
ШщстВо ЗАСЕДАНИЕ НА ОК НА СК В БОСИЛЕГРАД

БЕЗ КАДРИ - НЯМА 

ДОБРИ РЕЗУЛТАТИ
Нак да се намерят най-добри форми за организиране на 

по-разнообразна и съдържателна нултурна дейност. — А да 
се ускори обединяването на всички стопански организации 
в комуната.
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ГОДИНА XVII * ЦЕНА 1,20 ДИНАРА Състоянието в областта на 
културата не задоволява пове
че причини 
заседанието. Сега в комуната 
съществуват четири читалища 
в районните центрове, оиолио- 
тека в Босилеград и подвижно 
кино. Гова засега са единстве
ните действуващи институции 
в ооластта на културата.

На заседанието се изтъкна, 
те и в тези дейности са пости 
гнати начални резултати. Наис- 
стина книжният фонд възлиза 
на 15 хиляди томове, обаче упо 
требими са десет хиляди кни
ги. Останалите са застарели и 
много износени.

Също така и филмовият ре
пертоар не задоволява из 
а подвижното кино, поради\ло 
шите пътища, няма достъп 
повечето села в комуната.

Една от причините за дос 
шният сравнително голям 
стой в развитието на културна 
та дейност в комуната и, е че 
няма достатъчно квалифицира
ни кадри. Това пък е последи
ца на лошата кадрова полити
ка в тази област. Така в моме
нта в комуната няма нито един 
музикант. Няма и други специ
алисти, необходими за разви
тието на самодейността.

Изхождайки от това, че ма
териалното положение на ку
лтурата от година на година се 
подобрява, заключено бе зана 
пред най-големи грижи да се 
полагат за развитие на самодей

ността. Тази форма на работа 
ще допринесе за омасовяване 
на културната дейност, афир- 
мация на талантливи самодей
ци и задоволяване на култур
ните потребности на трудещи
те се. Културни оазиси, 
да се наже, ще бъдат ноопера 
тивните домове, чиито зали на 
скоро ще бъдат предадени на 
употреба на културната общ
ност.

Чрез стипендиране и осигу
ряване на по-добри условия за 
работа и живот, трябва да се 
решават кадровите въпроси 
областта на културата.

За организирано изпълнява
не на тези и друга задачи, рай 
голяма отговорност ще поеме 
Общинската културна самоуп- 
равителна общност и Центъра 
на културата — единственото 
ведомство в тази област.

ОБЩИНСКАТА КОНФЕРЕНЦИЯ НА ССРН В ДИМИТРОВГРАД изтънна се на

УСПЕШНО ФУНКЦИОНИРАНЕ НА 

ДЕЛЕГАТСКАТА СИСТЕМА - НАЙ-ВАЖНИ 

ЗАДАЧИ НА СОЦИАЛИСТИЧЕСКИЯ СЪЮЗ

така

ти в снупщините на самоупра- 
вителните общности, коферен- 
цията констатира че тя е изми 
нала в демократична обстанов 
ка, при пълна сериозност и от
говорност. Проведено е и пу
блично разискване по проекти 
те на самоуправителните спо
разумения за създаване на об 
щностите. Споразуменията под 
писаха местните общности и 
болшинството основни органи
зации на сдружения труд и 
трудови общности. Избрани са

Разисквайки за задачите ка Социалистимс 
ския съюз и останалите общеетвено-политичес 
ки организации в оспоообяване на делегациите 
и делегатите за функциите им в делегатската 
система, Общинската конференция на ССРН 
в Димитровград положително 
сечният опит на новата акупщинска 
общината- На конференцията 
представители на изпълнителните органи на об 

- Ществено-лолитическите организации и общно 
стите на интересите.

в

ю.

ЩО ;

х/оцени десетме- 
система в

присъствуваха и
СТОПАНСКИТЕ ОРГАНИЗА 
ЦИИ — В ЕДНО!

Разглеждайки обстойно про
ведените досега договори за 
по-нататъшното обединяване на 
стопанските организации в ко
муната, на заседанието на Ко
митета се изтъкна, че това 
стопанско преустройство е ико 
номическа необходимост. На 
пълно се подкрепя предло
жението акцията да обхва
не всички стопансни организа
ции.

Встъпително слово на конфе
ренцията изнесе Цветан Елен 
нов, председател на Изпълни
телния отбор на ОН на ССРН. 
Той изтъкна, че делегатсната 
система в общината вече на
ложи като форма на непосред 
ствено решаване по всички 
съществени въпроси на обще 
ствено-лолитическата ни общ
ност. Също тана посочи, че 
Скупщината и нейните съвети 
навреме са приели правилници 
и програми за тазгодишната 
си дейност. Делегациите пък 
са провели от 11 до 16 заседа
ния, на ноито е разисквано вър 
ху материали за сесии на Об
щинската скупщина и нейните 
съвети. Някои делегации са ра 
зисквали и за местни въпроси, 
ноето е особено изразено в 
онези местни общности, къде- 
то най-много се разисква по 
належащите комунални про
блеми.

Присъствието на заседанията 
е задоволително. Добри резул 
тати са осъществени и в обла 
стта на информирането. Услеш 
ни крачки са направени в ос- 
пособявзнето и образованието 
на делегатите и делегациите 
за осъществяването на техни
те функции в делегатсната сис 
тема.

Обаче, в досегашната рабо
та е имало и пропусни, и про
блеми.
не е разработено и установе
но мястото и ролята на делега
циите в основните организации 
на сдружения труд. Нужно е 
всяка делегация да 
правилник за 
ност, все още не са установе
ни дългосрочни програми за ра 
бота при 
тите й, а съответно на това и 
при делегациите.

Тези и други проблеми 
работата на делегациите тряб
ва да бъдат една от задачите 
на Социалистическия съюз, ной 
го трябва да даде принос за 
последователна политическа 
целеиасоченост в работата на 
делегациите и делегатите. Оназ 
нане на помощ, осведомяване 
то на делегациите, делегатите 
и избирателите по всички съ
ществени въпроси <и създаване 
условия за работа — 0 задача 
на Социалистическия съюз. оа- 

начин той може

(На 3 стрО

МЕЖДУРЕГИОМАЛНО СЪТРУДНИЧЕСТВО НИШ ЗАЙЧАР

В интерес но сдружения труд
Първите разговори между 

представителите на регионите 
Ниш и Зайчар, проведени ми
налата седмица в Ниш, показа 
ха, че между сдружения труд 
в двата региона съществуват 
големи възможности за сътру 
дничество във всични области.

произтичат от интересите на 
основните организации на сдру 
жения труд.

В разговорите участвуваха и 
(председателят на Скупщината 
на СР Сърбия Живан ВАСИЛЕ- 
ВИЧ /и председателят на Град
ски/ комитет на Съюза на ко
мунистите в Белград и член на 
Председателството на ЦН на 
на СКС Душан Глигориевич.

Димитровград

ята) трябва да изготви заклю
чения за задачите но Социали 
етическия съюз и останалите 
обществено-политически сили 
за оспоообяване на делегаци
ите и делегатите за функциите 
им в делегатската система. Ю 
зи заключения трябва да полу
чат всички делегации, като на
сока в бъдещата работа.

делегати и учредени скупщи- 
ните на тези общности.

Бе подчертано, че танива сре
щи трябва да се 
по-често и инициативите за съ
трудничество

Обаче Конференцията конс
татира, че с учредяването на 
снупщините задачите на обще 
ствено-политическите организа
ции не се изчерпват. Пред
стои активност за тяхната афи 
рмация, преди всичко за само- 
управително установявано на 
отношения, оспособявано на 
основните самоуправителни об 
щности на интересите и пр. 
Така оъв всекидневната си ра
бота ще дадат принос за пос
ледователно претворяваноо жи 
во доло ни конституционните 
начала, тоост работническата 
класа да има решаваща роля 
по всички обществени въпро-

провеждат

трябва да

ОТ СЕСИЯТА НА ОБЩИНСКАТА СКУПЩИНА В ДИМИТРОВ 
ГРАД

ЗА АФИРМАЦИЯ НА 
ОБЩНОСТИТЕ НА 
ИТЕРЕСИТЕВсе още практически

Избрани делегати в скупщината 

на регионалката общност в Ниш
Конференцията разгледа и 

информацията йа досегашната 
антивност по създаване на са- 
моупра&ителиРгГе общности на 
интересите.

изготви
работа. Всъщ-

Общинсната скупщина в Ди
митровград е приела решение 
за създаване на десет само- 
управителни общности. Обаче, 
учредени са само онези общ
ности, ноито въз 
Занона е трябвало да се създа 
дат до края на 1974 година: за 
образование, нултура, физиче- 
сна нултура, детена защита и 
здравеопазване, а по-рано са 

на об-

Общинсната скупщина в Ди
митровград на сесията си от 
27 януари избра осем делега
ти в Скупщината на междуоб- 
щинската регионална общност 
а Ниш.

си. интересите се получават от 
облагане на личните доходи 
по следния размер: за самоу- 
правителната общност на ин

тересите по предучилищно и 
основно образование и възпи
тание — 3,1 на сто, за самоу
правителните общности по пря 
ка детена защита — 1 на сто 
и за общностите по наука и 
нултура, физическа култура и 
социална защита по — 0,30 на 
сто.

Скупщината и съве-
ПРИЕТА ПРОГРАМА ЗА 
РАБОТА НА НОНФЕРЕНЦИв ЯТАоснова на

Конференцията прие и план за 
тазгодишната дейност. Най-ва- 
жнито теми, по които ще се 
разисква са: делегатската си
стема, общностите но интере
сите, сдружаването но селско
стопанските производители и 
проблемите на селското сто

панство, обществано-инондми- 
чесните отношения и стабили
зация на стопанството и др. 
Бе приет и план на работа на 
Изпълнителния отбор на ОН 
на ССРН.

- ■

Делегатите на три 
на Общинската снур1 
оха и решение за обфиненитй 
данъци през настоящата годи
на, нанто и решение заХизмв- 
нение и допълнение на обпгвс 
таеното договаряне по даттъч- 
нота политика в Социалистиче 
ска република Сърбия.

съвета 
на приг

учредени снупщините 
щините на общностите по со- 

жилищноциалне защита и 
дело. Останалите ще

тази година, понеже

Делегатите приеха решение, 
с ноето другарката Вера Мила
нова се назначава за секретар 
на Общинсната скупщина. До
сега Миланова бе на длъжност 
та началник по общи -работи 
при органите на управлението 
в Общинсната скупщина.

бъдат
учредени 
нъсият срок не позволи съще- 
времено да са работи върху 

на всични общно-

На сосията бе определен и 
размерят на облаганото за фи
нансиране на дейноста на са- 
моупрпвителнито общности на 
инторосите в общината. Сред
ствата за функциониране на са 
моуправителните общности на

мо по този 
да осъществи ролята си на 

обединените създаването
сти.

единен фронт на 
социалистически сили.

Конференцията оформи ра
ботна трупа, иоято (въз ос нова

разиенвани-

Оценявайни изборната поли
тическата антивност за делога А. Д. А Д.

на материалите и



ИЗЯВЛЕНИЕ НА ПРЕЗИДЕНТА ТИТО ПРЕД ТАНЮГИК НА ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА ЦН НА СНС

НЕОБВЪРЗВАНЕТО Е АФИРМИРАНА 

СВЕТОВНА ПОЛИТИКА
Пълна подкрепа на работата 

по изследване потеклото 

на имуществото ЗИ. Тун мисля Преди всичко на 
Близкия изток и Кипър, на сът
ресенията в международните 
•икономически отношения, на 
упоритите отпори срещу 
ускорената ликвидация на ко- 
лониализма, на надпреварвано
то във въоръжаването, което 

по-нататък и т. н.

Теаи дни президентът на републината Йосип Броз Тито 
даде пред Ташог изявление за настоящия момент на полити- 
натп на необвързвано и за досегашните и предстоящи аиции 
на необвързаните страни.

Изявлението бе дадено по повод започването на раз-

Изпълнителният номитет на 
Председателството на ЦК на 
СНС на неотдавна проведеното 
си заседание разгледа инфор
мацията за проблемите в об
ластта на прилагането на зако
на за изследване на потеклото 
на незаконно спечеленото иму 
щество. На този проблем бе 
посветено пълно внимание в 
светлината на осъществяване 
на задачите от Писмото на 
председателя Тито и Изпълни
телното бюро на Председател
ството на СЮН и претворяване 
то в живота на решенията на 
Десетия конгрес на С10К и 
Седмия конгрес на СКС.

Констатирано е, че цйлостно 
взето, много е сторено в изслед 
ването на незаконно спечеле
ното имущество, но това все 
още не е достатъчно. Именно, 
работата на общинските коми
сии по изследване потеклото 
на имуществото не върви рав
номерно във всички общини 
в Социалистическа република 
Сърбия. Затова Изпълнителни
ят комитет подчертава, че ра
ботата в тази област трябва да 
бъде още по-ефикасна и в то
ва отношение политическа под 
крепа и практическа помощ тря 
бва да окажат всички обще-.. 
ствени фактори на първо 
сто всички органи и организа
ции на Съюза на комунистите.

Изпълнителният номитет на 
Председателството на ЦК на 
СКС дава пълна подкрепа на 
общинсните комисии по изсле 
дване на потеклото на имуще
ството, специално за тяхното 
по-нататъшно кадрово укрепва 
не и обезпечаване на необхо^ 
димите условия за успешна ра 
бота. Същевременно Изпълни- 
телният комитет счита, 
поредно с изследването на 
теклото на имуществото тряб
ва да се заздравяват всички ви 
дове контрол
чрез данъчни и други инспек
ционни служби.

След Писмото на председа
теля Тито и Изпълнителното 
бюро на Председателството на 
СЮК са приети много нови и 
са изменени съществуващите 
предписания, с което е према
хната възможността, или до 
голяма степен е спряно, забо
гатяването чрез нетрудови до
ходи в съгласие с оправдано
то обществено искане на тани 
ви отрицателни прояви енерги 
чно да се пресече пътя. Обаче, 
нонстатирано е, и по-нататън 
има случаи да се разпилява 
общественото имущество без 
до се влага труд, ноето о про
тивоположно на конституцион
ния принцип, че само трудът и 
резултатите но труда опреде
лят материалната и обществе
на позиция на трудовия човок.

