отоп
ление.

Поради това, важна задача 
на всички в регионалната об
щност е в такива случаи да 
помагат на неразвитите да ре 
шат своите жизнени пробле
ми. Конкретно не са големи 
средствата за участие, тъй на- 
то ако не може да ги осигури 
една добра организация на 
сдружения труд, то могат ня
колко заедно. Това би било 
значителен принос за разви
тие на тази община, която в 
развитието на туристическите 
възможности на Звонска баня 
вижда своя шанс.

участие. Всичко това са алтер 
нативи, не представляв: 
какво решение.

Наистина това са големи из 
кушения за хората в „Църни 
връх", Хотелът може веднага 
да се строи, а винаги шансът 
се изпуска само поради това, 
че нямат подсигурни 5 на сто 
за участие в конкурса при Ре 
публиканския Фонд. Дребна 
пречка, но „Църни връх" не 
може да я надделее. Заключе 
ние е, че в това е и трагеди
ята на неразвитите територии.

Звонска баня би 
имала, освен сегашните 200 
легла, още нови 100 легла об
ществена собственост и то 
съвременно обзаведен гостил- 
ничарски обект. Също в него 
би се поместила кухня за вси 
чки гости магазини, амбулато
рия, бани с кади и апартамен-

Гостилничарското предприя
тие „Църни връх" в Бабушни- 
ца и всички обществено-поли 
тически и стопански дейци по 
лагат големи усилия да осигур 
ят 5 на сто средства за учас
тие, за да може да се анга
жират средствата на Фонда 
за насърчаване развитието на 
неразвитата територия. С тях 
би се построил хотел в Звон
ска баня. Вече няколко години 
се търси изход от тази задъ
нена улица. От Фонда за не
развити успяха да получат са
мо 280 хиляди динара за изго
твяне на’ проекта. Накрая на 
годината трябваше да конкури 
рат за средства, но понеже 
нямаха фаталния един милион 
динара за участие, с който да 
се ангажират 20 милиона от 
фонда, не можаха да се явят 
на конкурса. Дали тази годи
на ще се измени нещо?

В разговор с компетентните 
в „Църни връх" се констати
ра, че и те сами не могат да 
отговорят на въпроса. Може 
да се очаква, че и на след
ващия конкурс няма да могат 
да конкурират, поради същите 
причини. Именно, те са в със
тояние да осигурят 300 хиляди 
динара, като съберат всичко, 
което имат в касите и фондо
вете, а другите 700 хиляди ди 
нара не могат да осигурят. 
Единствено им остава да се 
надяват някой да им даде те
зи средства, да потърсят зае
ми от трудовите организации, 
тези средства да им 
фондът за неразвити във вид 
на кредит, да им дадат заем 
•Борските рудници или някой 
друг, нойто е в състояние да 
им осигури тези средства за

повечни-
(аможеС цел да се преодолее ло

на „Братст- ог-
и ком->аведе|сумата, която димитровград

ските трудови организации 
търсят от своите потребители. 
Тези показатели говорят за но 
во проникване на неплатежо
способност.

Наплатената реализация през 
деветте месеца на 1974 годи
на е 166,2 милиона динара или 
с 12 на сто в повече от съшия 
период през 1973 година. По- 
малка оеализация в сравнение 
на 1973 година са осъществи
ли земеделската кооперация 
„Сточар" за 1 и занаятчийско 
то предприятие „Прогрес” за 
26 на сто.

Можем да нонстатираме, че 
показва

от 280

година

та скупщина освободи 
трудова организация от данък 

Понасто-върху лични доходи, 
ящем в „Братство” се готви 
санационна програма. Правят 
се големи усилия и за отстра
няване на субективните слабос
ти и вече има признаци на оз 
дравяване на положението.

Подобно е и положението 
предприятие

стопанството изцяло 
незадоволителни резултати в 
наплащането на реализацията, 
което нарушава ритмиката на 
производството, 
ните за 
средства възлизат на 23.3 ми
лиона динара, или за 23 на 
сто в повече от същия пери
од на 1973 година. Най-големи 
трудности в изплащането на 
личните доходи е имало кожо 
обработвателното предприятие 
„Братство", в което поради 
загуби по баланса за 1973 го
дина са получавани минимални 
лични доходи. При проверка 
на годишния баланс за 1973 
година в „Сточар" е установе
но, че кооперацията е работи 
ла със загуба, погасването на 
която зле ще се отрази върху 
личните доходи на работници-

и в мебелното 
„Циле”. Собствените източни 
ци на оборотни средства 
„Циле” възлизат на 2,3 мили
она динара. „Циле" доскоро 
дължеше на доставчиците на 
суровини 6,5 милиона динара, 
а за дългосрочни кредити за 
оборотни средства 2 милиона 
динара. Основните 
в тази трудова 
са два пъти амортизирани и 
отчислявани. С такива сред-

в
Изразходва- 

нето-лични доходи

М. Б.

средства
организация

ства трудно е да се произвеж 
да съвременно и евтино.

В последно време и в тази 
трудова организация се чув
ствува по-жива стопансна дей 
мост, забележено е по-голямо 
производство, увеличени са 
личните доходи. В ход е из
готвяне на санационна прог
рама, като е потърсено съдей 
ствието на Лесовъдния факул 
тет в Белград.

Очаква се в заключителните 
баланси картината в Димитров 
градските стопансни органи
зации да бъде по-добра.

те.
дадеМежду по-добрите трудови 

организации през първите де
вет месеца на 1974 година се 
числят „Свобода”. ..Тигър”
„Градня" и „Балкан". В „Сво
бода“ осъщественият доход е 
6,6 милиона динара, в „Тигър” М. А. Стара планина
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църндщинж
Търстят се по-добри 

елии връзки

ПРОБЛЕМИ НА НАШЕТО СЕЛО

БЕЗ ДОМ ПОД СТАРН ДНИоъо
' На'съвместното събрание на 

местната общност и на 
местната организация на ССРН 
в с. Щърнощица, на което уча
ствуваха- и председателят на 
Общинската скупщина инж. 
ДРАГАН МИЦОВ и преседа- 
телят на ОК на ССРН БОРИС 
КОСТАДИНОВ, бяха обсъдени 
актуалните., проблеми на село
то. Също така се водиха раз
говори върху проектообщест- 
вения договор за решаване на 
кадровата политика в СР Сър
бия и върху проектостатутите 
на ССРН на Сърбия и Югосла 
вия.

лята на делегациите 
стната общност 
самоуправителни 
отношения.

и на ме- 
в сегашните 
обществени

Неведнаж е писано за отно
шенията между родителите и 
децата, за възникващите несъ 
гласия между тях, които поня. 
кога се превръщат и в семей 
ни трагедии; за тежкия живот 
на старите хора на село. Но 
досега по този въпрос не са 
предприети по-сериозни мерки.

Ще изнесем един пример с

предложение как може да се 
разреши.

Дядо Киро от Жеравино, Бо- 
силеградска община днес е чо 
век без подслон. И кан се е 
получило този 75-годишен чо
век да се скита от немили до 
недраги?

С покойната си вече съпру
га Киро извел на път осем де

ца — четирима синове и чети
ри дъщери. Синовете оженил, 
дъщерите удомил; създали си 
семейства, завъртели домове. 
Има и много внучета,’ дори и 
правнучета. Притежава и имот, 
но няма кой да го обработва.

В Жеравино живеят двама 
от синовете му. Останалите си 
нове и дъщери не живеят в 
Жеравино.

До преди няколко години 
дядо Киро живал при единия 
от синовете си в селото. Стиг
нало се до несъгласия и кавги 
и синът изгонил баща си. Оти 
шъл при другия. Няколко годи
ни прекарали в мир и сговор, 
но и с него възникнали недора 
зумения. И той го изгонил. 
Връщане назад нямало. Дядо 
Киро решил да потърси подс
лон при дъщерите 
отказали. Имат си свои семей
ства, родители на съпрузите и 
за дядо Киро нямало място. 
И при другите двама синове 
нямало условия да бъде приет.

Старият, наведен от бремето 
на годините дядо Киро, се от
правил в съда. Не да завежда 
дело, но да търси съвет и по
мощ.

Дошъл и синът му, който е 
пенсионер-миньор, със силино- 
за в черните дробове.

Бащата плаче като малко де 
те и моли сина си да го прие
ме в къщата си. Припомня му 
за тежките години, когато е 
трябвало да отгледа осем де
ца, за мъките, които мъчил до 
като да ги изведе на път.

Синът е неумолим. Не иска 
ни да чуе за стария си баща. 
Дори му 
в къщи! Не ми 
имот, ни нищо! ... Ако съдът 
наложи да дойдеш при мене — 
пак ще те изгоня!"

Помирение, естествено, ня
ма. Дядо Киро със сълзи на 
очи напуска съда без да 
знае накъде да върви. При но 
го? Никой от децата му не ис
ка да го гледа, не искат имота 
му...

В. В.

:
ВИСОК

НЕРЕДОВНИ
СЪОБЩЕНИЯ ДИМИТРОВГРАД

В тези студени зимни дни 
височките села Каменица, Се
нокос, Изатовци, Брайковци, 
Долни и Горни Криводол и 
Вълновия често остават откъс 
нати от останалия свят. Случ 
ва се и по няколко дни да не 
идва автобуса, а има затру
днения и в снабдяването с 
хранителни продукти.

Но нередовните съобщения 
създават и други проблеми. 
Пътуващите на работа в Ди
митровград и Пирот работни
ци закъсняват или отсъству- 
ват от работа.

Защо е такова положението 
със съобщенията във Висока?

На първо място пътят от Ви 
сочна Ръжана до Долни Кри
водол е в много лошо състо
яние и е негоден за движе
ние.

Няма опасност от 

епидемия на грип
На заседанието се взе ре

шение през тази гоДина в се
лото да се въведе местно са
мооблагане в работна ръка. 
Трудоспособните мъже са длъ 
жни да дадат по 4, а жените 
по 2 трудодни. Самооблагане
то ще се ползва за изграж
дането на пътя къ^ м 
Придол, построяване, да два 
моста на Голема рекгл и за 
залесяване на голини, в'» 
досега селото бележи наи-до- 
бри резултати в комуната.

Изтъкнат е. иск автотранс
портното предприятие да уста 
нови редовен превоз на път
ници до това село, защото 
пътуващите оттук редовно ос 
тават без места в редовните 
автобуси, отиващи за Любата.

На събранието, е изтъкнато, 
че селото е лошо снабдено с 
хранителни стоки. В магазина 

. вече няколко месеци няма за
хар, сол. олио и други стоки 
от първа необходимост.

Отправена е критика до зе
меделската кооперация, която 
таксите за напасване на доби 
тъка не ползва според пред
назначението им. В случая не 
мелиорисват пасищата на Цър- 
ноок и не се изграждат водо- 
поилища.

Присъствуващите 
разговаряха за мястото и ро-

Макар че броят на заболели 
от грип от ден на ден е все 
по-голям в Здравния дом в Ди 
митровград считат, че опасност 
от епидемия няма.

Към края на миналата сед
мица в Димитровград бяха ре

гистрирани 54 лица болни 
грип, а този брой се увелича
ва. Обаче всички предпазител
ни мерки са предприети, което 
предсавлява гаранция за осуе
тяване развихрянето на болес
тта.

от но и те

ахала

оето

БОСИЛЕГРАД

Членовете на СК да 

бъдат по-дейни в ССРННаселението от 
села все по-често отправя ис
кове до Общинската скупщи
на и обществе^^а^^олитйчес 
те организации А Дид/|фЬв- 
град да предпрмм^ мерки 
за подобрение на съобщения
та за Висок.

височките

ки-

тата на местната организация 
на ССРН, местната общност 
и синдикалната организация.

Констатира се, че досега та 
зи дейност, поради обекитвни 
и субективни причини, не е би 
ла задоволяваща. Една от при 
чините за това положение е 
и бездействуващото отношение 
на ръководствата на тези ор 
ганизации, които в съдържани 
ето на работата си, не са из 
намерили въпроси общи за 
всички.

Градската първична органи
зация на СК в Босилеград об 
съди дейността и ангажирано 
стта на членовете си в рабоФ

казва: „Не те искам 
трябват ниДОЛНА ДЮБАТА

Подготовки за пробиването 
на тунелаобстойно

ми подготовки. Между друго
то, до село Долна Любата ще 
бъде отведен ток. като за цел 
та се построи далекопровод от 
Босилеград до това село. Дъл 
жината на далекопровода ще 
бъде над десет километра. 
Също така се върши и монти 
ране на бараки, в които ще 
квартируват работниците — 
строители.

Инак, според определеният 
срок, тунелът Лисина — Любо 
та трябва да бъде готов към 
кроя но 1977 година.

Строителното предприятие 
„Хидротехника”, което на те
риторията на Босилеградска об
щина строи втората фаза на 
Власинските водоцентрали, пра 
ви усилени подготовки за по- 
ускорено пробиване на тунела 
Лисина — Любата, в дължина 
от 6 800 метра.

През тоя тунел в аиумулаци 
онното езеро в Горна Лисина 
ще се доведат водите на Лю- 
батска река.

С цел да се осигури проби- 
тунела и към Любата, 

направени са всички нообходи

За цялостно решаване на 
тоя проблем, отнасящ се до 
ангажирането на номунистите 
в другите обществено-полити 
чески организации, по анициа 
тива на тази партийна органи 
зация, наскоро ще се проведе 
събрание на всички комунисти 
од Босилеград. В договора ще 
участвуват и ръководствата 
на местните обществено-поли 
тичесми организации от града.

В течение на миналата 
година в „Сточар” Сигурно е, че случаят на дя 

до Киро не е самотен. В мно
го наши села има стари хора, 
за които няма кой да се гри
жи. А може би и децата 
нямат възможност да ги гле
дат.

ПРОИЗВЕДЕНО 16 ВА
ГОНА СИРЕНЕ И 

КАШКАВАЛ
им

Възниква въпрос: накво да 
се прави, със старите хора? В 
Босилеград няма условия за 
изграждане на старчески дом. 
Да се дава социална помощ, 
или изкупи земята им от стра
на на земеделската коопера
ция, за сметка на което да по
лучат пенсия или друг вид из
дръжка?

Общината не разполага със 
средства, за да излезе на сре 
ща на всекиго от закъсалите 
старци. Това не ще е в състо
яние да прави и новосъздена- 
та самоуправителна общност 
по социални грижи.

Като единствена възможност 
остава земеделските коопера
ции да взимат имотите на та
кива хора като за сметка на тО 
ва им обезпечат издръжка.

Това е едно мнение. Но е 
желателно по този въпрос да 
се чуе мнението и на земедел 
ската «операция и самоуправи 
телната общност по„„сошщдни 
грижи.

Миналогодишната продукция 
на сирене и кашкавал в земе
делската кооперация „Сточар 
възлиза на 16 вагона.

ва на В. В.В. В.

От осемте вагона сирене пет 
са реализирани на домашния, 
а три на чуждестранния пазар. 
Цената е възлизала от 28 до 
29 динара за килограм.

количество каш- 
на домаш 

била 42 
Причината, 

от миналите, го-

Съвкупното 
кавал е реализирано 
ния пазар, а цената е
динара килограм.
че за разлика 
дини, когато кашкавала е пре- 

е че ценатадимно изнасян, 
на домашния пазар е била по-

-голяма.

Тазгодишният 
водство на сирене 
е на равнището 
шния, понеже 
значително увеличение 
изводството на мляко.

плам на произ 
и кашкавал /Пна миналогоди 

не се очаква 
на про

Иван Андонов
А.
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• }младеж в БабушницаОтчетно-изборна нонференция «а\ Съюза на социалистическата

Зпнипред-повече внимание на 

^марнсическото образование
ОТ ОТЧЕТНАТА НОНФЕРЕНЦИЯ НА ФУТБОЛНИЯ 
ОТБОР „А. БАЛНАНСНИ"

Възможност за класирана 

ввъ висш ранг
активност,ват непресъхваща 

не само по времо на провеж
даното на Майските тържеот-

низация на Съюза на бойци
те, говори за развитието и 
таченето на светлите тради
ции но Народоосвободителна- 
та борба и социалистическото 
възпитание но младите, про
дължители на делото на слов
ните си бащи и деди. Горан 
Ристич, делегат от Горно Нър 
нино говори за дейността на 
марксическия кръжок в Бабу
шница. Той подчерта, че е не 
обходимо подобдни кръжоци 
да се организират и за селска 
та младеж, като занапред ста 
нат форма на постоянно изди
гане на младежта в идейно- 
политическо отношение. СЛО- 
БОДАН МИТИЧ. делегат ог 
Братишевац изтъкна, че зана
пред трябва да се организи
рат младежки трудови акции 
по селата и в града, които да 
способствуват за променяне 
на културно-битовото равнище 
в общината.