Изпълнителният номитет на 
Председателството на ЦК на 
СКС счита, че процедурата вър 
ху изследването на потеклото 
на незаконно спечелоното иму 
щество в никой случай не тря
бва да доведе под въпрос 
възнаграждаването според са- 
моуправително утвърдените ме 
рила в системата на разпреде
лението на дохода и личните 
доходи.

по-

мяна на вести и информации между агенциите на печата в 
необвързаните страни. На пъпроса „Как оценявате антивносг- 
та на необвързаните страни след тяхната Четвърта нонферен- 

Алжир, а особено през 1974 го- 
със-

продължава
Особено значителна е актив 

костта на необвързаните страни 
на икономическото поле. По 
инициатива на Алжирската кон 
ференция и въз основа на ре
шенията на специалната сесия 
на Общото събрание иа ООН 
за суровините и развитието, 
предприети са решителни 
ции, чиято цел е установявано 
на ново международно 
мичсско устройство. Вече се 
състояха някои извънредно ва 
жии международни конферен
ции, а в ход са подготвоките 
и за нови, които 
сме — ще дадат оше по-силен

ция на нрп-висоно равнище в
дани и върху нанво според Ваши мнение трябва да се 
редоточи п периода, нойто предшсствупа на Петата конферен
ция на най-високо равнище в Коломбо”, другарят Тито даде
следния отговор: аи-

иконо-
;,В решенията на Четвъртата 

конференция на ръководители
те на държалите и правител
ството на необвързаните стра
ни о дадена най-цялостната до* 
сога концепция и стратегии за 
по-уейореното решаване на сло 
жнито проблеми, пред които е 
изправен днешният свят. Тези 
решения представляват всъщ
ност най-широка платформа за 
всички сили, които съблюда
ват неизбежността от промени 
на съществуващите неравнопра 
вни международни отношения 
и со застъпват за запазване на

убедени

подтик и ще означат нови за
воевания по пътя на коренно 
изменение на съществуващите 
отношения в света.

В сегашните сложни между
народни обстоятелства, с мно
го неизвестности и опасности 
необходимо е необвързаните 
страни оше повече да коорди 
нират своята активност. Твър
де е добре, че между необвър 
заните страни широко е прие
то гледището, че в настоящия 
момент е най-важно последо
вателно и бързо да се претвор 
ярзт в живот ^пиетите резолю
ции и поогоами. При това, по
край вече постигнатото им а\\- 
ционно единство, необходимо 
е постоянно укрепване на со
лидарността между необвърза
ните страни с останалите раз- 
виваши се страни. За всичко 
това Югославия се застъпваше 
винаги и в границите на свои
те възможности, тг\за ще пра
ви и занапред.

С една дума. последовател
ното провеждане на всичко 
прието в Алжир ще бъде и 
най-добрата подготовка 
необвързаните страни за пред
стоящата нонференция във 
върховете, която, канто е ре- 
шено. ще се състои през. 1976 
година в Шри Ланна”.

мира. международната сигур
ност уснорено развитие и осъ
ществяване на общия прог
рес.

Алжирската нонференция е 
особено значителна с това, че 
силно подчерта необходимост
та от решителна и монтинуира- 
на съвместна акция на необвър 
заните страни. Ръководейки се 
от нейните становища необпър 
заните страни в съдействие с

мя-

Арабската лига 
дава помощ 

на Етиопия

Йосип Броз Тито
И понрай известните разли- 

ни, произтичащи от обективни 
те обстоятелства и специфич
ната позиция на всяка от тях, 
необвързаните страни успяха 
да запазят и тънмо чрез акция 
още повече да заздравят сво
ето единство. През изтеклата 
година особено по-нататък ук
репнаха свързаността и 
местното действуване на необ
вързаните страни и на други
те развиващи се страни.

Необвързаните страни значи 
телно допринесоха за създава
не на необходимите политиче
ски обстоятелства в търсенето 
на решения за най-сложните 
международни проблеми и нри

останалите страни, които по от 
делни международни проблеми 
имат идентични 
становища, както 
миролюбиви сили, през изтек
лия период развиха извънред
но оживена активност на меж
дународен план. Благодарение 
на това. необвързването още 
повече са афирмира нато све
товна политика и все по-голя- 
мо е нейното влияние в разгле 
ждането м търсенето на реше
ния за акутните международ
ни проблеми.

или подобниАрабската лига, в която 
членуват двадесет араб
ски държави реши да из
прати помощ «а Етиопия 
за нейното икономическо 
развитие. ,

В Адис Абеба бе съоб
щено, че се касае за по
мощ от около 15 милиона 
етиопски долара.

и с всички

че ус- съв-
по-

нанад доходите

Изпълнителният 
Председателството на ЦК на 
СКС изтъква, 
стно гледано,

комитет на

че досега, цяло-
ЧЕСТВУВАНЕТО НА ЗО-ГОДИШНИНАТА ОТ ПОБЕДАТА НАД ФАШИЗМАса постигнати 

крупни резултати в защита на 
общественото

нова на самоуправлението, ка
то организиран фронт на всич 
ни социалистически сили.

— Считам — констатира Ду- 
шан Петрович — че историче
ското значение на годишнина
та изисква и нейното честву- 
ване и манифестациите, които 
ще последват, да бъдат пропи 
ти с висока идейност и съдър
жание, с насоченост към трай 
ните ценности, създадени в на 
шата

Претворяване на дело съществените 

цели на Революцията
имущество, чрез 

работничес-самоуправителен 
ки контрол и по-строг контрол 
в основните организации на 
сдружения труд.

* ПРЕЗИДЕНТЪТ ТИТО ПОКРОВИТЕЛ НА ЧЕСТВУВАНЕТО

ката класа, унрепване на брат
ството и единството и др.

— На всични тези наши за
дачи — подчерта Петрович — 
трябва да гледаме нато на 
съществени цели на 
революция.
днес полагаме за стабилизация 
пестене, утвърждаване на раз
войната политина, рационални

Покровител на чествуването 
на 30-годишнината от победата 
над фашизма и освобождение 
то на Югославия е 
тът на републиката Йосип 
Броз Тито. Това

капиталовложения, програма за 
засилване на производството и 
друго, в основата си предста
вляват коннретизация на наши 
те революционни задачи върху 
линията, за ноято сме се 
ределили още преди три десе
тилетия. В това отношение осо 
бена роля има Социалистичес-

Народоосвободителна борпрезиден- ба.ВЕСТНИК НА БЪЛГАР
СКАТА НАРОДНОСТ В 

СФР ЮГОСЛАВИЯ
Излиза

Тези чествувания 
бва да се

главно тря- 
състоят в трудови

те организации, училищата и 
общините, а главните 
тели

заяви на пър
вото заседание на комитета за 
чествуване на юбилея предсе- 

на Съюзния отбор на 
СУБНОР Коста Надж.

Председател 
чествуването е Душан Петро- 
вич — Шане, председател на 
съюзната конференция 
ССРНю, а секретар Ино Мир- 
кович.

нашата 
Усилията, които

оп-

всеки петък 
Урежда редакционна 

колегия
I Директор, главен и 

отговорен редактор 
? ТОДОР ВЕЛЧЕВ 
'СЪсА' Бдаяан редактор 

* СТОЯН СТАНКОВ 
Технйчески редантор 
БОГДАН НИКОЛОВ 

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

администрация 46-343 
Годишен абонамент 60, 

а полугодишен 30 
динара

Текуща сметка 
62500-603-9529 

СДК — Ниш 
Печатница „Вук Кара- 
джич", Ст. Паунович 

№ 72

дателят им носи
ще бъдат трудещите се, 

младежта и бойците.пият съюз, нато най-широка ос
на комитета за

бчп на

Във
жение

встъпителното си 
председателят на Съю- 

зната нонференция на ССРНю 
Душан Петрович — Шане под
черта, че ЗО-гОдишнината 
победата трябва да протече в 
мобилизация на всични сили
Кон™ПРОВеЖДането в Дело ча 
Легати УЦИЯТа И Решенията на Десетия конгрес на СЮЙ То-
ва преди всичко са задачи заосъществяване на
шното развитие на самоупоав 
лението в нашето общЛГо 
водещата роля на работничес-

изло-

от

Н и ш
га на Освобождението и!
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СЪВЕЩАНИЕ С ДЕЛЕГАЦИИТЕ В Д. ТЛЪМИНО

ишвШИ ПЪРВИТЕ РЕЗУЛТАТИ 

СА ЦОВРИРАЗГОВОР С ТРИМА РАБОТНИ НА НА ТЕМА:

КАК ФУНКЦИОНИРА ДЕЛЕГАТСКАТА 

СИСТЕМА ВЪВ ВАШИЛ КОЛЕКТИВ?
По инициатива на Коорди

национното тяло за делегат
ската система в Долно Тлъми 
но се проведе регионално съ
вещание с делегациите на ме 
стните общности: Бистър, Гор 
но Тлъмино, Караманица, Жера 
вино, Доганица, Назърица и 
Ярешнин. На съвещанието уча 
ствуваха съветите на местните 
общности, ръководствата на 
местните организации на 
ССРН, канто и Иван АНДО
НОВ, председател на Коорди
национното тяло за делегатс
ката система.

Пред 140 участници на съве
щанието за делегатската сис
тема говори Симеон ЗАХАРИ
ЕВ, председател на Изпълните 
лния съвет на Общинската ску 
пщина, а за метода на работа 
на делегациите Боян МИЛА
НОВ, секретар на Общинска
та скупщина. р.ч

В обстойни разисквания! в 
които участвуваха 24 души^сеу 
изтънна, че постигнатите дсхге^ 
га резултати във фуннционира 
нето на делегатската система 
охрабряват. Повечето делега
ции са дейни и ангажирано 
работят върху обществените 
въпроси. Обаче в разиснвания 
та бяха посочени и редица тру 
дности, с които те се срещат.

— Доста трудно се събира 
делегацията на земеделските 
производители, която е съста
вена от представители на вси 
чки села в номуната. Особено 
сега, когато се водят оживени 
разговори върху развитието нд

земеделието, осъществяването 
на „зелената програма”, изку
пуването и друго, тази наша 
делегация има много работа. 
Нужно е тя да се активизира 
и дейно да участвува във вси
чки разговори, засягащи разви 
тието на земеделието в кому
ната — изтъкна Радивое СТО
ИЧКОВ, делегат от Долно Тлъ
мино.

Подобни забележки бяха от
правени и по адрес на някои 
други делегации. Бе повдигнат 
въпросът как делегациите да 
се организират в работния се
зон, когато повечето от чле
новете й отсъствуват. Най-по- 
казателен е случаят сега с де
легацията от с. Жеравино, за 
щото повечето нейни членове 
работят в съседна кривопала- 
нешка община.

/ Бездейните членове на деле 
/ациите трябва благовременно 
да се заместват с нови —бе 
изтъкнато на заседанието. В 
тяхната работа много повече, 
отнолкото досега, трябва да се 
включат и първичните партий
ни организации.

Как работят делегааиите, с 
какви проблеми се срещат в 
своята работа, какви са техни 
те досегашни опити, какви са 
техните мнения за работата на 
делегациите и

ва да провеждаме съвместни 
заседания, например с работ
ническия съвет в предприятие
то, на които бихме разглежда
ли проблеми от обчастта 
производството, рзалш |цията, 

разпределението на дохода,лич 
ни? е доходи и т.н.

Горица КРЪС1ЕВА, работнич
ка в „Услуга”, делегат в Об
щинската скупщина:

— Считам че работим добре. 
Провеждаваме заседания 
всяка сеси^я 
скупщина, на които приемаме

— Като членове на делега
цията длъжни сме редовно да 
се събираме пред всяка сесия 
на Общинсната снупщина. По
някога закъснявана материалът 
понякога не сме в състояние 
да се съберем воички, понеже 
работим в смени, така че не 
винаги изпълняваме задълже
нията си. Имаме задължение 
също след всяко заседание да 
осведомим за канво сме рази- 
снвали и нанви становища сме 
заели. В отдела, където работя 
винаги осведомявам работни
ците какво сме заключили. Ос

други въпрос/.

пред 
на Общинската

вен това, когато получа мате
риала за заседание давам въз
можност всички заинтересова

ло отношение на планиране 
то се изтъкна, че то трябва да 
тръгва от местните общности 
и организациите на сдружения 
труд, ноето да бъде основа за 
планиране за цялата община. 
Делегациите търсят годишните 
програми на Общинската снуп

Кирил Тодоров

бе тема, върху която беседвах 
ме с трима работника от ди 
митровградските предприятия.

Кирил ИВАНОЗ, квалифици
ран работник, председател на 
делегацията в мзбелното ппед 
приятие „В. И. Цило

— Нашата делегация набрс- 
яеа 21 членове л ние провеж
даме заседания пред всяка се
сия на Общинската скупщина. 
На тези заседание разисквзме 
и заемаме становища по опре
делени въпроси, които ще се 
разглеждат на Скупщината. В 
досегашната си работа не сме 
разисквали по други еълроси. 
Нямаме проблеми в работата 
и струва ни се, че работим ка- 
кто трябва. Правилник за рабо
та нямаме, нито пък сме про
веждали заседание с някое са 
моуправително тяло в нашето 
предприятие. Считам, че тряб-

щина навреме да се изговят и 
доставят на обсъждане в мест 
ните общности.

Кирил Иванов

заключения по определени въ
проси. Не съм осведомявала 
своята делегация какво е реше 
но на Скупщината, понеже не 
зная дали трябва да ги осве
домявам. Що се касае за про 
блемите, с които се срещам в 
работата мога да кажа, че ма 
териалите не са достатъчно 
ясни. Струва ми се. че няма 
нужда от толкова цифри, па
раграфи. Трябват по-ясно и кон 
кретни материали. Мога да ка
жа и това, че нямаме план за 
работа, нито пък правилник.

Кирил ТОДОРОВ, квалифици 
ран работник, член на делегаци 
ята в Основната организация 
на сдружения труд „Тигър" — 
Димитровград:

В. В.