МАРА СИМОВА, делегат от 
Бучи дел подчерта, че досе
га недостатъчно внимание е 
било обръщано на културното 
издигане на младежта, а МИ- 
ОДРАГ ВУЙЧИЧ от Извор — 
за подкрепяне на вече раз
движената анция „Срещи на 
селата". Той каза. че младеж 
ките активи трябва да разви-

(От 1 стр.)
Освен това, нужно е да се 

предприемат мерки и за по 
правка на терена. Треньор, ио 
йто трябва да бъде и специ 
алист е също един от въгтро 

трябва да се ре 
най-къс срок. С подго- 

бе заключено, трябва 
да се отлочне още в 
месец.

Нужно е да се предприемат 
мерки за формиране на Общин 
ска футболна дивизия на син 
диналните организации в тру 
довите организации.

конфере/щия 
отбор у/Асен 

ай-голямсквнима-

На / отчетната 
на футболния 
Балнансни" \ 
ние Бе обър

ската класа, начело със Съю
за на югославските номунис- 
ти в създаването на ново со
циалистическо общество.

Уставът на Съюза на социа
листичесната младеж в Юго
славия и Съюза на социалис
тическата младеж в Сърбия 
ще даде още по-широки въз
можности за размах на дей
ствие на младото поколение.

Спирайки се върху предсто 
ящите задачи на Съюза на 
социалистическата 
Попович между другото изтън

ва.
За дейността на младежта 

всред най-малките 
рите — говори [.'
КИЧ. Тя подчерта, че в Бабу- 
шнишка община в това отно
шение малко е направено. Пи 
онерските инструктори не ра
ботят активно и е време да 
започнат с работа. ВЛАСТИ- 
МИР НИКОЛИЧ, делегат от 
Проваленик подчерта, че съще 
ствуват множество организа
ции за изява на младежка ак 
тивност. На първо място — 
широк простор за действие 
предлагат спортните организа
ции. Фериалния съюз и други 
културни и обществени орга-

Па досегаш 
абота и плана на работа

— пионе- 
МИРЯНА РА- ната

но та'ри година. Бе прието да 
Управителния

сите, които 
шат все разшири 

съвет от досегашните 11 на 
15 членове.

товките, този

Бе изтъкнато, че между две 
те конференции са осъществе 
ни резултати, с които 
до бъдем напълно 
Само за една година футбол 
ният отбор ,,А. Балкански", ко 
йто миналата година се е на 
мирал на последното място в 
Нишко-пиротска футболна диви 
зия е успял в продетния полу 
сезон на 1974 година да из
воюва право на по-нататъшни 
състезания в тази дивизия, а 
само след есенния полусезон 
да се намери 
същата.

може 
доволни!

младеж,

на'
С провеждането на всички 

тези заключения счита се, че 
отборът на „Асен ралиански 
иМа всички възможности за 
класиране във висш ранг на със 
тезения след пролетния полусе 
зон.

— Съюзът на младежта тря 
бва да положи още по-голе- 
ми усилия за развитие на сел- 
сното стопанство в нашия 
край. Освен това. младежта 
дейно трябва да се включи в 
акцията по изграждане на 
пътища от трети и четвърти 
разряд, изграждането на водо
проводи и други номуналноЧЗи 
тови акции. Младежта на се
ло трябва да създава условия 
за културно-забавен живот, ка 
кто и в града, за да се на
мали миграцията.

В разискванията, ноито ста
наха Мирно Златанович, пред 
седател на общинската орга

низации.
МИОДРАГ ПАНЧИЧ, секре

тар на Общинския комитет на 
Съюза на комунистите говори 
за засилване дейността нз 
младите и приемането им в 
Съюза на номунистите. Той 
между другото изтънна, че. те 
са главната опора в борбата за 
преобразование на селото, 
претворяването в живота на 
конституционните постановле
ния.

А. Д.и начело на

✓»
В Босилеград ска общинаЗа осъществения успех голя 

ма заслуга има и новото ръкр 
водство, което е успяло да 
заздрави отношенията в отбо 
ра, подобри дисциплината и 
развие нови отношения при 
подготовните и състезанията.

За успеха голяма роля изи 
граха организациите на сдру
жения труд, ноито са винаги 
оназвали материална и морал 
на помощ на отбора.

Предстои 

епидемия 

иа грип
Конференцията избра и но

во Председателство от 17 
души. За председател на Об
щинската конференция отно
во е избран МИЛОРАД ПОПО
ВИЧ. Избрани бяха и четири
ма членове на Междуобщин- 
сната нонференция на Социа
листичесната младеж в Ниш.

От конференцията бе изпра 
тена приветствена телеграма 
до др. Тито, в която се изтък 
ва готовността на младежта от 
Бабушнишна община неотклон 
но и неопколебимо да върви

СУРДУЛИЦА

Седем стипендианти на Титовия фоид Според думите йа д-р Анани 
Стоянов, директор на Здравния 
дом в Босилеград, в Босилеград 
ска община главната вълна на 

не е пристигнала.

На заседанието бяха приети 
и определени заключения, кои 
то трябва да станат гаранция 
за успехи 
състезания. Необходимо е вси 
чки футболисти, които са 
състезавали в есенния полу
сезон да продължат да играят 
и в пролетния полусезон. Да 
се създадат възможности вси 
чки състезаващи се футболис 
ти, редовно да се подготвят за 
състезанията. Да се предпри 
емат мерки за настаняване на 
работа на незаетите футболй 
сти.

В Титовия фонд за степен Анджелкович, подпреседател 
диране на работници и работ на Съвета на Титовия фонд 
нически деца в Сурдулишка за стипендиране в Сурдулишка 
община са зачислени 21 тру община, 
дови и други организации (10 Деня на младостта ще бъде 
основни организации на сдру- обнародван нов конкурс 
жения труд, 3 обществено-по стипендиране на млади работ 
литически организации, 7 об- ници и работнически деца от 
ществено-политически общнос Сурдулишка община, 
сти и една местна общност).
Съвесем незначителен брой 

които

в предстоящите грипа още 
Обаче епидемично състояние, 
предизвикано от 
може да се очаква през тази

Към 25-ти май тази болестсе

за седмица.
Инак при болните, грипът се 

манифестира с повишена на тем 
пература, кървоизлияния в но
са и силни главоболия. Осведо 
михме се, че 
ваксинирана на населението не 
е проведено, поради липса на 
ваксина.

по пътя на изграждане на са- 
моуправително социалистичес
ко общество.

М. АндоновМ. Величков
благовременнотрудови организации, 

са в лошо икономическо поло 
жение, не са запленени в Ти 
товия фонд. Когато се стаби
лизират и те ще се запленят.

Едногодишният членени внос 
на запленените в Титовия 
фонд организации на 52.000 
динара, а петгодишният — 
260 000 динара.

Съветът на Титовия фонд в 
Сурдулишка община развива 
акция във Фонда да се зачле 
нят възможно по-голям брой 
отделни лица.

Чрез трудовите организации 
на общината съветът запозна 
младите работници и работни 
чески деца с нритериите за 
стипендиране.

На обнародвания конкурс за 
стипендиране не се обади ни 
то един работник от непосред 
стаеното производство. Уча
ствуваха само 19 работнически 
деца. (четирима от висшите, 
един от полувисшите и 14 от 
средните училища).

Според решението на Изпъл 
нителния съвет на Титовия 
фонд на СРС съветът на Фон
да в Сурдулишка община въз 
основа на критериите присъди 
четири стипендии на нандида 
ти за висшите и три 
средните училища, илй общо 
седем стипендии. От редовете 
на българската народност бя-

ИЗБОРНА МЛАДЕЖКА ДЕЙНОСТ
В. В.