БОСИЛЕГРАД

Решения за финансиране 

на самоуправителните 

общности

Горица Кръстева

ни да го разгледат. Моето мне 
ние е, че първ-ите нрачки във 
функционирането на делегат
ската система са успешни, но 
нужно е по-голямо сътрудниче 
ство и връзка между избира
телите, делегатите и Общин
ската снупщина. Всъщност, по 
някои въпроси да разискваме 
много по-нашироно.

Изпълнителният съвет на Об 
щинската скупщина в Босиле
град обсъди начините нак да 
се осигури трайно финансира
не на формираните шест об- 
щинсни самоуправителни общ
ности на интересите.

Заключено е изпълнителните 
органи на самоуправителните 
общности да изготвят програ
ми за работа, в които ще опре 
делят и необходимите средст
ва за финансиране на дейност 
та им.

Тези програми ще бъдат пре 
дварително доставени на обсъ 
ждане в местните общности и 
трудовите организаци, за да 
получат обществена верифина 
ция. След това ще се изготви 
окончателно предложение за 

трайно финансиране на общно 
стите, по което ще решава Об
щинската скупщина.

Засега, за финансиране на 
общностите са взети временни 
решения, с които се е съгла
сила и Общинската снупщина.

В. В.

а. д.

ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИЯ КОМИТЕТ В БОСИЛЕГРАД 
НА СЪЮЗА НА КОМУНИСТИТЕ

БЕЗ КАДРИ-НЯМА 

РЕЗУЛТАТИ
ДОБРИ

ността на ноято и да било ос
новна организация на сдруже
ния труд. Същевременно това 
обединявана ще създаде всич- 
ни предусловия за разнообраз
но делово сътрудничество на 
босилеградсното стопанство 

със стопанството а .ииономиче 
сни по-развитито нраища.

Общинският номитат заклю
чи анцията за обединяваното 
да се ускори, а върху нейното 
реализиране до се ангажират 
всични обществено-политичес- 
ни организации а номуната.

В. В.

новни организации на сдруже
ния труд.

Според договора това ще 
бъдат следните организации: 
за земеделие и изнупване, за 
търговия на едро и дребно, за 
гостилничарство, за |строител
ство, за занаятчийст 
нална дейност и общй^адуини- 
стративно-финансова с

Едно от предимствата на оба 
динената стопанско организа
ция що бъде съвместното пла 
ниране на развитието и обща
та инвестиционно политина по 
отношение разширяване дей-

(От 1 стр.)
Сегашната концепция на

(за която са се съг 
на стопа

обе

диняването

но-политичесните организации 
и Общинската снупщина] е да 
се устрои специализирана 
пансна дойност, лишена 
всякакъв вид нелоялна кУ 
ренция. По-точно, в н°в0°“®л“' 
йената стопанска организация, 
в ноято ще влезнат: звмеделс- 
ната кооперация, Търговското 
предприятие „Слога , Орган 

зацията на горското стопанот-
во ,и занаятчийското преДбР
тие „Услуга”, що има шест о

сто и кому

бп.

В чакалнята на здравния дом а Босилеград
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НРАЙГРАНИЧНО СЪТРУДНИЧЕСТВО

У; \ \ 4 * ДИМИТРОВГРАДСКИТЕ 
САМОДЕЙЦИ В БЪЛГАРИЯ

Димитровградските самодей 
ци, иоито на двата 
изрлушаха над хиляда зрители, 
плениха любителите на музика

Самодейното дружество при 
Цонтьро за култура в Димит
ровград, в рамките на крайгра 
ничното сътрудничество меж
ду Димитровград и общините 
Драгоман, Сливница и Годеч 
от НР България, гостува на 25 
и 26 януари в Драгоман и Сли 
вница, нъдето изпълни два кон 
церта със забавни и естрадни 
песни.

концерта

в тези градове.
То имаха и особена част .да 

новата зала в Сливни-открият
ца. По този случай те подари
ха на домакините картина от 
Златан Ташков, художник-само 
деец от Димитровград.

А. Д.и
ПРЕД ИЗБОРИТЕ В СИДИНАТА

Антонио ВелковСлавица Колева 
РАЗГОВОР НА ТЕМА „ЛИЧНИ ДОХОДИ”

Стайно Макчев Всестранно да се анга 

жират работниците 

в решаването
Частично доволни

За разпределението на лич
ните доходи беседвахме с три 
ма работника. Доволни ли са 
от личните доходи, известно 
ли им е къде отива доходът, 
който създават, как считат че 
трябва да бъде регулирано' раз 
пределението на дохода и лич
ните доходи в тяхното предпри 
ятие?

Антоние ВЕЛКОВ, квалифи
циран работник в мебелното 
предприятие „В. И. Циле":

— Получавам месечен личен 
доход от 1 600 динара и не съм 
доволен. Смятам, че според 
способностите и възможнос
тите си, трябва да получавам 
над 1 800 динара. Когато това 
казвам имам предвид обсто
ятелството, че преди (през но 
ември и декември миналата го 
дина) работих на норма и по
лучавах много повече. Така на
пример през октомври минала
та година изкарах 2 360 дина
ра. Обаче сега работим групо
во и това не е възможно. Кол 
кото ми е известно в момента 
се работи на това да работим 
на норма, което винаги съм 
готов да приема. Мисля че то 
ва е правилно, понеже според 
решението личният доход ми 
е малък. А нормата стимулира 
към по-добра работа. Най-важ
ното е това: да има какво да 
се работи, и де получа доход 
нойто заработим.

Славица КОЛЕВА, работнич
ка в комунално-жилищното пре 
дприятие „Услуга”:

— Основната заплата ми е 
1 330 динара. Обаче получавам 
винаги повече, понеже преиз- 
пълнявам нормата. Мога да 
кажа. че донякъде съм довол
на с това, което получавам 
Зная и това, че заработвам по 
вече, но не зная къде отиват 
тези пари. Казват, че трябват 
машини и подобни работи. Ка
зват и това, че и когато преиз
пълним нормата не може да 
се вземе повече от онова, ко
ето заработим. Преди известно 
време, като че ли получавахме 
повече пари или живота беше 
по-евтин?

Станко МАНЧЕВ, квалифици
ран работник в Основната ор
ганизация на сдружения труд 
..Тигьо" — Димитровград:

— Заплатата ми според реше 
ние е 2 100 динара. На мм на
лага работа, 
на норма и др. взимам 
°коло 400 динара. Понеже ра
ботя на трудно работно място 
(правене на смес), мисля че 
трябва да получавам по-голяма

заплата. Обаче зная и това, 
че не получавам всички пари, 
които заработя. Останалите пл 
ри отиват за други цели. Зи 
образование на децата ми. за 
пенсионно и социално осигуря 
ване, за фондове и пр. Така че 
когато всичко съберем, мога

да кажа, вео пак съм доволен 
01 личния доход, който получа 
всм. Такова разпределение о 
според правилника в нашото 
предприятие и приетата систе
ма и сурпната ни.

разглеждат и одобряват събра 
нията на трудещите се.

Обаче, професионалните слу 
жби понякога обясняват на ра
ботниците тези важни матери
али на неразбираем за тях 
език. Наистина работниците 
гласуват за проектопредложе
нията, но тъй като не разби
рат достатъчно, не могат да 
влияят върху окончателното им 
формиране. За да се премах
не този формализъм в по-на- 
татшъната прантика, синдика
тът се застъпва на работници
те да се говори за тях с раз
бираем език.

Очевидна е тенденцията на 
Синдиката в общината на пър
во място, заедно със Съюза 

на комунистите, в настоящата 
година да се погрижи за оспо 
собяване на делегатите 
гациите и други самоуправите 
лни фактори да могат по-доб
ре да разберат мястото и фун
кцията си в учредяване на са
моуправлението върху делегат 
ски принцип.

Тази година се 
кретни резултати в организира 
не на общественото хранене. 
Общинският синдикален съвет 
и гостилничарското предприя,- 
тие „Църни връх”

Общинската синдикална ор
ганизация в Бабушница въпре
ки забележителните си резул
тати през миналата година има 
причини критически да разгле 
да работата си.

Според думите на председа
теля на Общинския синдика
лен съвет Петър Йончич, ми
налата година малко е постиг
нато в сдружаването на тру

да и идейно-политическото ос 
пособяване на работниците. Та 
зи година ще се открие Шко
ла за самоуправители, която 
ще финансират трудовите ор
ганизации и Общинсния син

дикален съвет. От началото на 
септември т.г. приблизително 
800 души непосредствени про
изводители първата шнола от 
този вид в тази община ще 
посещават 50 млади работници

Времето на предизборната 
активност изисква да се каже, 
че самоуправителните работни 
чески контроли още не са на
мерили същинсното си място. 
Често пъти работят онова, ко
ето принадлежи на майстори
те и шефовете в 
единици. Работническите 
троли все още не се занима
ват с проблемите, възникващи 
в производствените и самоуп- 
равителни процеси, не посоч
ват незаконните работи, не по
ставят въпроса за бракувани

те стоки и повреди на 
ните, не предприемат дисцип
линарни мерки срещу наруша 
ващите самоуправителните и

А. Л

РАЗГОВОР С ПОВОД

Много работа 

за ССРН
На въпроса: нои основни про 

блеми тази година ще ангажи
рат Социалистическия съюз и 
неговите организации, отгово
ри Никола СТАНКОВИЧ, пред
седател на Общинсната конфе 
ренция на ССРН в Бабушница.

— Многостранни, отговорни 
и сложни са задачите, които 
трябва да решаваме тази годи 
на. Преди всичко трябва да 
реализираме самооблагането 
според плана на местните об
щности и обществено-полити
ческите организации. Направе
ното миналата година не задо
волява. Налага се до пролетта 
да извършим подготовките за 
изграждането и модернизация
та на съобщителната мрежа 
в общината според по-рано при 
етата програма.

Досега делегатската система 
не постигна особено 
успехи. Ето защо нямаме 
оценки и анализи за функцио
нирането на целокупния само- 
управителен механизъм върху 
нейните принципи. За делега
тите и делегациите, ръководи
телите на обществено-полити
ческите организации и предсе
дателите на местните общнос
ти следва да организираме ле
кции, курсове и семинари за 
функционирането 
ската система.

Третата основна задача ще 
бъде превърщане в дело Зако 
на са сдружаване на селско
стопанските производители. 
Още не сме намерили форми 
на сдружаване, . напълно отго
варящи на нашите 
Професионална група даде 
ектопредложение как да орга
низираме

лагаме усилия и в тази област 
да действуваме напълно в ду 
ха на конституционните нача
ла. Селскостопанското произ
водство (обединено в органи
зация на сдружения труд) .ще 
се изгражда според формула- 

производство-преработна- 
оборот, в един затворен цикъл 
на отношения.

Преценяваме, че местните 
общности все още не са наме
рили истинсното си място в на 
шата икономическо-политичес
ка и комунална система. Тази 
зима ще положим усилия да 
засилим ролята им в живота 
на общината, селищата и в де
легатската оистема.

Ето защо обществено-полити 
ческите сили, а особено Соци
алистическият съюз, трябва да 
отделят особено внимание на 
тяхната работа. В някои мест
ни общности не са проведени 
изборите още при формиране
то им. В тези и в някои 
местни общности съветите не 
могат да организират селяните 
върху решаване на 
проблеми. Ние не знаем

и делета:

очакват кон-
трудовите 

кон-

определят 
цените на топло ядене за 560 
работници. Общинсният синди
кален съветмаши-завидни 

ясни
същевременно се 

готви да реши с отговорните 
организациите на 
ТРУД. нак по

в
сдруженияДруги

най-целесъобра
зен начин да организират об- 
щеевтеното хранене за работ
ниците в Бабушнишка община.

Заслужават

производствени процеси 
ганизациите на

в ор-
сдружения 

труд. спъват непосредственото 
самоуправление, не сочат на 
протекционизъм, опортюнизъм, 
не посочват отнемащите 
вата на работниците

селските 
каква

внимание усили
ята да се построят 10 апарта
менти за работници. В 
та във фонда

е кадровата струнтура на съве 
тите. Затова пра-предвиждаме до 
нрая на февруари във 
местни общности да проведем 
избори за съвети

момен-в участву 
ването им при формирането 
на дохода и неговото

всичкина делегат-
по солидарно- 

имажилищно строителство 
650 хиляди динара. Тази 
на ще отпусне още толкова, а 
банката ще получи 1 
300 хиляди

разпре-на местните
деление и т.н. Всичко товаобщности. В годи-съветите трябва 

да влезат хора разбиращи 
рално-политическата си

изи
еква в предстоящия период да 
се организират сказки, не са
мо за членовете на

мо-
милион иотговор

ност и спечелили авторитет с 
обществено-политическата си 
дейност. Съвсем не ни е без
различно ной заема място 
съветите и от гледище на, все
народната отбрана. Това тряб
ва да бъдат хора, готова да 
решават всички проблеми въз-

динара. Обектът 
ще започне да се строи 
април, а ще участвуват „Луж- 
ница" и „Тенстилнолор”, 
то имат нужда от

преизпълняване 
още

това само-
управително тяло, ноусловия, 

поо
от 1и за об

ществено-политическите работ
ници, ръководителите 
изводството

на про- 
и членовете на

защовселскостопанското 
производство след фалита 
кооперация „Единство". Пред
лага се на тази територия да 
се създаде нова 
Щом обсъдим предложението, 
веднага ще го предоставим на 
публично разискване.

Съществуват и други 
ния. Селскостопанските 
водители могат да се сдружа
ват и в състав на препдриятие 
„Таламбас”. Занапред ще

квартири за 
специалисти и работници. 

Изборите

на работническите 
Такава активност

съвети.
в синдиналните ор 
Ще се проведат 

през февруари. Изтъкването 
на направеното

е необходи 
ма още повече, след конста
тацията че работниците 
довите организации 
не са ангажирани

ганизации
кооперация. нинващи в местната общност.

Следователно, в предстоя
щия период Социалистически
ят съюз ще има много работа, 
понеже пред него се намират 
много сложни и отговорни 00- 
ществено-политичесни задачи.

в тру- 
още 

всестранно
все през миналата

година, трябва да
работническата 
шница решително 
за резултати, от които 
виси
на общината.