ОЩЕ ИМА ТРУДНОСТИ В РАБОТАТА СУРДУЛИЦА
До нрая на тоя месец в Бо

силеградска община ще при
ключат изборите в първичните 
организации на Съюза на со
циалистичесната младеж. Уч
редяването на новата Общин- ските младежи с оптимизъм 
ска нонференция ще се про- . очанват редица положителни 
веде до 5 февруари. решения. С осигуряване на

трайна и сигурна егзистенция 
Това са най-важните сроно- в земеделието, повечето от 

ве, в които трябва да приклю- тях са решили да останат на 
чи политическо-изборната дей село. 
ност в организациите на Съю 
за на младежта в Босилеград 
ска община.

На проведените досега из
борни младежки събрания 
Босилеград, Горна Лиоина, До 
лна Любата, Бистър и други 
села, са обсъдени й най-актуа 
лните проблеми на 
хора в тези среди.

Изтъкнато е, че при сегаш
ната изостаналост на земедел 
ското производство, младежи
те нямат достатъчна сигурност
да останат в селата. По тези ще се гтодобри жизненото рав 
причини те масово намират нище и ще се измени лика на 
работа в строителството и в ~0 босилеградсното село.други отрасли. Сега обаче, ко

изтъкна Милорад гато се предприемат сериоз

ни мерки за сдружаване тру
да на частните 
производители с обществения 
сектор, в случая със земедел 
ската нооперация, босилеград-

земеделски Младежки състезания
Общинската конференция на

Съюза на. социалистическата 
младеж в Сурдулица, съвмес
тно с Народния университет 
и Общинтската културна об
щност, вече няколко години на 
ред провежда състезания в 
културно-забавния живот 
селсните първични младежни 
организации. За съжаление в
тях са обхванати само млади Поставя се впрос; защо та 
те от равнинните села в общи нива срещи не могат да се 
ната. А за първоклаейраните организират в първичните мла 
и второнласираните са осигу- дежни организации и в пла- 
рени и скромни награди. нинените села?

Такива срещи-състезания на 
културно-забавното поле са би 
ли планирани и за първичните да помогне на младежите от 
младежки организации по села тези села, да ги организира и 
та в планинската част на об пбдтикне. Къде са обаче про 
щината. Към тях се числят и светните работници и първич

нйте организации на СК? Не 
е ли за осъда и тази година 
половината младежни организа 
ции по селата в планинената 
част на номуната да не ума 
ствуват в съревнонието?

на социалистическата младеж 
в Сурдулица, изтъкна, 
тази зима ще се провеждат 
срещи, на които с песни, ин
струментални изпълнения и тан 
ци пан ще се представят мла 
дежни групи от 
младежки организации на раа 
нните села в номуната.

че и

първичните
на

На проведените заседания 
също така е изтъннато, че 
в селата на комуната липсва 
богат и съдъражтелен култур- 

в но-забавен живот. От аспекта 
на младите хора и тоя мо
мент досега значително много 
е действувал върху увеличава 

младите щата се миграция. Според Ристич, няма кой

Младежите в първичните 
организации са готови дейно
да се внлгочат във всички ко
мунално-битови акции, с ноито първичните младежки органи

зации на Клисурсния и Божич 
ни райони. Обаче досега нито 
една година те не са прове
дени.

В разговор с Любиша Ристич, 
председател на ОК на Съюза

ха ноннурирали двама . канди
дати, но не изпълнаваха усло 
вията В. В. м. в. .
СТРАНИЦА I
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Културни проблеми на

Ще се осигурят ли средства за 

Културния дом? \Ъ
Как да се обезпечачт фи

нансови средства за дограж- 
дане на Дома на културата в 
Босилеград — бе главна тема 
на разговора, на който в Бо
силеград участвуваха членове 
от Републиканския секретари- 
ят за култура и финанси, ръ
ководителите на Босилеград- 
ска община и на общинската 
самоуправителна общност.

финаноирането на Дома уча
ствува само с 40 на сто от 
стойността му и то за повър
хност, която е предварително 
планирана.

При сегашното си положе
ние, Общинската скупщина и 
културната общност в Босиле 
град не са в състояние да 
осигурят по-значителни средст 
ва за тоя обект. Например го 
дишните доходи на общност
та, осъществени посредством 
данъчни облаги, възлизат на 
около десет хиляди динара.

Обсъждайки цялостно тоя 
проблем, участниците в разго
вора уточниха Дома да се

догражда етапно, като се вло
жат усилия най-напред да се 
оспособи залата, която 
има 380 седалища, библиоте
ката и още няколко други не
обходими помещения.

Заключено е за целта да

ще

се изготви анализ, въз основа 
на който ще се достави иск 
на Изпълнителния съвет на 
Скупщината на Сърбия, за ра 
зрешаване на средства.

Според неофициалните изчи 
сления, за дограждането на 
тези помещения необходими 
са най-малко 3,5 милиона ди
нара.

Сградата на Дома 
миналата година сложена 
покрив, като са за целта 
разходвани над 3 милиона 
нара. Повечето от

е още 
под
из-
ди-

тези сред
ства са осигурени от нреди- 
ти, които още не са заплате
ни. От тогава до днес 
културен обект не е нищо стро 
ено, нито е пак изнамерена 
възможност 
на дограждането му.

В. В.

на тоя

В/ДИМИТРОВГРАДСКАТА БИБЛИОТЕИА
за финансиране

Констатира се, че повърхно 
стта на Културния дом е по- 
голяма с около 600 квадратни ^ 
метра от първоначално плани
раната. С една дума обектът 
е действително по-голям от- 
колкото са в момента допус
кали финансовите възможнос-

От програмата на общността за основно образование

Формирана на всестранно 

възпитана личностти.
... „Съвнупното социалисти- Задълженията на възпитате- 

ческо възпитание и образова- лно-образователните организа- 
нио' на младежта трябва да ции са преди всичко насаж- 
бъдо организирано така, че дане на марксически мирогле- 
съществено да допринася за ди у младите поколения, кое- 
формиране на свободна, все- то ще развива способността и 
странно възпитана личност в готовостта им да осъществят 
духа на социалистическото ни самоуправителните отношения, 
------------' общество". унрепват братството и един

ството между нашите народи 
и народности, сътрудничество 
с всички прогресивни сили в 
света и т.н.

Каза се. че е това една от 
причините, че не могат бла- 
говременно да се осигурят не
обходимите средства за догра 
ждането му. Втората е, че са- 
моуправителната общност 
културата на СР Сърбия, във

* ПРЕЗ ИЗТЕКЛАТА ГОДИ- 
на 169 ЧИТАТЕЛИ ПОВЕЧЕ 
ОТ 1973 ГОД.

нение с 1973 година е нарас
нал със 169 души и днес тя 
има 302 членове. През изтек
лата година те са прочели 
4 713, а в 1973 година са про 
четени 4 221 книги.

Но ано броят на читателите 
расте и може да ни радва, не 
е задоволителен съставът на 
читателите. Структурата на 
читателите е следната: 207 са 
ученици от основното учили
ще, 53 от гимназията и сту
денти, 15 служители, 9 работ
ници и само 1 е селскостопан 
ски производитед. Броят на 
земеделсните 
наистина е под всяко равнище 
и би трябвало да се предпри
емат мерни, та книгата да вле 
зе и в селските домове. Още 
повече като се знае, че окол
ните на Димитровград села 
не разполагат с богати библи
отеки.

Между най-четените ннипи 
през изтеклата година са ро
маните „Пролом" от Бранно 
Чопич и „Дервишът и смърт
та" на Меша Селимович, „Се- 
обо" от Милош Църнянсни и 
други.

Броят на членовете на дими 
тровградската библиотека през 
■изтеклата 1974 година в Срав-

на

самоуправително
Този откъс от програмата 

на самоуправителната общност 
за предучилищно и основно 
образование и възпитание е 
основа в програмата. Полити
ката на възпитанието и обра
зованието трябва да бъде на
сочена преди всичко към осъ 
ществяване принципите на ця- 

производители лостно реализиране задачите 
в областта на основното обра
зование. Това е нужно за по
нататъшно укрепване на соли 
дарността в тази област, ко
ято трябва да бъде изразена 
чрез обезпечаване на еднак
ви условия за всички учени-

Домакиня - ревностна 

читателка 1 За да се осъществи прог-о.•ЯН?
рамата е нужно усъвършенст- 
вуване на преподавателския 
кадър. Това усъвършенствува- 
не трябва да се осъществи 
чрез семинари, курсове и дру 
ги облици на дейност на Репу
бликанския педагогически ин
ститут. В този смисъл ще се 
организира семинар по май
чин език за всички препода
ватели в рамките на българ- 
сната народност. Усъвършен- 
ствуването ще се провежда 

Породи това основните за- и чрез актива на специалисти 
дачи на тази общност в тече- те в основното училище „Мо 
ние на годината са създаване ша Пмяде", а ще се ползват

и услугите на Междуобщин- 
сния педагогически завод и 
Университета в Ниш.

*
у/2-\
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но материална основа за осъ
ществяване но целта. А това 
о — обезпечаване на безплат 
ни учебници и помагала, подо 
брение условията на работа,
професионално и идейно-поли- За предучилищно и основно 
тичесно образование на препо образование е обърнато вни- 

М. А. давптелите и пр.

г \ ••?■* »-
\ Между иай-редовиите посетители на димитров

градската библиотеиа е и Анжелиа Христова. Тя дош
ла „ Димитровград преди нянолио години, омъжила се ла в димитров.р м н ------- тази симпатична русоиоса

В програмата на общността

инакДимитровград чаиин,
домакиня е родом от Велика плана.

__ Книгата заобичах още нато дете
Майна ми много обича да чете и тази ли>- 

-1 наследила от нея. 
голямо любопитство 40

за мание и на усъвършенствува- 
не системата на разпределе
нието, в която работата и ре
зултатите на работа трябва 
да определят материалното по 
ложение на работниците в об
разованието. Личните доходи 
през 1975 година трябва да 
се осъществяват въз основа 
на резултатите, конто в учи
лищната. така и извънкласо- 

Материвлните

— казва

бов'тм книгата най-вероятно съм

ОЩвКгТ\МолЛеиаа-лГеиаАаХзапочГх и «з.
'По професия Анжелиа Христова е търговски ра-

ботнин. В момента еобеЗоработатвх ^ „„„„„ _
. ' пия Книгата е голямо богатство.
Кои нниги иай'много ви харесват? На мене 
^°иппиатлеиие направи ромънът „Възиресо- 

наи голямо впечатлени писат6ли най-миого ми ха-
ни® ОТо^Та„Фирова” от Стеван Сремац.

■I3 Какво ще ни кажете за димитровградчани? - 
попитахме Христова. изобщо са много мили хо-

„ «— «■ —
приятно. Просто, иеито моята ^ ианраЯ 
- ИХр8истоГдГси намеря работа в специал-

теша

споделя
вата дейност, 
разходи, рационализация на 
училищната мрежа, ученичес
ките помещения, броят на 
учениците и т.н. също са въ
проси, които са намерили мя
сто в програмата на самоуп
равителната общност за пре
дучилищно и основно образо-

ресва

много
вание и възпитание.

Аиджелиа
костта. М. Андонов А. Д.Танцов състав — Димитровград

СТРАНИЦА »
1РАТСТ10 * 24 ЯНУАРИ 1»М
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ДАВАТ 

ЙО-ДОБРИ 

УСЛОВИЯ 

ЗА ЛЕКАРИ

ИНФОРМАТОР \/
\

НА

ОБЩНОСТТА ПО^ЗДРАВНО ОСИГУРЯВАНЕ
И Р» о т !

СЪГЛАСУВАНЕ НА 

РЕШЕНИЯТА СЪС

>'Л\ ггв не-
тере

ни условията не оси
гуряват^дотийалните хигиенно- 

изисквания. Но, води

|а всички в Бабуш 
1Т достатъчно 

засега

Усилили
ница да осиг 
лекари и сюматолоа^ 
не показаха желаните ад-_

Може да се каже, че 
момента е по- 

Имен-ЗАКОНА здравни
се борба за осигуряване 
минимума, без иойто не моню 

замисли добра здравна

натоти.
положението в 
лошо, отколкото преди, 
но, петима лекари относно два 
стоматолога со грижат за здра 

хиляди

да се
аащита на населението.

В разговор с работниците 
от Здравния дом в Бабушница 
разбрахме, че млади хора 
волно идват в този край, по- 

Често

на 29 
На един лекар се ла

вката защита 
жители.
дат към 6 хиляди жители, 
на 14 500 души един стома
толог. От четири теренни здра 
вни станции, лекар има само 
в Звонци. Във Велико Бонинце 
съществува здравна станция и 
двустаен апартамент, но няма 
лекар. В Стрелъц няма нито 

нито лекар.

пълнители и средства от 
републиката.

По тези средства могат 
да се получат 
ако е лие-сеиа предвиде
ната паушалша сума за 
всеки член на осигурени 
те земеделски производи
тели.

ни допълнителни средства 
от републиката-

Общностите по осигуря 
своите 

приходи не са* в състоя
ние да погасят разноски
те за задължителните ви
дове здравна защита, пре 
двидени с член 26 на но
вия закон, ще получат до

не-В дневния ред на пред- 
заседание

а
настоящето 

Съвета на 
земеделски производите- 

регионалната общ
ност по здравно осигуря- 

Пирот ще бъде

сенеже е неразвит.
семейни хора, но име-оси гурегатте в случаи явяват

нно поради неразвитост,
на двамата да се да

де работа. В Бабушница досе- 
и това

неване, които от
ли от може и

га нямаше квартири 
беше една от основните при-ване в 

внесен и въпроса за пау- 
шалното облагане на чле 
новете на семействата на

станция,
Наистина положението 

се подобри, когато лекарят и 
стоматологът се завърнат от 
специализация. Счита се, оба 
че че здравната служба би 
била комплектна с 13 лекари 
и най-малко още двама стома

чини.
Всъщност, условията за жи

вот в тази община не са осо
бено лоши. В Бабушница не 
само
ги нужни специалисти услови
ята се подобряват от ден на 
ден. Например, лекар обша 
прантина в районна здравна 
станция да получи и до 6 хи- 

1 месечно. Всички 
са свързани с Бабуш

ще

М. А. за лекари, но и за дру-оситуреките земеделци.
Досега този паушал въз 

лизаше на 32 динара за 
всеки член на семейство-

ТОЛОЗИ.
Няколко статистически дан

ни поназателно илюстрират 
състоянието на здравеопазва- 
пето в тази неразвита общи
на. В Звонсни район има един 
лекар на 4 хиляди 
(предвиден и стоматолог), Лю 
бераджа с 4 хиляди души ще 

един лекар, Велико Бонин 
це 3,5 хиляди жители, а няма 
лекар (предвиден и 
лог), Стрелъц 3 хиляди насе- 
селение, няма нито лекар, ни
то условия за работа. Плано- сега
вете и програмите на Здрав
ния дом предвиждат до 13 
лекари, а дали. това е доста-

ляди динара 
станции
ница с асфалтови шосета.

път II разряд с Бела 
Само пътят до Звон

ци е частично асфалтиран. На 
скоро ще бъде асфалтиран и 
пътят до Пирот. Всички села 

електрифицирани. Телевизи 
онните препредаватели 
на Асеново кале и при Любе- 
раджа и цялата теритопия за- 

получава първа ТВ про
грама. Тази година в Стрелъц 
ще започне да се строи здра
вна станция с двустаен апар
тамент. Здравният дом е вне
съл пари за четири апартамен 
та, а Общинската скупщина 
за още един. Апартаментите 
трябва да бъдат готови за 
станяване през ноември тази 
година. Това са нови възмо
жности за осигуряване 
нарсни кадри, тъй като апап- 
таментите са комфортни. Спо
ред сегашните печалби, кога
то се комплектиоа здравната 
служба, лекар обща практика 
в Бабушница ще получава 4

то.
С новия закон се пред 

вижда сумата да се. уве
личи на 40 динара.

Ако въпросното реше
ние навреме се съгласува 
със закона и извърши сро 
чно заплащане на пауша 

в касата на фонда 
по осигуряване на земе
делските производители 
ще постъпят и значител-

а
оттам с 
паланка.

жители

има
састомато- има

ла

Новата амбулатория в Смиловци

к,
на-

Борба с грипаНА ЗДРАВНИ ТЕМИ на ле

на отоплението и редовното 
проветряване.