допринесе 
класа в Бабу-в решаването по съществени 

въпроси. Именно, заключения- 
та на общинсната

мне-
да се борипроиз-

организация 
всички 

сметки, нанто и 
планове, да

гщщггш ще за-
по-нататъшното развитиезадължават Синдиката, 

заключителнипо- М. Б. производствени
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КОМЕНТАР
В Зли дол всяно 
ще даде по 300 динара за 
граждане

ИЗ ДЕЙНОСТТА НА 
РОВГРАД

домакинство СТРОИТЕЛНАТА ИНСПЕКЦИЯ В ДИМИТиз-
на петкилометров 

път ДО централното шосе в 
Бранновци. В Горна Любата 
домакинствата ще отделят по 
150 динара и по няколко трудо 
дни за довършване на. сграда
та на

ПО-ГОЛЯМО ВНИМАНИЕ 

НА САМООБЛАГАНЕТО
КРАЙ НА „ДИВОТО“ 

СТРОЕНЕздравната амбулатория.
На Общинската 

местните общности сега 
щат и програми за едногодиш 
ната си работа, които 
жат и начина за ползване на 
самооблагането.

Това е нов подход в дейно
стта на босилеградските 
ни общности.

Не трябва да се забрави, че 
до преди десетина 
много значителни

скупщина
изпра

съдър-
Миналата година в Босиле- 

градска община решение за .въ 
веждане на местно самобола- 
гане са взели местните общ
ности в селата: Млекоминци, 
Дукат, Караманица, Барйе, Дол 
на Любата, Гложие, Белут, 
Ярешник и Незърица. Значи, 
всяко четвърто село е ползва 
ло самооблагането.

Тези данни, взети от компе
тентната служба на Общинска
та скупщина, наистина трево
жат. Няма данни дали и в тези 
села самооблагането е цялост
но използвано. Известно е са
мо, че в село Гложие принуди 
телно е наплатено самооблага 
нето в пари от онези лица. ко
ито не са искали да го работят 
на моста през „Гложни дол”.

С една дума, все досега 
Общинската скупщина г 
била устроена евиденция 
това къде се въвежда и как 
се ползва местното самообла
гане. Същевременно не са пра 
вени усилия то да се въведе 
във всички села.

Службата за 
боти и

номунагцщ ^а- 
градоустройство при 

органа на управлението в Ди
митровград през последните 
няколно месеца значително за 
сили дейността си. Това осо
бено се почувствува от 1 ноем 
ври 1974 година, когато в тази 
служба е приет нов работник, 
който изключително се зани
мава с проблемите в областта 
на строителството.

Особено внимание в начало
то на работата си тази служба 
отделя на „дивото” строене, 
което в Димитровградска об
щина е често явление. „Диво
то” строене е затруднявало 
съвкупната работа в органа на 
управлението, понеже градоу
стройствения план постоянно е 
нарушаван.

През ноември и декември ми 
налата година, с цел да се 
спре строенето без позволител 
но са съборени четири обекта. 
Две лица от тях са имали поз
волително за допълнителни обе 
кти, обаче са строили жилищ
ни сгради, докато останалите 
двама въобще не са имали по 
зволително за строеж. Също е 
съборен и един жилищен обект 
в мястото „Керемиджиница", 
който е бил построен в 500 ме 
тровото свободно пространс
тво, където строенето абсолю
тно е забранено.

Освен вече съборените чети 
ри обекти взети са още дваде
сет решения за събаряне на

пенния орган. Болшинството от 
тези обекти са жилищни и ве
че построенни обенти.

Нужно е да нажем, че това 
са огромни загуби за тези хо
ра, крито в тази сграда са вло
жили дългогодишния си труд и 
дял от себе си. Обаче поради 
малки разносни и задължения 
към обществото са се намери
ли в положение, че не знаят 
канъв изход да потърсят. Оби 
кновено плачат, заплашват и 
т.н„ обаче службата за кому
нални работи и градоустройст
во няма възможности за избор. 
Тя е подчинена на Закона, а 
събарянето е единственият на- 

да спре „дивото” строене.
През първите няколко месе

ца на текущата година антив- 
ността на строителната инспек' 
ция ще бъде значително заси-

в
не е

за мест-

години 
комунално- 

битови въпроси в селата бяха 
решавани благодарение на ме
стното самооблагане. Но след 
това е_ настъпила дълготрайна 
и неоснователна „пауза”, ко.я- 
то сега се „попълва" със съдър 
жателни програми и конкретни 
акции. Това е от голяма полза 
за бедната община, която все 
още няма материални взмож- 
ности, за да може сама да 
строи пътища, мостове, сгради, 
електрифицира селата и др.

За да се осъществи пълен 
контрол къде и как се ползва 
самооблагането, освен Общин
ската скупщина, необходимо е 
непосредствено да бъде вклю
чена и комуналната служба на 
общината. Специалистите, кои 
то тук работят, могат най-непо 
средствено до окажат профе
сионална помощ при трасиране 
на пътищата, електрификация

та, изготвяне на проекти за из 
граждане на обществени сгра
ди и за всички други комунал
но-битови въпроси.

Това ще трябва официално

Сега, още в началото на го
дината, почти всички местни 
общности в комуната са изпра 
тили предложения до Общин
ската скупщина за въвеждане 
на местно самооблагане. Поч
ти навсякоде самооблагането 

се дава в работна ръка.

В няколко случаи местните 
общности самооблагането ще 
дават в работна ръка и в пари.

чин

лена, понеже започва строите
лния сезон, когато и „дивото” 
строене разцъфтява. Накто сме 

отношение 
позволително

В ЮЖНАТА ЧАСТ НА БОСИЛ ЕГРАДСКА ОБЩИНА осведомени — 
на строене без 
службата при органа на упра
влението няма да прави никак 
ви компромиси, с цел защита 
на Закона, а в съгласие с про
веждане на приетия градоус
тройствен план.

В течение на тази година1

по

ЕДИН АВТОБУС ЗА 20 СЕАА
Автобусът, който се движи на рейсовата 

Босилеград — Караманица и обратно, е най-претоваре- 
ният с пътници автобус от всички автобуси на босиле- 
градското автотранспортно предприятие. От Босилеград 
до Караманица има около 40 километра път. Автобусът 
минава през селата: Райчиловци, Радичевци, Млекомин
ци, Рибарци, Бранновци, Рикачево, Бистър, Долно Тлъ- 
мино. Горно Тлъмино и Караманица. На него разчита и 
населението от селата Ресен, Буцалево, Брестница, Зли 
дол, Ярешник, Назърица, Доганица, Голеш и Жиравино. 
Това са точно двадесет селища в общината или почти 
две трети от селищата в общината. Двадесет селища 
— а само един автобус! Отиване и връщане един път 
дневно!

линия

влезе в сила и решението за 
строене по селата. Строителна 
та инспекция ще започне с 
обиколка, и на селата осо
бено онези край международ
ния автомобилен път, където . 
строителството е доста голямо.вече простроени или строещи 

се обекти. Четири от тях са 
вече потвърдени

да се регулира и от страна на 
Общинската снупщина.

В. В. А. Д.от второсте-

Очевидно това не е достатъчно. Колкото и голям 
да е автобусът, той не може да вземе всички пътници 
от Босилеград до Караманица и обратно. Винаги препъл 
нен, а мнозина пътници не могат да го ползуват. Вед- 
наж напълненият автобус не спира на следващите спир
ки. Хората молят шофьорите и кондукторите, но напра
зно. Понякога се случват и неприятни сцени.

В това отношение най-злепоставени са пътниците 
от селата Ярешник, Назърица и Доганица, когато трябва 
да отидат по неотложна работа в Босилеград: в общи
ната. съда, здравния дом. От домовете си до Бистър 
пътуват по три-четири часа. Автобусът се напълни от

СЛУЧАЙНИ СРЕЩИ

Стефановият
юбилей

Бръснарницата на Стефан Ди 
митров в Босилеград о накто 
и всички други бръснарици по 
малките градове. Място, къде
то хората идват, освен да се 
обърснау, да си поприказват, 
да чуят новините в града. Така 
ва е бръснарницата но Стефан. 
Малка стая но улица „Георги 
Димитров”. Фирма от тенекия 
поставена в рамка. Вътре едно 
огледало, с чекмедже и стол 
за бръснене. Край стената дъл 
га пейка за клиентите, а на 
средата едно нюмбе, което пра

ви температурата в бръснарни
цата малко по-висока от тази 
на улицата.

Стефан, за мен дотогава не
познат, изглежда твърде при
ятен човек.

Стефан
Димитров

пътуващи от Караманица, Жеравино и двете Тлъмина 
и в Бистър вече — няма свободни места. Тогава яре- 
шничани, назъричани и доганичани имат само две въз
можности — или да се върнат назад, или да продължат 
пеша до Босилеград, което е още 22 километра. А това 
е, речи го, загубен ден в път и незавършена работа.

Същото се случва и при тръгването от Босиле
град. До билет, трудно се идва а още по трудно до 
мястото в автобуса. И още нещо: не се спазва строго 

особено за попътните спирни. Хората

на познат човек. Изглежда той 
така общува с всички свои нли 
екни...

— Започнах още преди три
десет години. Веднага след вой 
мата. Избрах бръснарския за
наят. След това дойдоха на 
свет деца, трябваше да се ра
боти, много да се работи. Тря
бваше пари за книги, за хляб 
за квартира. След това сина 
ми завърши. Сага е препода
вател в Босна. Очаквам го да 
дойде за ваканцията. Ще дой
да и дъщеря ми, тя е студен
ия в Ниш, апоолввнт... Питате 
може ли да се живее с бирена

ча? Да, може. аз съм доволен. 
Данъкът е 200 000 стари дина
ра, толкова плащам и за соци
ално. Останалото за нас, а ано 
не стигне работим нещо и на 
нивата. Знаеш оная народна 
„Попуй попе но и приоруй".

Ето така, бързо изминаха 
тридесет години.

— Моля, следващия...
Следващия клиент сяда на 

стола. Останалите следят реда 
си. Тук асични нлиенти са по
знати. Ония, които идват като

разписанието, 
не знаят точно нога ще мине автобусът

Всичкчо това ясно говори, че населонието от Бран 
ковския и Тлъминския район е забравено в това отно
шение. А това не може да се каже за Лисинсни и Лю- 
батски райони. Там минават мото повече автобуси и 
хората почти не вървят пеша.

Съвсем е ясно, че този проблем е наболял и тър- 
решаване. Защото и бързите и удобни 

съобщения са част от жизненото равнище на хората.
Райчо В. РАМНИШНИ

— Жолаото? ...
—■ Подстригвано...

Взима гребона и дългите но
жици и започва работата си и 
диалога започва, нато с отдав-

мен, отстрани пускат без ред. 
Хубав обичай...

си неотложно

Б. Н.
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ОТ СЪБРАНИЕТО В „ГУМАРАТА"
ДИМИТРОВГРАД

Намалена пазарната 

цена на землището В „ГОДИНАТА НА НЕС1НГ 

БОРБА ЗА П0-1НС0КИ ДОХОДИ^ ТОВА НАМАЛЕНИЕ Е ВАЛИДНО САМО В СПЕЦИАЛНИ 
ОБСТОЯТЕЛСТВА

Обезщетение за иззета зе
меделска площ в Димитров
градска община ще се опре
деля съглсано пазарната цена 
в даден район. Ако тази цена 
не е определена, ще се при
ложи цена от съседния район.
В случаи когато върху пазарна 
та цена за иззето землище вли 
яят специални обстоятелства 
нато близост до шосейни кръс 
товища, туристически райони, 
изкуствени езера и др. обек
ти — цената на иззетото зем
лище се намалява.

Какво ще бъде намалението, 
ще определи компетентен ор
ган на Общинската скупщина 
в Димитровград.

Пазарната цена на земедел
ска площ ще. се намали най- 
мално с 30 на сто ако въпро
сният район е на разстояние до 
500 метра от границата на ра
йона, обхванат с градоустройст 
вения план. Същото е в сила 
и в случаи когато землището 
се намира по протежение на 
шосето Желюшки кантон —

когато работим, и когато 
работим. Защо не ги изгасим 
дето не трябват?

Стоян ГЕОРГИЕВ: „Когато се 
говори за пестене трябва да по 
ведем широка акция. Може да 
пестим и суровини, в произвол 

на защитните облекла

нетиционни влагания трябва да 
имат яки фондове, а предви
дените увеличения на лични
те доходи, няма да сълътству 
ват увеличението на жизнени
те разходи. Следователно, за 
това е необходимо да се наме 
рят нови стойности, и в тази на

Работнически съвет: реизбор 
ност на ръководителите на 
трудовите единици

югославско-българска граница 
и на територията на надастра 
лна община Градини.

в ООСТСъщото намаление е валид
но и за селата Гоин дол, Же- 
люша и Градини като се взи
ма разстояние от 500 метра от 
къщите на периферията. Реше 
нието е валидно и за район
ните центрове, в които се на- 

местни канцеларии, за 
манас-

Миналата седмица 
„Тигър" — Димитровград се 
проведе съвместно събрание 
но Работническия съвет, ръко
водителите но първичните об- сока са набелязали мероприятия, 
ществено-политичесни 
зации, ръководителите на рабо 
тничесния контрол и трудовите 
единици, на което се разгле
жда проекта но производстве
но-финансовия план. По прое
кта, заедно с „допълнението", 
се разисква но различни рав
нища, за до могат накрая тру 
довито единици да го обсъдят 
и узаконят.

Веднага да кажем, че про-

ството
1И дребен инвентар. Службата

органи

мират
района на Погановски 
тир — край пътя Суково — 
Трънсни Одоровци. В околност 
та на Пъртопопинско врело в 
диаметър от 1000 метра и 
край пътя Пъртопопинци — 
Мъзгош в широчина до 200 ме 
тра от двете страни на същия, 
както и землището край изку
ственото езеро в Трънсни Одо 
ровци (което трябва до се 
строи) — пазарната цена на 
землището ще бъде намалена 
с 30 на сто.

Решението ще бъде валидно 
до 31 януари на 1976 година.

ентът е приет заедно с допъл 
нението, с набелязаните меро 
приятни за увеличавано на до
хода чрез пестене.