В заведенията за обществе 
ното хранене и търговия с 
хранителни продукти следва 
да се засили хигиенният режим 
и се осигури редовно измива 
не и дезинфекциране на съдо 
вете. В обществените места 
и учреждения, където се съби 
рат много хора — чакални на 
гари, кина, театри и други, е 
наложително да се осигурява 
отопление и непрекъснато да 
се поддържа чистотата на по 
мещенията и въздуха в тях. 
Във всички предприятия и за
ведения е необходимо да се 
мзвършва почистване с хлор
ни или други хлоросъдържащи 
препарати. Най-важното е сво 
евременно да се откриват и 
изолират болните от грип в 
детските заведения, училища
та предприятията и учреджде 
нията. Ограничаването на епи 
демията зависи изключително 
много и от съзнателното отно 
шение на всеки гражданин нъм 
тези предпазни мерки.

на главоболието и муснулните 
болки може да се вземат ас
пирин, пирамидон, аналгин и 
други болкоуспокояващи и про 
тивтемпературни средства. При 
суха и болезнена кашлица се 
използват готовмте лекарстве
ни средства, а сухотата и не 
приятното дразнене в гърлото 
се облекчават с топли питие 
та. За лечение на възпалите/! 
ните явления и слизестите об 
вивни на носа благотворно 
действуват боров вазелин, мен 
толов мехлем и други лекар
ствени средства. Лечението 
от грип и особено на деца, 
възрастни хора и хронично 
болни трябва да се ръководи 
от медицински работници. Упо 
требата на антибиотици трябва 
да става само по лекарско 
(Предписание.

Главно условие за огранича 
ване на разпространението на 
грипа е премахването на вси 
чки фактори, водещи до про
студа и дрезнене на горните 
дихателни пътища, като за
прашеност, вредни газообраз
ни вещества и други вредни 
примеси. Затова в проммшле 
ните предприятия трябва стрин 
тно да се спазват мерните за 
работа при зимни условия на 
то голямо внимание се обръща

ционният период на грипа е 
анти на грипните вируси от от няколко часа до един-два
група А, сравнително краткият дни. Най-често заболяването
след преболедуване имунитет започва остро, с бързо пови^
(от 1 до 3 години?, липсата шаване на температурата до
на високоефективни профила- 39 — 40 градуса, главоболие,

болки в очите, мускулите, ста 
вите, обща отпадналост. Едно 
временно се развиват хрема, 
конюктивит, кашлица, а поня
кога сухота и 
гърлото. Тежкото 
продължава 3-4 дни, а по-ряд 
ко 5-7 дни при липса на усло 
жнения.

При всяко съмнение за за
боляване от грип е необходи
мо болният да се изолира в 
отделна стая и да се повика 
лекар у дома, тъй като прегле 
дите в лечебните заведения 
водят до разпространение на 

източ- заразата. На болния да се 
предоставят индивидуални нър 
пи за ръце, лице и почиства 
не на носа. Кърпите и маски 
те редовно да се сменяват и 

Източникът на заразата е изваряват. Стаята, в която се
болният от грип, както и оз- намира болният, трябва да се
дравяващият. Заразяването отоплява, редовно да се по-
става чрез отделяните пръсни чиства и проветрява, а съдове 
при говор, нихане и кашляне, те за храна да се изваряват, 
чрез рънуване и ползуване на Болните деца трябва да спа 
употребявани от болния нър- зват режим на легло на ня-
пи за ръце, прибори за хране нолно дни след спадане на 
не и други предмети. Иннуба температурата. За обленчаване

Честата поява на нови вари

хиляди и 300 динара месечно. 
Сега донато работят извънре
дно, те изнарват много пове-ктични средства и въздушно- 

капковият механизъм на пре
даване на инфекцията обуела 
вят невъзможността засега да 
се предотврати разпростране
нието на грипа в Европа и све 
та и да се ограничи периолич 
ната поява на масови епиде
мии. Понастоящем се изпол- 
ват мерки, насочени главно 
нъм повишаване на невъзпри 
емчивостта от страна на орга 
низма — чрез неговото общо 
укрепване, облъчвания с ултра 
виолетови лъчи, имунизация с 
грипна ваксина на определени 
нонтигенти, изолиране 
ника на инфекцията, своевре 
менно лечение на болните и 
предотвратяване на усложне
нията.

че.
Всъщност всички в тази об

щина трябва да напрегнат си
ли и да създадат условия, за 
да получат специалисти, без 
които не може да станат раз
вита община с добра здрав
на защита. Защото всички 
схващат, че най-голям данън 
взима именно неразвитостта.

дразнене в 
състояние

М. Б.

Д-р с. с.
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Д-р Антон Колендич: от войната-в дипломация
АВТОРЪТ НА СПОМЕНИТЕ Д-Р КОЛЕНДИЧ 
ПРЕД КРАЯ НА ВОЙНАТА КАТО ОФИЦЕР, 
Е „ПРЕКОМАНДУВАН” В ДИПЛОМАТИЧЕС
КА СЛУЖБА В НЯКОИ СТРАНИ: БЪЛГА
РИЯ, АВСТРИЯ И ЗАПАДЕН БЕРЛИН. ТУК 
ПРЕДАВАМЕ НЕГОВИТЕ СПОМЕНИ ОТ 
ПРЕБИВАВАНЕТО МУ В БЪЛГАРИЯ. ТОВА 
Е ПЕРИОД, КОГАТО БОЙЦИ ОТ НАРОДО- 
ОСВОБОДИТЕЛНАТА ВОЙНА СМЕНЯВАТ 
ПАРТИЗАНСКИТЕ СИ УНИФОРМИ И НАВ
ЛИЗАТ В ТЪНКОСТИТЕ НА ДИПЛОМАЦИ
ЯТА.

ЗА ЕДНА МОСКОВСКА 

ВЕЧЕРЯ
Когато в Москва 

края на 1943 —
решенията на Второто заседа 
ние на АВНОЮ, особено за 
решението, с което не се при 
знава кралят — настт.пили вся 
какви разисквания.

— Ние — разказва Димит
ров — в началото бяхме въоду 
шевени, хвалехме ви, 
ехме се с вас, югославяните. 
Но това ХАЗЯИНЪТ ни пре
дупреди (така в ръководните 
кръгове на Коминтерната, от
носно съветското ръководство, 
наричали Йосиф Васиринович 
СТАЛИН)

към предаде „национална" особе
ност, наричат я бригада.

Точно по това време: фев
руари 1944 година — присти
га и наша първа официална 
делегация в Москва — и в ра
мките на общите манифеста- 

домакините подготвят

другаря Димитров, покани на
шият посланик водещия пред
ставител на Съветския 
маршал (тогава още беше, ако 
не се лъжа, генерал-полновник) 
БИРЮЗОВ с най-близките си 
сътрудници да дойде на една 
приятелска вечеря!

Посланинът Ковачевич отпра 
ви тази покана при една слу
жебна среща, която успешно 
завърши. Именно, Бирюзов, от 
името на Контролната коми
сия трябваше формално да оза 
кони реституирането на ня
кои спорни локомотиви, които 
българите упорито отказваха 
да върнат — манар че са би
ли наши 
ваха уж, че това било заповед 
на съветските власти!

Осведомявайки ме, че Бир
юзов е приел поканата и че 
трябва да се пристъпи към ор 
ганизиране на тази вечеря, 
другаря Ковачевич ми разказа 
как Бирюзов — почти му ..чел 
урок".

— Изведнъж, когато му бла 
годарих за положителното ре
шаване на спора 
другарят Ковачевич — и отпра 
вих понана за една другарска, 
нашенска вечер — той стана 
сериозен, па започна упреква
що:

узнали за

съюз
Докато Бирюзов влиза в са

лона, шепна на Ковачевич ка
кво ще парвим сега? Вместо 
дванадесет — дошли са над 
педесет гости!

Той не смогва да ми отго
вори, понеже съпругата на Би 
Рюзов го пита нещо... Аз ти
чам да посрещна новите гос
ти. Току-що слезнах — 
какво да видя: пръснали 
ти се онези офицери по всич
ки стаи и в двора! Тогава ми 
стана ясно: па те са охрана!

Въведох и втората — пос
ледната група поканени гости, 
па и самият влязох в салона, 
където служеха аперитив. За
белязвам някаква неловкост и 
скована атмосфера. Виждам и 
другарят Ковачевич чувствува 
същото, настоява с всички си
ли да създаде настроение. Ме 
жду другото кани всички ре
дом да опитат от нашата — 
истинска 
пият, а нашите другарки слу
жат, разтичали се и канят ли 
канят!

Най-сетне нашият домакин 
въведе гостите в трапезария-

■■■ш

та и с помощта на своите дру 
гарки ги разпредели. При раз
пределението държахме смет
ка освен почетното място: за 
маршал Бирюзов и нашия пос
ланик, разпределението да бъ
де такова, че последователно 
да дойдат съветски генерал, 
наша другарка, а при нашите 
другари да бъдат съпругите 
на съветските гости.

Чувствува се, че от разпре
делението не са много въоду
шевени, но не правеха забе
лежки.

После генерал Черепанов ми 
каза, че тази вечер всичко сме 
обърнали с „главата надолу”, 
понеже, между другото, по-до 
бро място сме дали на адюта 
нтовата, отнолното на негова- "X 
та съпруга! А ноето е най-ло- Д* 
шото —- считаше Черепанов — 
служеха на „девушни”, за кои 
то те считали, че са серви- 
тьорни, и изведнаж забеляз- 
ват, че всичките те (те бяха 
другарните на нашите функци 
онери в Посолството) седят 
равноправно с тях на масата! 
■■■■■■■■внмганмааш

ции
пред нашата делегация пър
вия парад на току — що сфор 
мираната „югославска брига- 
да”.

горде-

Може да се представи :изне 
надата на нашите, когато ви
дели знамето на „бригадата", 
и ноето е още по-зле: белези
те върху шапките на войници
те — а то кокарди с герба 
на краля!

Изненадани, нашите веднага 
протестират и открито 
вечерята при Сталин — изна- 
зали своето възмущение и не-

има
ми

че едно са чув
ствата и въодушевлението, а 
друго нещо политиката! След 
това като се оправда-

предупреждение, 
започнахме това да наблюда
ваме от един по-широк, общ, 
международен аспект...

— Не бива да се забравя — 
продължава Димитров 
ва са декември 1943 и януари 
1944 година

ние
на

с

съгласие.
Димитров си спомня тази 

сцена:
— Вашите настръхнали и на 

несъгласието 
— и ние,

то- гпериод, кога
то са съгласувани плановете 
и концепциите между вели
ките съюзници. Основното е 
да се принудят западните съю 
зници да открият втори фронт, 
а преодолявахме и отбягвахме 
всички по-малки недоразуме
ния и несъгласия. И тъкмо в 
такава обстановка, вие дойдо-

право изказват 
си. Той ги гледа 
които добре го познаваме, зна 

е сърдит, но спокойно

сливова. Гостите

(
разказваем че

пита: да не би да искате да 
сложим петолъчни звезди?! 

— Защо пък и не? — с от
крито и младежко дръзнове- 
ние отвръщат вашите 
още добавят:

— Нашите пролетарсни час- 
петолъчна,

им

и
хте с вашите решения, в кои
то всяка дума боде очите на 
Запада.

— Но нещата някак стихна- 
а ето нов Титов иск. 

Търси Съветсният съюз да 
изпрати своя официална воен 
на мисия в Югославия. Откри 
то посочва 
аргументите, че народите и 
бойците не могат да схванат 
как вече дълго в Югославия 
пребивава английска и амери
канска мисия, а няма съвет
ска! Пак дискусии и лично Ха
зяина пресъжда: да се изра- 
ти не само военна мисия, но 
веднага да се формира от юго 
славяните в СССР специална 
дивизия.

„Нима вие, другарю посла
ник, не знаете, че аз не мога 
току така: бум, па на вечеря! . 
И то с компания... Това тряб 
ва нашият съветник да уреди 
с моя шеф на протокола".

— Едвам, назва другарят Ни 
кола — някак си уредихме не
щата. Не ицна Бирюзов нито 
да чуе за моите доводи: че 
аз му се обръщам като ному 
нист, съветски генерал, като 
съборец ...Нито да чуе, но

„Комунисти-неному-

ти имат не само 
но и сърп и чук!

— Тази бригада ще се раз- 
носи тази но- 

съюзниците!

ха
личава и нека 
карда... поради 
— отговаря Сталин.

— Но под този герб у наскато един от ИЗВЛЕЧЕНИЕ ОТ РАЗПИСАНИЕТО НА РЕЙСОВЕТЕ
четниците колят народа... то 
ва е белег на куизлинговци и 
кръволоци... Народът ще 
избие и затуй не може да се 
съгласим 
те. Решителни и упорити за
щитават ли защитават своето 
становище, та Хазяинът запо
вяда да се променят гербове 
те и да се сложат петолъчки.

Тръгват за ПиротЗаминават от Пиротги
В ЧАСА В ЧАСА

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

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

Белград 
Ниш

повтаря: 
нисти, но ние тук сме предс
тавители на нашите страни . 
И все в тази насона. Най-сет- 

назва посланикът — вси 
смях. Развесе-

14,10Крагуевац 
Скопие 7,00 
Аесковац 
Зайчар 
Княжевац

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

5.45, 7,00 9,00 10,45 12,00, 
13,00, 15,30, 16,00, 18,00 
2000

Д. Криводол 
Дойкинци 
Г. Одоровцн 
Велика Луканл 

15Л5 
Нишор 

н 18,10
Б. паланка на 
от 5,00 до 22,00

Димитровград на всеки час 
от 5,00 до 22.00

Крагуевац 
Скопие

6,45, 7,00 и 12,00 Лесковац 7,00, 14.30, 15,25 
Зайчар

4,30, 13,30 и Княжевац 4,00, 5,40, и 12,00 
4,30 и 10,45

5,00не —
чко завърши в 
ли се Бирюзов и от сърце се 
смее, потв/аряйни нан — ето 

югославяни са били и 
си останали: партизани!

1130
ОФИЦИАЛЕН И НЕОФИ
ЦИАЛЕН ГЕНЕРАЛ 430КОКАРДА И ПЕТОЛЪЧКА 18,30

— тези
След тази първа, действи- 

вска дивизия, но за да й се телно незабравима вечеря с
15,45Накъсо, създадена е югосла

4,30 и 15,30 Звон. баня
5.45 Велико Бонинце

11.00 13,00, 15,30 и 15,50 
4,30, 5,00, Бабушшща 5,00, 5,45.

6.00 9,15, 10,00 12,10 14,10,
15.00 К.00 17,00. 17,25. 
18.45

Д. Криводол 
Дойкинци

10,00 14,30 Т. Одоровцн 
5,00 и В. Лукан*

„ИЗЛИШЪН” ГОСТИ 730
Най-сетне дойде и денят с 

вечерята. Ние сме подготви- 
всично, то наистина по-до

бре и по-хубвво не мо>к0 Да 
бъде. Набавихме — разбира 
се, от Македония, Пирот и 
Ниш — всичии възможни спе 

ланомости. В Бъл

ПИСМА НА ЧИТАТЕЛИТЕ
ЛИ

Защо е изменено 

фамилното ми име?
4,3014,00

4,3015,00
6,00 и 12,00 

6,00 и 16,30

6,30, 12,45, 17,00 *

циалитети и 
гария тогава нямаше месо.

В договорения час пристиг- 
колона олтомобили придру- 

военни джипове. Аз 
ги посрощом ма входната пра

тена планирахме — и

5,00 12,00 15,15, Нгнпор 
18,45

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

1111
жени пт

та и —
ги придружавам до пхода на 

ги посреща
ние с обяснение, че тапа съм 
записан и в гражданската нни 
га (водена от черквата). След 

там записано Мврко-

В гражданската книга на ро
дените от Горна Лисина под 
номер 35 на страница 32 за 
1935 година е регистриран 
лан ХристоЕ от с. Горна Лиси 
па. Роден на 17 април 1935 го 

баща Любен и майна 
Стояна. Такова свидетелство 

на 4 яну

салона, нъдото 
другарят посланик със съпру
гата си. Според желанието но 
Бирюзов трябпашо да дойдат 
— и така по негоп иск изпрп 
тихме и писани покани — сп- 

шост съоетсни военни ппе 
дставитоли с Бирюзов и него- 
патв съпруго почело. Тока бо 
договорено, когато за моя из
ненада — пред зданието на 
нашето посолство спря коло
на автомобили и от тях изли
зат неброени офицери —
___о тържествено облечени.