30 милиона в повече от ми
налата година

Според проекта на произво
дствения план „Гумарата" в 
настоящата година трябва да 
осъществи общ доход 160 ми
лиона динара, или 30 милиона 
в повече от миналата година. 
План голям и амбициозен, но 
реален и може да се осъщест 
ви при незначително увелича
ване на оаботна сила. Ако то
ва се осъществи, организаци
ята те разполага с печалба от 
12 милиона динара.

М. А.

В лабораторията на „Тигър”—Димитровград

\

ПРАЗНИ ОБЕЩАНИЯ 

- ВЯТЪР РАБОТА

по охрана има големи разхо
ди. Те са 15 души, а всеки по
лучава годишно по две облек
ла, обувки, риза и т.н. Обаче 
те носят дрехите дори и в 
гората, когато секат дърва. Не 
ка и те, както и другите рабо
тници, оставят облеклото във 
фабрината, когато не работят. 
Работещите по поддържането 
не работят както трябва, дори 
и техните ръководители... За 
що крушките да светят по цял 
ден ..

коите ще им осигурят, нови над 
5 милиона динара. А тези сто
йности се постигат само чрез 
пестене.

\ :

I По-висон доход — по сигур 
но стопанисване

♦
И в допълнението се пред

вижда необходимото за увели 
чаване на дохода. Понеже еди 
нственият път е пестенето, та
зи година наричат „година на 
пестене". Според допълнение
то тя наистина е тандда В 
него е записано, че с по-доб
ро и по-рационално ползване 

на мощностите и работната си 
ла производствените разходи 
може да се намалят с 1,2 на 
сто. Чрез пестене на основни
те материали с още 2 на сто, 
косвените материални 
ди трябва да се намалят с 10 
на сто, изразходването на елек 
троенергия с 5 на сто и пр. С 
това пестене ще 
увеличение на 
лба с 12,7 на сто, тъй както с 
предложените мероприятия про 
изводствените разходи се на
маляват с 4 на сто.

♦
♦

: ♦
♦Преди десет години в село Плоча бе постро

ено ново училище. Хубавата постройка бе преда
дена на ползване с голямо тържество и приета 
с радост от селяните. Това беше най-хубавата учи 
лищна сграда в околността.

Но за нещастие, сградата не бе напълно за
вършена. Тя остана без тротоар наоколо, да пази 
основите от вода. Вратите <и прозорците останаха 
небоядисани, а понривът без тръби.

— Това са дребни работи — говореха тогава 
всички. Щом се е стигнало дотук, няма да има 
проблеми. И обещаваха помощ всички: селяните 
— доброволна работа, общината — малко пари, 
централното училище — организация. И на обе
щания си остана. Изглежда само — добра воля 
и празни обещания.

Действително, селяните оградиха училището 
и поправят редовно оградата, обковаха стрехите, 
направиха стълби на входа. Но дограмата остана 
да се разваля от вятъра, слънцето и дъжда, а 
основите от капчука.

Оттогава до днес, всяко лято в касата на 
централното училище влизат скромни приходи и 
от подведомственото училище в Плоча: коси се 
и продава сеното от пространния двор, учениците 
събират шипки. А дограмата и основните на учи
лището продадат.

— Сградата трябва да поддържа като свой 
обект централното училище в Горна Любата, то 
трябва да се грижи за нея, а и ние селяните ще 
дадем помощ — не крие огорчението си делега
тът в Общинската скупщина Александър Божи
лов от Плоча.

— Централното училище има предвид сгра
дата в Плоча, но не сме в състояние да постиг
нем всичко — казва директорът на училището 
Васил Василев. — Дадохме средства за нови чи
нове и най-основни учебни помагала. Очакваме 
повече средства от образователната общност и 
тая година ще извършим тези поправки — обеща 
ва директорът Василев.

Проблемът е открит десет години. И 
тане така наскоро ще се констатира, че прозор
ците и вратите са изгнили, а стените попуснали. 
Тогава небрежието ще струва 
селото, и централното училище, и общината.

Ст. Станков

:♦

I В дискусията взеха участие 
и инженер Миодраг Дабетич 
— директор и инж. Михайло 
ИВАНОВ, който нарече 
точки в заключението 
сет божи заповеди", Симеон 
Кирилов, работник и Йово Мил 
нов, също работник.

Събранието прие и проекта 
и допълнението.

:
: 10-те
♦ ■Ает

♦
♦ разхо-♦
:
♦ се осигури 

чистата печа- Работническият съвет прие 
предложението на директора, 
на трудовата организация да 
се проведе реизборност на 
непосредствените ръководите
ли в трудовите единици. Ще 
приемем и 
има хора, които не са избира
ни след формиране на ООСТ 
и с години заемат високи пос
тове, а работата им заслужава 
да се анализира, защото не 
изпълняват задачите си. Съве
тът оформи комисия, която ще 
предложи за ръководители хо
ра, способни да 
заплануваните задачи, 
в „годината на пестене” са 
обемни и сложни.

♦

♦
♦♦ Стоян Георгиев

За жилищно
ще отделят 1 милион и 380 
хиляди динара (на предприя
тието остава 58 на сто), а за 
обществено хранене предвиж
дат 1 милион и 600 хиляди ди 
нара. Това осигурява увеличе
ние на миналогодишните лич
ни доходи с 13 на сто и сред
но биха възлизали към 2 200 
динара. За износ се предвиж
дат 15 милиона динара преди
мно на пазара с конвертируе
ма валута. „Гумарата" в насто
ящата година трябва да произ 
веде 4 хиляди тона различни 
гумени стоки, чиято стойност 
осигурява такива производст
вени пропорции и разделение.

и само-
управителните органи, профе
сионалните служби и ръковод
ството на фабриката не са до
волни от тези завидни резул
тати. Защото печалбата е са- и дискусията участвуваше и 
мо 10 на сто от общия приход работникът Стоян СТОЯНОВ, 
и смятат, че е недостатъчно. Той каза: „Трябва да 
Преди всичко тези резултати сметка как се 
не осигуряват достатъчно 
стоянни оборотни средства за 
нонтинуирано и динамично про 
изводство. Гумарсните работ
ници за предстоящите инвес-

На събранието се посочи, че 
в „годината на пестенето” - 

строителство же да се постигне

♦ изложението, че
мо

и повече 
от предложеното, при условие 
организирано и последователно 
да се реализират всички меро 
приятия. Службата по доставя
не е длъжна да осигури суро
вини за работа в някои цехове 
и за четири смени, на пазара 
да се предложат нови, съвре
менни (модели, на всяка нрач- 
на да се пести. Защото печал
бата не смее да бъде по-мал
ка от предложената, тъй като 
при неблаговремените условия 
на стопанисване не обезпеча
ва пълна сигурност, нито 
по-чувствително 
на личните доходи. За осъще
ствяване на задавите е необ
ходимо да се запознае 
работник с неговите 
„годината на пестене”, тоудо- 
вата дисциплина, сериозността 
на работата и

:
:
♦
♦ изпълняват 

коитоX
\

М. Б.

ПЪК
увеличаване

: Обаче работниците всеки
задачи в

: ако ос- т.н.
♦ В

: много по-скъпо и водим 
доставя матери

ала. То много зависи от осъще 
ствяването 1Г*I ло

на заплануваните 
пръв път 

чувам, че говорим за пестене... 
Крушките в халите

задачи... Сега за♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦►♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦
светят и

СТРАНИЦА 6

БРАТСТВО * 31 ЯНУАРИ 1975



НА СЕЛСКОСТОПАНСКИ ТЕМИ

СДРУЖАВАНЕТО-ГАРАНЦИЯ ЗА ПРОГРЕС
През април 1974 година Ску

пщината на СР Сърбия гласува 
Закон за

бота на частните селскостопан От друга страна, те получават 
право на здравно <и пенсионно 
осигуряване, според самоупра 
вителното споразумение, кое-

ски производители. Те трябва
сдружаване на част- организирано да се включат в

ните селскостопански произво- самоуправителните обществено
дители със земеделските то сключат.икономически процеси за подоно-

бряване на селското стопанст-операции и организациите на Всъщност, това са общите 
постановления на Закона, кой
то от известно време привлича 
вниманието на селскостопан
ските производители в Дими
тровградска община. Обаче за 
претворяването му на дело

сдружения труд в областта на во, нато сдружават труда и сре
селското стопанство. Според дствата на труда, Това сдружа-
разпоредбите на Закона, след ване им осигурява да управ-
претворяването му на дело,тря ляват и решават по осъществя
бва значително да се лодо- ване на дохода, разпределени
брят условията на живот и ра- ето му, а според своя принос. остават още няколко месеца.

а много неща все още не са
ГОРНА РЪЖАНА достатъчно ясни.

РАЗВИТИЕ НА ПТИЦЕВЪДСТВОТО В ДИМИТРОВГРАДСКА ОБЩИНА;
В момента най-голяма спън- 

на за провеждането на Закона 
представлява трудното ик; 
мичесно положение в „Сточар”. 
Преди всичко, досегашната 
прантина в отношенията между 
„Сточар” частните производите 
ли не е била на желаното рав
нище, ноето води нъм недове
рие в нооперацията. Земедел
ската кооперация винаги закъс 
няваше с изплащането на изну 
пените от производителите про 
дунти.

Тана е и сега.

Но трябва да се имат пред
вид и причините, които в мо
мента са и оправдани. Общата 
неплатежоспособност на стопа 
нските организации и недо
стигът на оборотни средства 
нарушават нормалните отноше 
ния при покупко-продажбата. 
А това е характерно и за „Сто
чар”.

Не трябва да се забрави, че 
износът на добитък е ограни
чен. Не по-добро е положени
ето и на домашния пазар.

Тези и подобни причини тря 
бва да се ммат предвид по 
време на разискванията за про 
веждане на Закона, понеже зе 
меделската кооперация „Сто
чар" трябва да бъде носител 
на акцията.

ЗА ЧУВАЛ 

БРАШНО-ДЕСЕТ 
КИЛОМЕТРА ПЪТ

Голям успех на ветеринарната станция
В структурата на животновъд 

ното производство в Димитров 
градска община, птицевъдство 
то е застъпено с 30 000 брой
ки птици. Броят им не е голям, 
ако се има предвид възмож
ностите и условията за разви
тие. Ако посочим, че 6 хиляди 
семейства отглеждат птици, то 
излиза че всяко семейство от
глежда по 5 кокошки.

Но сред селскостопанските 
производители има интерес за 
подобрение на птицевъдство
то. За това говори и фактът, 
че в 1974 година посредством 
Ветеринарната станция в Дими 
тровград са раздадени около 
10 хиляди еднодневни ггипета, 
изведени в инкубатор на изве
стните у нас птицеферми, кан 
вито са „Белиндово” в Маке
дония и др. Предимно се про
извеждат хибриди, поради СОЛ 
и в незначително количество 
хибриди за угояване, породи 
„Ломан”.

Акцията на Ветеринарната 
станция е за всяка похвала, 
още повече ако се знае, че 
при раздаването на пилетата е 
давана и помощ от страна на 
специалистите как да се от
глеждат и хранят пилетата, а 
така също е обезпечена и ка
чествена концетрирана храна, 
небоходимия санитарен над
зор. Особено усилие е прояве
но при поддържането на здра
вен контрол, така че загубите 
от еднодневните пилета са не
значителни. Благодарение раз
бирателството на фонда по 
здравна защита на животните 
при Общинската скупи^на в 
Димитровград, който е обезпе-

чил средства за набавна на 
ваксина, всички пилета безплат 
но са ваксинирани срещу чума, 
което предотврати появата на 
тази опасна по птиците бо
лест.

трябва да се ориентират към 
отглеждане на кокошните и за 
втора година, нито пък да на
саждат от тях яйца за извеж
дане, защото няма да получат 
желаните резултати. Продукци 
ята през втората година от хи
бридите намалява.

Най-икономичен ефект при 
хибридите се постига с ранно 
организирано производство в 
периода март-април. В този пе 
риод и смъртността на пилета
та е най-малка, а ако хранене
то е правилно, нокошките запо 
чват да снасят яйца още в 
5—6 месец. Това ще рече — 
започват да снасят в периода 
септември—октомври, именно 
когато производството на яйца 
е най-слабо.

Най-важното в отглеждането 
на еднодневни пилета покрай 
храненето и хигиената е под
държането на съответна темпе 
ратура, ноято в първите дни 
трябва да се движ-и нъм 30 
градуса.

Това се постига твърде лесно 
с елентричесна крушка с по-го 
лямо волтово напрежение в нар 
тонена кутия за ята до 50 пи
лета.

Местната организация на 
ССРН в с. Горна Ръжана обсъ
ди проектостатутите на ССРН 
на Сърбия и Югославия, Обще 

договор за кадровата 
политика и най-актуалните ко
мунално-битови проблеми на 
това високопланинско босиле- 
градско село.

Електрификацията на селото 
е най-важният въпрос, за нои- 
то най-много са заинтересова
ни гражданите. За да получат 
съобщителна връзка с комуна
та и вътрешността, те са жиз- 
но заинтересовани за изграж
дане на 7 километра път, кой
то да ги свърже с централното 
то шосе, минаващо през Бесна 
кобила. За целта горноръжан- 
чани ще въведат местно само
облагане, ще търсят общин
ския булдозер и професионал
на помощ за трасиране на шо 
сето.

В Горна Ръжана не се доста 
вят пощенските практи, защо
то е отделечено повече от пет 
километра от най-близката по
ща.

Това мероприятие на Ветери 
нарната станция даде следният 
ефект: в структурата на фонда 
имаме 5 хиляди високопроиз
водителни кокошки, снасящи 
яйца, а това са 1 милион яйца, 
или една трета от годишното 
производство на яйца в общи
ната.

Че производителите са пра
вилно насочени в птицепроиз- 
водството говори фактът, че за 
губите са незначителни (около 
1 на сто), а за носещите яйца 
кокошни

ствения

са изразходвани 5 
тона храна. Трябва да напом
ним, че сме твърде доволни от 
тези резултати, защото само 
за една година изразходването 
на качествени концетрирани 
храни беше минимално. Произ 
водителите приеха съветите на 
специалистите и се ориентира 
ха нъм ранно производство, 
тана че произведените пилета 
още в есенните месеци започ 
наха да снасят яйца. Това пък 
от своя страна положително се 
отрази върху снабдяването на 
града с яйца и през зимата, 
което по-рано не беше случай.

Ефектът от това мероприя
тие на Ветеринарната станция 
е задоволителен и ще продъл
жи и в настоящата и в идните 
години.

Трябва да се разясни на про 
изводителите, че хибридите 
снасят най-много яйца в пър
вата година, предимно през

Обаче в тези разисквания 
трябва да се имат предвид вси 
чии отрицателни и положител
ни опити, с цел да се преодо
леят недоразуменията и създа 
дат нови отношения, които пре 
длага Закона. Нужно е да се 
вложат всички усилия да се въз

Натрупаният досег опит яс
но говори, че производителите 
свободно могат да се определ
ят за такова производство, а 
Ветеринарната станция навре
ме ще им обезпечава необхо
димото количество пилета и 
храна, както и правил 
пределение на 
пата. /■

Снабдяването и тун е особе
но наболял въпрос. Търговски
ят магазин е почти лолулразен. 
Затова хората са принудени 
да отиват за покупки в магази
на в Долна Ръжана, и Г. Лиси 
на отдалечени 5—15 километра. 
Там горноръжанчани се снабдя 
ват с брашно и други стоки 
от първа необходимост.

върне доверието на частните 
производители в „Сточар”, а 
ва по-добро бъдеще и на едни 
■16, и на другите.

раз-
1ите в о(

А. Д.инж. агроном
Йордан МАРИНОВесента и зимата и затова ноВ. В.

ДОБРИ ДОЛ

Край града, а без път/
нтроснабдяване. С цел до се 
реши тоя проблем, заключено 
е всяко домакинство да даде I 
по 200 динара, а от Общин- 
ския фонд за електрификация 
да се отделят 30 хиляди дина- | 
ра. С тези средства Електро- 
дистрибуция в Лесковац триб- | 
ва да изработи нова токова 
мрежа в махалата.

Населението от Добри дол е 
махала в Босилеград търси път, 
да се поправи електрическата 
мрежа и доведе вода 

Тези проблеми бяха изтъкна 
ти на неотдавна проведеното 
събрание на избирателите в До 
бри дол, на което участвуваха 
и ръководителите на Общин
ската скупщина.

Договорено е, в дължина от 
3 километра, да се разшири и 
поправи пътя, като за целта се 
ползва общинският булдозер и 
професионалната помощ ма 
специалистите от Общинската 
комунална служба.

Добри дол е отдавна елек
трифицирана махала, но все още 
няма качествено и редовно еле

/

С довеждането на вода в Бо 
силеград, съществуват извест
ни възможности да се реши 
водоснабдяването и на добро- 
долчани — бе заключено по 
третия актуален проблем, кой
то бе обсъждан на заседание
то на избирателите. ,

В. В.
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ГОДИШЕН ОТЧЕТ НА ГОРАНИТЕ В БОСИЛЕГРАД 1

ШКОЛА ЗА
КВАЛИФИЦИРАНИ
РАБОТНИЦИ

МИНАЛАТА ГОДИНА СД ЗАЛЕСЕНИ 88 ХА
и и регулирането на долината 
Добри дол, минаваща през Бо 
силеград.

За да реши маторилните въ
проси, гораноната организация 
ще търси средство от няиолно 
стопански организации, между 

водоцентролите

% ТАЗИ ГОДИНА ЩЕ ДЪДАТ 
ЗАЛЕСЕНИ НОВИ 125 ХА ГО
ЛИНИ

път успешно ще се изпълнят 
планираните акции.

За до реши материалните въ 
приетото програма по залеся
ване, Общинската горонсна ор 
ганизация ще потърси от 17 
местни общности една част от 
местното самооблагане да из-

На годишното събрание на 
Общинската конференция на 
гораните в Босилеград, което 
се проведе в миналия петък, 
бе отчетено, че миналогодиш-

ци, работещи в димитровград- 
Освен за

Общинският синдикален съвет 
в Димитровград тези дни поде 
инициатива — при гимназията 
да се открие школа за квали
фицирани работници. Той се 
ръководи от интересите на ра
ботниците в общината, зареги
стрирани нато безработни и 
от все по-належащите нужди 
от квалифицирани работници в 
организациите на сдружения

ската промишленост, 
етите работници, шнолата 
могат да посещават и неквали 
фицирави работници зарегист
рирани като безработни. Разби 
ра се, при предварителен до
говор с общността на интере
сите и службите по приемане 
на нови работници

Това мероприятие на Общин 
ския синдикален съвет има го
лямо значение не само за уча
щите се, но и за цялото сто
панство и за самия Димитров
град. Всъщност, такава школа 
е била необходима 
Защото много работници са 
получавали професионална под 
готовка в подобни училища в 
Бор, Пирот, Ниш, Зайчар, Бел
град и други места, Но с голе
ми материални разходи и тру
дности, в които са попадали 
съответните организации, дока 
то те държали изпитите. Сега, 
само в „Гумарата" има над 400 
приучени, които вършат рабо
тите на квалифицирани работ
ници. Безработните пък глав
но са неквалифицирани. Ано се 
квалифицират безспорно много 
по-лесно ще намерят работа.

Накрая не трябва да изтък
ваме значението от квалифици

ще
ползуват за тези цели. коитоТрябва да се изтъкне, че та-ният план по залесяване успе-

труд.
Искът и останалите актове 

по създаването й наскоро ще 
разгледа Общинската скупщи
на, като основатеел трябва да 
да се съгласи с формирането 
на такава школа. След степе
нуването й като средно учили
ще ще бъде регистрирана в 
републиканските списъци за 
финансиране на дейността й. 
Професионално пън приспосо
бяване на програмата към ус
ловията и нуждите на Димит
ровград ще направи препода
вателският колектив на гимна
зията. Когато всичко бъде го
тово, според предвижданията 
на Общинския синдикален съ
вет — първият клас ще започ
не с работа през февруари.

Засега в него ще бъдат за
писани 40 работници от „Гума 
рата”, предимно добре приуче 
ни и неквалифицирани работ
ници, които в момента заемат 
квалифицирани работни места. 
Следващата година ще се от
крие втори клас за всички про 
фили клавифицирани работни-

отдавна.

Нови гориЗалесяване в Босилеградско

„Власина”. За сметка на това, 
гораните ще залесят околност
та на бъдещото анумулацион- 
но езеро в Лисина.

шно е изпълнен. Залесени са зи година гораните ще
ширят дейностат си и за опаз 
ването на човешката среда. 
Също така ще участвуват в

общо 88 хектара голини с бо
рови фиданки.

В тези полезни акции най- 
добри са горанските бригади 
при гимназията, училището за 
квалифицирани работници и 
основното училище в Босиле
град. Добри резултати в зале
сяването са осъществили и го
раните от Бистър, Църнощица 
и още няколко села.

Според програмата гораните 
тази година главно внимание 
ще отделят върху залесяване
то на нови площи, иощо тря- 
ова да залесят 125 хектара, 
на които ще оъдат засадени по 
ловин милион оорови фиданки.

1ази година ще се залеся-
сриополгпс и;успл о оси.^,1

пи пи репи ДНН*31 ч°'МИца. ч_/о"

и^СОШСИО оегмлпще ЩС ОС оале 
на ииво^лпина ОГ оо леша- 

рн О |*»и лнледп Оериом фндип 
пи а оо села. планира се и 01- 
I лстда на аече засе1И ГОрСКИ
пул I у ри па м хектара.

па частни имоти ще се зале 
сят »о хектара ерозивни тере
ни с очо хиляди оорови фидан 
ни. юва залесяване ще се про 
вежда в 1/ села на комуната.

пеооходимият посъдачен ма 
териал гораните сами ще про
извеждат в сооствените си раз 
садници. С цел дългосрочно да 
се реши производството на бо
ровите фиданки, гораните се 
предложили да ползват най- 
малко десет години разсадника 
в Долно Тлъмино. Те вече ус
пешно организираха производ
ство на фиданки .в разсадника 
в Плоча.

Тази година в двата разса
дника гораните ще произведат 
900 хиляди борови и 120 хиля
ди акациеви фиданки

ИЗКУСТВЕНИ ЛИВАДИ 
НА 150 ХЕКТАРА

изграждането на водопровода 
от село Извор до Босилеград В. В.

&
МЛАДИ ПОЕТИ

рания труд за промишленото и 
друго производство и за сами
те работници, жизненото им 
равнище и печалбата.

Босилеград
Босилеград — 
снежинка малка 
в пламък,
слънце напечено в сълза, 
майчино мляко на длани, 
прегръдка жива' 
що се храни 
е ясните утра 
родни и ранни.
Босилеград — 
вяра в хубавото, 
хубост от небесата откъоната. 
В окото изток на щастието 
— младост овековечеяа в сър 
Където и да съм 
небето негово зове ме,
мами и привдича------ ---------- ^
и дъще

М. Б.

БАБУШНИЦА

Вечер на младите
Първичната организация на Съюза на соц:" 

листим еск ат а младеж в Бабуишица организира на 
27 януари вечер на младите под название „Лужни- 
ца 1975". Програмата бе -съставена от народни и 
забавни песни и викторина из областта на литера
турата, устава на Съюза на социалистическата мла
деж и спорта-

В културно-забавната част на програмата со
листи на Радио Ниш изпълниха своя програма.

Същата вечер бе избрана най-красивата де
войка, на която бяха предадени скромни подаръци.I своя ме нарича.

Милка ХРИСТОВА, студ©]

ученици. Неговата дейност дава възможност 
вете му добре да опознаят основите на маркс-ленинсно 
то учение. Членовете на нръжона разучават 
Марнсовото учение, най-важните Ленинови 
ния, отнасящи се до марксизма, а чрез разисквания и 
нонкретни примери от нашата самоуправителна пранти- 
на марнсовото учение се свързва и проверява на дело, 
във всенидневния живот и борбата на работническата 
класа.

По-широко изучаване 

но марксизна
на члено-
тезиси от

произведе-

В ГИМНАЗИЯТА „ЙОСИП БРОЗ ТИТО” в Дими
тровград съществува най-численна организация на Съю
за на социалистическата младеж в общината. Досега 
обаче тя не се проявяваше много с дейността си.

В последно време положението се мени. Млади
те повече се ангажират. Засилена е активността по 
идейно-политическото издигане.

В момента тук работи политическа шнола и марк 
сически нръжок. Политическата школа посещават 30 
души, на доброволни начала. Програмата на шнолата об
хваща най-съществени въпроси по марнсичесно обра
зование и социалистическо самоуправление, което да
ва възможност на младите да разширят знанията 
тази област, да вникнат в същността на диалентичесния 
материализъм. А само по такъв начин марнсизмът 
да бъде най-мощно средство за борба против разни 
еснафсни, националистически, технобюрократичесни, и 
други прояви.

Марнсическият нръжон не обвхаща голям брой

Тези година голямо внимание 
ще се отдели и върху създава 
нето на изкуствени ливади, с 
ноито успешно се спира ерози 
ята, а същевременно се обез
печава качествен фураж.

За създаването на такива 
ливади приетата програма е 
доста амбициозна, защото пре 
движда засаждане на изкустве 
ни треви на 150 хектара. Изку 
ствени ливади тоя път ще се 
създават в 16 села в южния 
район на комуната, които са 
по-бедни с фуражни храни.

Досегашните добри резулта
ти в областта на това меропри 
ятие дават гаранция, че и тоя

Следва да изтъкнем, че напоследък расте инте- 
ресованието всред учащата се младеж за постъпване 

редовете на Съюза на номунистите. Насноро —: 
бъдат приети ненолцина нови членове на СК от трети 
и четвърти нлас.

Но това не е достатъчно. Младите

в ще

не могат да
спрат тун. В настоящия момент, след провеждането на 
съюзния и републинанените партийни конгреси, поетите 
задачи те трябва да претворяват в дела. А за да могат 
да правят това — трябва да се въоръжават постоянно 
с нови знания, да се издигат непренъснато, да изучават 
по-широно марнсовото учение, нато по този начин се 
подготвят и да го прилагат на практика. Това е и пра
вилният път за внедряване на самоуправителни соци
алистически отношения, за осъществяване на истори
ческите интереси на работническата нласа.

си в

може

Евдония ГЕРОВА
В
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В ОСНОВНИТЕ УЧИЛИЩА В БОСИЛЕГРАДСКА И ДИМИПОЛУГОДИШНА РАВНОСМЕТКА 
ТРОВГРАДСКА ОБЩИНА

УСПЕХЪТ НЕ Е НА ЖЕЛАНОТО РШЩЕ
Обща констатация на учител 

ския съвет при димитровград
ската гимназия е, че 
през първото полугодие е, нак- 
то миналите години е което в 
гимназията не са доволни .

ха е най-слаб. Така например 
в П-а (обществен отдел) има 
само 31 ученика с положите
лен успех, докато в Г1-в (приро 
ден отдел) 72 на сто от ■ 
ниците са без слаби бележки. 
В обществения отдел 
клас
ците са без слаби 
докато в природния отдел 64 
на сто са показали положите
лен успех. Подобно е положе
нието и в четвъртите класове. 
В първите класове 46 на сто

от учениците имат положите
лен успех, но и голям е броят 
на учениците с три и повече 
слаби бележки (37 на сто).

— Най-добър успех след пър 
вото полугодие показаха уче
ниците от 1У-6 клас (природен 
отдел) — 73 на сто са без ела 
би бележки, а най-слаб Ш-а 
клас (обществен отдел) 
само 28 на сто ученика с по
ложителен успех.

успехът

уче

на 11]
само 28 на сто от учени- 

бележки,

Не можем да бъдем дово- 
-Т успеха, заяви Методи 

1*оргиев. директор 
ята^ . 
добри

пни
на гимнази

ПСНсТНг
условия за работа каби

нетно обучение, квалифициран 
учителски кадър .и почти цяло 
стна обезпеченост с учебни по 
магала. Всичко това трябва да 
окаже

V—ьам. ме имаме със

А. Д.