Сега нанво? Накво е това?
Ние подготвихме и сложих

ме меса за дванадесет съвет
ски гости — генерали и техни 

тово сего идва буквпл

Димитровград

Томска 4,30 , 6,05, 8,00 Темска ’ 5,10, 7,00 9,00.
12,00, 14,10, 16,00, 20,10 22,10 13,00, 13,55, 15,00 17,00 21,09

и 22,50

на ксекн час 
до 22,00

Ми нато о
вич трябва да поисмам промо- 
на на фамилното име в място
то, нъдото сега живея.

Всичии документи, дори и 
паспорт ми е на ХРИ-

дина от __  4,30. 6,05 7,15, Вел. село 5,10, 6,40, 7,50,
159<5ф 17,00° 19,Ш 29,ИХ'22,10 1Д00 17',40. 19А0! 21.00.

22 ДО
4,40 6,05 7,00 Раошща 5,10. 6,30, 7,30,

13,00, 14,35, 15,40. 21.00, 
22,30

Вел. СелоМО
личния
СТОВ. Кой о направил тия из
менения без мое знание

Моля съответната служ-

имам, а е издадено 
ари 1961 година.

Тъй нато ми беше нужно но
во свидетелство подадох зая- 

ноември 1974 го- 
моя изненада полу- 

Милан МАРКО

но
Р»сиица

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

Държлшо
14,10, 18,30 22,10

зная,
ба да направи още един път 
справка. Разполагам с донумен 
ти ма име Христов и за промо 
на на фамилното име ще тря
бва много тичане и време.

че Мар- 
кович и Христов нямат нищо 
общо. Кан е дошло до тази 

не зноя. Моля. да

вление през 
дина и за 
чих го с името 
ВИЧ.

пси 5.10 6,30, 13,00.4,40, 6,05 12,20 Държпна
14,35, 19,00 22,35чнито

7,00, 14.00, 
5,10, 7,00, 18,15,

обяснение 
защо

Йелошща5,00, 12,00 
4,30. 6,05, 12,30, Оуково

ЙелоашцаВеднага поисках 
от компетентните 
мое знание е направена 
промяна на фамилното 
Дори не е също фамилното 
имо и на родителите — от мар 
ков то минало на Марнович.

На 24 декември 1974 година
свидетелство 

съобшв

Още по-чудно е,без Сукавотая 15,0014,40ми имо. 5,15 15,00, 
!>,1б, 4,40,

4,30, 14,10 Летях» 
4,30, 6,05 М. Йс

жени, в 
но цяла чета офицори17 

Някак си ще се справим — 
мисля си и посрещам почот- 

гостенин и го придружа
вам до домакина,..

Петре 
М. И

мцоюац
ованопац 

12.30. 14.10. 19.00
грешна аз 
се извърши съотлатла-_допршз*

ми
овановац 

13,10. 14.50 20.00на.

Любенов ХРИСТОВ 
18 000 НИШ

пия!илан
получих друго 
със същите данни и
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Пан остадо без зуби
без зуби. Овмкъл съм 

изби-Отдавна вече съм 
тека дробим млеко, 
рам сОТТ- Ка йодън дън 

казаше, че сви що 
имаю право да се

прайим попару и
на конференция» 

65 го-смо навършили 
лече без парс.НИ

дине
Рркл на бабуту, що я не идем у Цари- 

. Ре™ лшлним зубити щом ЙС без парс. 
брод да Р‘ Децата ме добре доче-

М Га.У
Он ме вечером кара да йодсмо и да пи- 

може яи да зинем. Убодели ме

Работа за десет ръце
каше.

— Защо, поне ти ие започ
на българсии?

— Нямаме пари за ново ра- 
ботно място.. .

— Какво работно място?

нешму. БОРИСТези дни посетихме в канцеларията 
КОСТАДИНОВ, председател на Общинския от- 
бор ма ССРН в Босилеград. Той беше любезен 

а ни отговори на някои въпроси:

йемо, ама я не
та не видим.челюсти,

Най-после турише ми вещачби зуби. 
Проба я — добре иде. Ка стиго дома бабата 
ие може да ме познайе. Това беше не,где 
кашу Нову годину, около Вашлевдъщ Вечер- 
ту седомо да йедемо Реко — бабо са ч 
йедем све нема да пробирам, имам зуби.

пред войнуту,

/на
1

— Преводчик...

— Боро, защо в канцелари
ята държиш този фенер?

— Нужен ми е когато оти^ 
- селата...

за председател надойдох
ССРН.

б о р и ш-4 Боро, нан се 
с проблемите в ССРН?

I— Това Вече не е възмож
но^ с две ръце!...

— Ти завърши български 
език. Ползваш ли го сега?

—Не. Още не ми е дотряб
вал. ..

— Защо?

— Защото в нашия ССРН 
се говори и разисква по „бо- 
силеградски и рефератите се 
четат на „сърбохърватски”.

▼ А бабата напраила ко
! баницу със зел>е, вочПе, логачу омесила ко 
| дуащУчорбицу-.. и в ко бейо огледнал запо-
♦ че да йедем.

вам поА с колно?
/В нои села?—\ И десет са ми малко... 

Вече\сичке проблеми прехвър 
ССРН. И канто виж-

ама кво си това— Бре, бабо, реко я —
— В неелектрифицираните...ораила? лят на 

даш...
— НанвК трябва да видя ...— Са 5и нема децата, да си напрайимо . Йнтервюто взе: 

Б. Николовпо адет...
... в „неудобно”Айде реко щом йе тека, нека ие по 

се смею човеци ако чую, 
има

време
1<Т(»ГмМ1»НИ<ННММ<И<МЙ<МИЖадет, ама да не ети 

че чекамо и православку Нову годину, — .. .......... .♦♦♦♦•♦♦♦мм»»»»»»»

— Нищо не си учила за 
днес, да ми отговори някой 
ДРУГ-

Но никой от класа не може 
да даде друг отговор.

— Възможно ли е

мо деца комунисти.
И тамън това реко зпризо йедно пар

че погачу и удари у нещо твърдо. Поналето, 
реко имам нови зуби и йедън зуб се искрути 
и ладе да паралиюту.. •

едни и същи плочи, филми, го 
зби...: ХМФР Тогава защо се развеж
дате?

— Как защо — самите ние 
не се обичахме! вбе-

— Винаги ли сте до мъжа 
си, когато пишете?

— Да, криминалните му ро
мани са толкова' ужасяващи, 
че той се страхува да остане 
сам.

сява се учителят — никога да 
не сте чували да се говори 
за шунка, за филе...

— Ах прекъсва го един уче
но вие говорите

— Бре, реко бабо, кикво стану строши 
-си йедан зуб.. I

Бабата узе погачуту, разломи и ми по
каза пединарку.

— Ако, на среЬу, че йе, у тебе парата... 
А оно каква пара, ко воденично коло..•

*
В един швейцарски ресто

рант е поставен следният над
пис:

заник,
прасетата за износ!

„Молим посетителите, които 
изпадат в изкушение да откра 
днат някой сребърен прибор, 
пенелник или друг предмет от 
ресторанта да правят това 
скрито, за да не се

име на клиентелната

* *! — Мили, трябва да се пре
мазва жената. — 

ми е вече
; местим 

Този апартамент 
непоносим!

— Какво ти е хрум 
що да се местим?

— Вече девет години живе- 
: ем тук, омръзнало ми е да 
; разговарям с едни 
: съседи!...

Конник вижда човек, увис
нал на клона на едно дърво, 
с въже, завързано около кръс

Тека си строши новите зуби.
На ютре дън, не може да търпим, каза 

I на комшиюту кво ми се случи.
излага

доброто
ни”.

нало? За та.
Ей, вие, какво правите— Ншцо, рече аги он, еди у Цариброд, 

напрайе дру!)и зуби, ооциялното 
Бре, реко си, кво значи ка ои под дър

жавен надзор, нема да мислиш кикво гризеш,

там?
— Искам да се обеся!
— Но, за да се 

трябва да си сложите въже
то на врата си:

— Вече опитах, но се заду- 
швам!...

*плача...че ти — Кажи ми кои са частите 
на прасето — пита учителят 
най-добрата си ученичка.

и същи обесите

★твърдо или меко. *МАНЧА
— Вие сте пред развод?
— Да, и ми е много мъч- 

. Обичахме
Ами... опашката, ушите, *краката...с мъжа мино..

Рпзвитост и 

неразвитост
ЦйТ. ПЕТРОВ

Бди <он%и