положително влияние
върху успеха.

В ОСНОВНОТО УЧИЛИЩЕ „МОША ПИЯДЕ” ДИМИТРОВГРАД
Струва ни се, че са ни из

вестни и причините за относи
телно слабия успех. В първите 
класове, в начало на учебната 
година, имахме проблеми във 
връзна с недостиг на учебни
ци. Екскурзията също отрицате 
лно се отрази. Обаче, по наше 
то мнение, най-лошото е, че 
учениците много отсъствуваха. 
Всеки средно е отсъствувал 16 
часа. Това е с 60 на сто повече 
от миналата година. Също, ка 
то постоянен проблем е. че 
в първите класове приемаме 
много слаби ученици, накто не 
могат с успех да овладеят ма
териала Тана се получава, че 
над 60 на сто от учениците, 
които запишат гимназия, са 
завършили основното училище 
с задоволителен или добър ус 
лех. Тези ученици се опреде
лят главно за обществения от 
дел, така че във всички кпасо 
ве — обществен отдел успе-

РЕЗУЛТАТИТЕ, КАКТО 

МИНАЛАТА ГОДИНА
Учителският колектив при 

основното училище ,,Моша Пи- 
яде" в Димитровград оцени, 
че успехът на учениците след 
първото полугодие на учебната 
1974 ;75 година е добър.

От общо 1 105 ученика 264 
са показали отличен, 259 мно
го добър и добър и 71 задово
лителен успех, или 853 учени
ка са без слаби бележки. С 
една, две и повече слаби бе
лежки са 250 ученика.

Освен това училището е по
казало и голяма извънкласова 
дейност, в ноято са били вклю
чени почти всички ученици. За 
служават похвала младите ре- 
цитатори, както и челновете 
на литературната и музикална 
та секции.

Тази грдина е водена голя
ма грижа и за материалните 
възможности на учениците. Та 
ка например за учебници и учи 
лищни помагала са обезпечени 
около 23 хиляди динара. Всич
ки ученици в долните класове 
са получили безплатни учебни
ци. Ученичесният стол е рабо
тил добре и в него са се храни 
ли 820 ученика, от ноито 70 
души. безплатно.

Най-добър успех са показали 
Г1-2 и Ш-4 със средна бележка 
4,01 и У-5 със средна бележка 
3,54 и УШ-1 — 2,62.

В сравнение с миналата го
дина резултатите са на същото 
равнище.

МАЙЧИНСТВО — дърво

ПРЕГЛЕД НА ,,М0СТ“
А. Д.

Преди нянолко дни из 
лезе и книжна 33 на 
списание „Мост”, после 

дна за 1974 година. На 
видно място списанието 
помества статия на д-р 
Ноча Йончич за „Кон
ституционно-правното по 
ложение на народности
те в Социалистическа фе 
деративна република 

Югославия”. Драган Сто 
ев пише по повод 60-го- 
дишнината от смъртта на 
известния революционер 
Димитрие Туцович под 
заглавно „Балнанската 

социал-демонратична нон 
ференция", а Васил То
доров публинува статия 
„Ролята и задачите на 
делегатите и делегаци
ите в Димитровградска 
община”, в ноято разгле 
жда антуални въпроси от

утвърждаването на деле 
гатената система у нас.

В този брой на „Мост” 
гостува нишкото списа
ние „Градина”. Предраг 
Цветичанин,
Янкович, Любомир Ста- 
ноевич, Димитрие Милен 
нович, Добривое Йевтич 
и др. сътрудници на то
ва известно у нас списа
ние публинуват свои сти 
хове и прозни отнъси в 
„Мост”. В същия брой 
на списанието са помес
тени и стихове на Сте
фан Нинолов под назва
ние „Чилийски етюди".

Художествените прило 
жения в броя са на не
отдавна починалия изве
стен югославсни худож
ник Ристо Стимович.

ГОРНА ЛЮБАТАРЕПЛИКА
НЕ ПЛАШЕТЕ УЧЕНИЦИТЕ 

СЪС „ЗАТВОР“!
УСПЕХЪТ НЕ 

Е ПОДОБРЕН
Драголюб

Няма да прекалим, аио кажем че учебно-възпи
тателната раоота е една от иай-Ьлагородиите дейности 

човешното общество. Но, уви, с векове насаждания 
антагонизъм между възпитателите и възпитаниците все 
още не е изчезнал напълно. Юва бе илюстрирано с ня
колко примери и на неотдавна състоялата се учител
ско-родителска среща в гориолисинсиото основно учи
лище. лъ какво се касае?

Според законните предписания и учебната прог
рама преподавателите са задължени допълнително да 
работят с по-слабите ученици. Целта на това меропри
ятие е да се окаже помощ на децата по отделни пред
мети, ноито им вървят по-трудно. Тези часове се прове
ждат след редовните занятия. Значи, по-слабите учени
ци понянога след часовете имат допълнително обучение. 
Но мнозина ученици, пън и родители тази помощ ие са 
схванали нанто трябва, а като някакво наказание, и го 
нарекли — затвор!

На по-възрастните поколения е ясно откъде идва 
недоразуменето. Го идва от време на ненародиите ре
жими, когато „господин учителят” е имал няиаиво си 
право да наказва слабите ученици с побой, да ги за
тваря в мазе по нянолко часа без хляб и да ги освобож 
дава когато си иска. Тези спомени на възрастните се 
предават от лоноление на поколение — все до днес. И 
сега някои недобросъвестни родители намерили съвпа- 
днение между някогашните наказания и своеволия и 
една форма на днешната добре обмислена и поставена 
учебно-възпитателна практика.

Ясно е, че това сравнение между миналото и на
стоящето няма нищо общо със съвременната педагоги
ческа практика. Но, ето, тези родители намерили за 
сходно да плашат децата си със „затвор” в училището. 
А на децата това се поправило и те го разпространяват.

Едно положително педагогическо мероприятие се 
най-необективеи и застрашителен вид. Това 

образователно-възпитателна работа не

В основното училище „29-и 
ноември” в Горна Любата ус
пехът на учениците от пети до 
осми клас е но равнището на 
миналогодишния. Отличен ус
пех са помазали само двама 
ученика, много добър — 22, 
добър — 35 и •задоволителен 
— 6. Над 50 но сто от ученици
те имат по една, две, три и 
повече слаби бележки.

Обсъждайки постигнатите ре 
зултати през полугодието, учи
телският съвет прие редица ре 
шония за подобрение но успе
ха през второто полугодие. В 
това отношение ще се засили 
просветно-възпитателната рабо 
та в училището, по-голямо вни 
мание ще се обърне но работа
та с кръжоците и секциите, 
което пряко ще се отрази па 
общия успех но цялото учили
ще. Бе подчертана не
обходимостта да се заси 
ли сътрудничеството между 
класните наставници и роди
телите на по-слабите ученици.

Съветът отчете, че най-до
бър по успех и поведение е 
У-а клас, с* класен наставник
Анна Васева.

в

М.

.0

а

Ус
С--
4
а

предава а 
налага повече 
само с ученици, но и с родителите им .

Ст. Ст. Ст. Ст. Звонци
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СРОКЪТ ЗА ПОДПИСВАНЕ НА ДОГОВОРИ 
ЗА ЗДРАВНИ УСЛУГИ КЪМ ЮНИ?
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ОБЩНОСТТА ПО ЗДРАВНО ОСИГУРЯВАНЕ I за омазани здрави услуги 
осигурените лица от фондове
те по здравно осигуряване на 
земеделци и работници тряб- 

да вземе сума от 26 628 000 
динара, Здравният дом в Ди
митровград 4 422 290, а Здра
вният дом в Бабушиица — 
1 164 000 динара.

наМайор че и през изтеклата 
година снлючването на догово 
ри между здравните организа 
ции и фонда по здравно оси
гуряване продължи през цяла 
та година, положението е 
значичтелно по-добро от пре
дишните години. А защо

тамива целогодишни

ПИРОТ )||||||11111Ш11111Г1111111111111Ш11П1"Ш ва
ПВШК11Ш1Ш!1т11Н1111ННП1111Н1И1

ОТ_ПЛЕНУМА НА ОБЩИНОКИЯ КОМИТЕТ ЗА БОРБА ПРОТИВ АЛКО 
ХОЛИЗМА И НАРКОТИЗМА

се
стига до 
„пазари"?

На първо място, поради ощо 
неразрешеният въпрос за це
ните на здравните услуги, по
стоянното повишение 
на лекарствата, хранителните 
стони, манто и поради някои 
неразрешени проблеми в здра 
веопазването. В случаи, нога- 
то не е могло да се намери 
най-справедливо решение 
извършвано заплащане на го
дишните планове за работа на 
здравните заведения.

По този начин Регионалният 
в Пирот

Само Диспансерът по меди- 
труда в Пирот през31 БОРБА ПРОТИВ АЛКОХОЛИЗМА 

И НАРКОТИЗМА
цина на 
изтеклата година е завършил 
с печалба от 1 406 000 дина-цените
ра.

Пак ще върви със снлючва- 
договори по здрав- 

услуги със Самоуправител 
общност на интересите 
настоящата година още 
известно. Очанва се сро- 

за подписване на същите 
да бъде до средата на юни,

нето на
ни
ната 
през 
не е

за нормалното и безопас
но доижешяс на моторни 
превозни средства. През 
април учониците от сопол 
иитс и средните училища 
ще пишат наградим теми 
от областта на алкохоли
зма и наркотизма.

Най-успешнитс трудове 
ще бъдат изпратени в Бел 
град, «ъдето ще се орга
низира републиканско съ
стезание. Също така ще 
се организира и посеще
ние на град Крагусвац. 
Там покрай културно-ис
торическите паметници 
най-добрите ученици-със
тезатели ще видят гробо
вете на разстреляните 
през октомври на 1941 го 
дина ученици, а след това 
ще имат ореща ,с най-из
вестни оггециалисти за бо 
рба срещу алкохолизма и 
наркотизма в Белград.

Тези дни в Пирот се със 
тоя пленум на Общинския 
отбор за борба против ал
кохолизма и наркотизма, 
в работата на който взеха 
участие и представители 
на комитета за борба про 
тив алкохолизма и нарко
манията. в Ниш и голям 
брой обществено полити
чески дейци.

Анализирайки минало
годишната работа на ко
митета в Пиротска общи
на, както от сътрудничест 
вото му с други подобни 
хумаини организации и 
сдружения, Борко Голубо 
вич, председател на колит 
тета в Пирот, изтъкна че 
през 1974 година в дру
жеството са приети към 
1 350 нови членове и че 
са основани нови друже
ства в „Тигър”, „ИВК, 
„Полет” и при основното 
училище „29 ноември”.

Проведени са и съвеща 
нотя в млекарското учили 
ще и в село Крутгьц.

По-забележитеяни ре
зултати в запознаването 
на членовете с акциите на 
дружеството и тази хуман 
на организация, както и с 
подготовките на същото 
за борба против алкохола 
и наркотизма, са постиг

нали дружествата при мле 
караното училище, основ- 

училище
” икономическия 

техникум и гимназията, 
конфекция „Първи май”- 
По-слаба дейност са разви 
ли дружествата към ооно 
вното училище „Бук Кара 
джич”, педагогическия ин 
ститут и предприятието за 
кожа и вълна.

През настоящата година 
ангиалкохолиците и про
тивниците на наркотизма 
ще имат много работа. Те 
са си поставили за задача 
да проведат в дело набе
лязаните в акциошгата 
програма задачи: ще из
несат сказки от областта 
на алкохолизма и нарко
тизма, а в тшан е и про
жектиране на филми, в 
които е показано какви 
са щетите от алкохолизма

в

„Павлемото
Кръстич

кът

М.
модицински център

-право на пенсияС телесни повреди
случаи на инвалидност, 
станали в резултат на 
телесни повреди на ра
ботно място 
фесионално заболяване, 
се има право на пенсия. 
Това важи и за ученици 
те от средните учили
ща, имащи задължител
но физическо 
ние. Тъй като 
шия случай се касае за 
повреда, станала 
свободното 
плажа, 
законно
ви се даде пенсия 
инвалидно осигуряваме.

Читателят К. Г. пита: 
— Нато ученик, на 
плажа, повреДих гръбнач 
ния си стълб, следствие 
на което завинаги оста
нах неподвижен. Сто 
на сто съм нетрудоспо
собен, но не ползвам 
никакви облекчения и 
материална помощ*

Дали с новия закон 
за инвалидно и непсио- 
нно осигуряване имам 
право на някакъв вид 
издръжка?

Отговор: 
член 6 на Закона за пе- 
сионно и инвалидно оси 
гуряване

или про-

възпита-
във ва-

през 
време, на

не съществува
Според основание да 

или
при всички

НИКОТИНЪТ Е ПО-ОПАСЕН 

ОТ РАКА
Качествени услуги в димитровградската болница

Сградата на димитровградската болница не е мо
дерно здание. Построена е още през 1903 година. Но 
това ни най-малко не пречи на работещите в нея здрав
ни работници да оказват най-качествени услуги.

Ако случайно надникнете в нухнята — ще бъде
те приятно изненадани от реда и чистотата в нея. Ма
кар че е поместена в мазето, тя в хигиенно отношение 
е много по-напред от нухните в някои други 
заведения в пиротския регион.

В кухнята готвачката Бояна Стратиева 
тална и питателна храна за болните.

И мнозина от пациентите

е забе-Научната статистика
непушещите уми-* В Социалистическа репу

блика Хърватско е предложен 
занон, с нойто се забранява 
тютюнопушенето.

лежила. че ^
рат годишно 1,4 процента от 
рак, докато процентът на тютю 
нопушачите е много голям 
дори 47,5°/о. Установено е, че 
цигареният дим съдържа 
различни видове отрови.

И на последния симпозии за 
-- тютюнопушенето у

Белград взе думата и

здравни

готви дие-
Специалистите по тютюно

производство казват, че у нас 
се произвеждат днес нъм 180 
вида различни цигари и чз 
имаме над 1 милион тютюнопу 
шачи. Всред тях има ц такива, 
които дневно изпушат и по две 
три нутии цигари.

Най-често те и сами не си 
правят сметна до каква степен 
излагат здравето си на опасно
сти. Никотинът е по-силна за 
човешкия организъм отрова от 
отлнохола, и от кафето!

Колко вреден е нинотинът 
нека ни покаже и „изповедта" 
на главния герой в американ
ската серия „Пери Мейсн". ко 
йто с трогващи думи се обър
нал към американската аудито
рия:

26изтъкнаха, че храната
е хубава. М.

вредата от 
нас в Г 
представителят на дружеството 
за борба против пушенето г 
Пирот д-р Йордан Летрович. 
Той изнесе, че членовете на 
дружеството в предстоящите 
седмици са решили да поведат 
широка анция в района и в гра 
да повече да не се пуши на 
събрания м конференции, за- 
щото освен тютюнопушачите 
страдат и непущачите, които 
седят заедно с тях.

НА ЗДРАВНИ ТЕМИ

в

САМ0ДИАГН03АТА НОСИ РИСКОВЕ
В коремните органи на човека се появ- 

вяват доста често остри заболявания, ня
кои от които заплашват неговия живот 
течение на часове, а понякога — даже ми
нути. Затова симптомите м белезите на те
зи заболявания следва да познава 
век.

чесни заболявания на норемните органи. 
Първото условие за успешното им лечение 
е своевременното обръщане на внезапно 
заболелия за квалифицирана медицинска 
помощ. Второто е диагностиката на заболя 
ванията не на по-късните 
симптоми, а на по-ранните и даже едва за
белязващи се. Най-честите пропуски тук са 
свързани с някои заблуждения.
Когато общото състояние на болния даже 
при развиващи се големи драми и траге
дии в корема и неговите органи продължа
ва да остава с часове добро, то лъже и 
двамата — и болния, и лекаря. Другото че
сто заблуждение е свързано с остри, опа
сни хирургичечеки заболявания, появяващи 
се през време на масови епидемии, най- 
често грипна и чревна. Даже някои 
симптоми на „острия хирургически корем” 
се свързват с епидемията, а още повече, 
ано болният има и явна грипна или друга 
симптоматика. При тези ситуации най-често 
трябва да се използва и по инициатива на 
самите болни, да не говорим вече за меди
цинските работници, широката консултация 
с хирурзите.

в

всеки чо и категоричесни
Предвижда се в скоро време 

да се организират специални 
сказки за вредното действие 
на тютюна за учащата се мла
деж и младежта на село. Ше 
бъдат прожектирани и научно
популярни филми, за да се по- 
наже вредното действие на тю 
тюна.

Досега са известни към 30 заболязва- 
ния на коремните органи които имат общи 
симптоми. Това е причината те да бъдат 
обединени под името „остър хирургически 
корем . Основните признаци и белези са: 
остра, нестихваща болка в корема, рязка 
отслабвяне на сърдечната дейност — 
запно настъпила, неприятна някога студена 
пот, ускоряване на пулса, рязко хлътване на 
корема, изостряне чертите на лицето и хлъ
тване на очите.

„Драги америнанци, говори
ви човек заболял от гръдна жа 
ба. Ясно ми е, че наскоро ще 
умра, но преди да дойде този 
час, бих желал да отправя към 
едно възвание и предупрежде
ние: Оставете тютюна!"

вне-

М. А.

явниЗа диагнозата са важни най-ранните си
мптоми на тези заболявания, а от тях най- 
ценният е постоянствуващата болка. Тя оба
че много често се обяснява с грешки в ди
етата „ял някакъв подозрителен салам, 
непрясна риба” и

звонци
СКАЗКА ЗА ПРЕХРАНАТА

За да се оползотвори 
зимното време, когато 
хората имат повече сво
бодно време, по инициа
тива на изпълнителния 
съвет на местната общ
ност в село Звонци се 
организират научно-попу
лярни сназки.

Първата сказка 
ма „Храненето на

на" е изнел д-р Йован 
Лазаревич, ленар в Звон-

като заключение — „ос
тър гастрит , „колит", което отвлича внима 
нието от насочване на мисълта__  към по-се
риозна оценка на тези симптоми. Най-вяр
ното средство за избягване на закъснение
то м с диагнозата и с лечението е широка
та хоспитализация на внезапно заболелия 
и ранната консултация на хирург.
им м\3?аА«еният компле«с от диагностичес- 
ки и лечебни мероприятия вече значително 
облекчава проблемите на острите хирурги-

ци.

Следващите нянолно 
сказни ще бъдат на те
ми от селскостопанско

то производство, за нои- 
то владее голямо инте- 
ресование в района.

Периодическите проверки 
на медицинската помощ у нас показват, че 
в повеечто случаи болните са се обръща
ли своевременно за медицинена помощ.

За да се .избягнат рисковете това тЛябза 
да стане правило за всеки човек

за начеството

на те
чове- М.Д-Р А. Л.
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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.

СЪДБАТА НА КРИСТАЛНИЯ ПОЛИЛЕЙ
Между останалите плачйоса- 

ни блага от Манто обикновено, Коваче- 
вич ме поведе съо себе 

Понеже се разглеждаха 
вече въпроои, другарят Кова- 

чевич постави въпроса и за по- 
люлея-плячка от Скопие!

Председателят Георгиев 
ва, че нинога не е чул 
въпрос да сме подигали...

Извика и заповяда да дойде 
шефът на Кабинета. Влезе ко
лосан, стопроцентов бивш бю
рократ, който много повече 
подхожда на някогашните ав
стрийски „тайни дворцови съ
ветници".

гото лъха многогодишен опит и 
сигурност на бюрократ — спо
койно разгъва кожен бележ: 
ник, който е донесъл със себе 
сй и, като обърна няколно ли
ста, отговаря сякаш чете от 
някаква свята книга:

— Искът на югославските и 
скопените власти 
връщане на полюлей от кате
дралата Аленсандър Невски е 
съвсем неоснователен и не 
подлежи на изпълняване.

— Как така? — гневи се 
посланикът Ковачевич.

някогашния Офице 
реки дом в Скопие български
те фашисти взели огромен кри 
стален полюлей. Плячносаният 
полюлей са сложили 
център на своята главна кате
драла — черквата Александър 
Невски на централния площад 
в София!

си.
по-

в самия

каз
такъв

за някакво
Разбира се, че нашите вла

сти, щом е възстановена нова, 
отечественофронтовска Бълга
рия, потърсиха този кристален 
полюлей да се върне обратно.

Обаче, всички наши интервен

ще

— От акт номер — и съвсем 
спокойно, мирно, започна да 
чете някакви номера на актове 
и „във връзна с акт" м все по
добно — вижда се, че полюле- 
ят е подарък от Скопие, доне
сен и предаден на ОбщИната 
на град София, която със свой 
акт (и отново номера на анто- 
ве) го предава на черквата 
Александър Невски.

— Каква делегация, какъв 
подарък? 
посланик.

— Делегация — отговаря спо 
койно шефът на Кабинета — 
оглавявана от председателя на 
общината Китанчев, който е и 
подписал акта за_тържествения 
подарък.

реагира нашият
ЧЕРКВАТА АЛ. НЕВСКИ

торията на' българската окупа
ция на Македония...

В началото на октомври 1974

1аШВВШ1МВПВ!

година — най-сетне 
ших всички свои задачи в Бъл
гария и се завърнах в Белград.

завър-

Г. Димитров сред членовете на посолството

ции останаха безплодни.
Стига се дотам, че нашият 

посланик Ковачевич трябва да 
потърси разговор лично с пред 
седателя на българското пра
вителство.

Председателят пита бившия 
кан стоят нещата за връщане 
на отнетия от Скопие полюлей 
и защо досега тоя въпрос не е 
решен.

А шефът на Кабинета, от ко

— Па Китанчев е военен зло 
дей и като такъв е отговарял 
пред народните власти на Ма
кедония... отговарям,знаейки ис ■

ИЗВЛЕЧЕНИЕ ОТ РАЗПИСАНИЕТО НА РЕЙСОВЕТЕОТ СЛЕДВАЩИЯ БРОЙ ЧЕТЕТЕ 
СПОМЕНИТЕ НА ВЛАДИМИР МИЦОВ, 
ВЛАДИМИР СТОИМЕНОВ И 

СТОЯН ЕВТИМОВ ЗА ДЕЙНОСТТА НА 
БОСИЛЕГРАДСКИТЕ КНОЕВЦИ 

ПОД ЗАГЛАВИЕ

Заминават от Пирот Тръгват за Пирот

В ЧАСА В ЧАСА
Белград
Ниш

6.45 и 14,40 Белград 10,00 и 14,15
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
==

„Война след войната“ аКрагуевац 5,00 Крагуевац
Скопие 7,00 Скопие
Аесковац 6,45, 7,00 и 12,00 Аесковац 
Зайчар 18,30 Зайчар
Княжевац 4,30, 13,30 и Княжевац

14,10 I11,30
7,00, 14.30, 15,25II: ■4,30
4,00. 5,40. и 12,00 :

ОТ ВСИЧКИ СТРАНИ Днс катастрофи представ 
яват най-тежки трагедии 
в историята «а цивилния 
аерофлот. Една от тях е 
катастрофата на турския 
самолет „ДЦ-8” от 4 де
кември над Шри Лаика, 
недалеч от Колумб, в ко
ято са убити 191 лица.

15,45 ■
Звонска баня 4,30 и 15,30 Звон. баня

5,45 Велико Бонннце
11,00 13,00. 15,30 и 15,50

-4,30 и 10,45!

1Велико Бонинце 
7,00. 9,00. 12,00, 13,00 и 16.00 
Бабушница 

5,45, 7,00 9,00 10,45 12,00, 
13,00, 15,30, 16,00, 18,00 
2000

А. Криводол 
Дойкинцн 
Г. Одоровци 
Велика Луканя 

15,15

7,30Акция но ООН зо пестене но хартия 4,30, 5,00, Бабушница 5,00, 5,45 В
6.00 9,15, 10,00 12,1014,10,:
15.00 16,00 17,00, 17,25, :

МИНАЛАТА ГОДИНА 
17 САМОЛЕТНИ 
КАТАСТРОФИ

18,45
А. Криводол 
Дойкннци 

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

Индийският учен Р. Ба- 
ргава направил 
пред ООН за опасностите 
от недостиг на хартия. 
Той предвижда, че през 
1978 година в света ще се 
яви недостиг на хартия 
за около 16 милиона то
на, което е десет пъти по 
вече от недостига на хар
тия през 1974 година.

■

114,00 4,30доклад 15.00 4,30
6,00 и 12,00 

6,00 и 16,30
6,30, 12,45, 17,00 н 

18.45 .
час Б. паланка на всеки час от: 

5,00 до 22,00

Международната орга 
низация за цивилен възду 
шен флот съобщава, че 
през 1974 година в света 
са станали 17 голоми са
молетни катастрофи. В 
тях са убити 1 535 души.

КОЛКО СВЕТЪТ 
ИЗРАЗХОДВА ЗА 
ВЪОРЖЛВАНЕ

5,00 12,00 15,15, НишорНишор 
н 18.10

Б. паланка на всеки 
от 5,00 до 22,00

■Според доклада на една 
американска агенция по 
Въоръжаването в света от 
1963 до 1973 година са по 
харчени над 2 500 милиар 
ди долара. Тия данни се от 
насят за 136 страни.

От тия средства 45 на 
сто са на страните от НА- 
ТО пакт, а 39 на сто на 
страните от Варшавския 
договор. Що се касае за 
великите страни цифрите 
показват, че САЩ са по
харчили 765 милиарда до 
лара, а СССР — 647 ми
лиарда долара.

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

РТемСка 4,30, 6,05, 8,00 Те.мска 5,10, 7,00, 9,00,
Я 12.00, 14,10, 16,00 . 20.10 22,10 13,00, 13.55, 15,00 17,00 21,00

и 22,50
Всд. Село......... 4,30 6,05 7.15,"' Вел: село"...... 5,10, 6;40, 7,50,-

9.00 11,00 12,10, 14,10 9,40, 11,40, 13,0$. 14,45
15,00, 17,00, 19,00 29,10, 22,10 1ь,00 17,40. 19.40, 21,00.

22,50
4,40 6,05 7.00 Ресница 5,10. 6.30, 7,30,

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

Продажба
0йПродавам по твърде ниска цена дърводсл- 

на машина тип „абриктер”, заедно с циркуляр 
и бургия. Електромоторът на машината има 
мощност от 4, 4 № или 6 конски оиши.

иРастща
12,20, 14,10, 15,15, 20,10
22,1Ь

Държина
14,10, 18,30 22,10

Йедовнца 
Суково 

14,40 
Петровац 
М. Йовановац

12,30, 14,10, 19,00

04
5.10 6,30,13,00*4,40, 6,05 12,20 Държина /1‘14,35, 19,00 22,35Заинтересованите мотат да видят маши

ната по всяко време в Босилеград, улица 7 юли 
№13 или да направят справка на телефон 
87-163.

7,00, 16.00, 
5,10, 7,00. 13,15,

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

Йсловица
С

15,00
4,30, 14,10

4.30. 6,05 М.
. 5 15 15,00. 

$.16. 6.40,
Петровац

Йооановац 
13,10, 14,50 20,00

Боне ЦЕКОВ, дърводелец 
Босилегард, Ул. „7 поли" 13

СТРАНИЦА ИБРАТСТВО * 11 ЯНУАРИ 1>7в

г
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ЛЕНАРСНИ СЪВЕТ

Слод прогледа, ломарят се 
обърща нъм пациента:

— Значи разбрахме се? От
бягвайте алкохола, тютюна, 
сладните работи, киното, кафе 
нето, жените а намерете някои 
радости в живота.

: ПИСМО

I Нема више канта мас 

— йедън клас
— Къде ви е синът? Не виж 

дам го няколко години?
— Ах. той е в Мигай. Полу

чих писмо, обажда се от 
кой си Синг-оинг.

ня-
♦♦ ОТГОВОР♦♦ На час по география учител

ят пито ученика:
— Мини, кажи ми коя е нлй- 

голямота водна сила в снета? 
— Сълзите на жената!

Йож — Белград

♦♦ Пред полугодийето «а унукатога Борка
♦ писали йедшгицу по визику. Бре реко, детето
♦ че се съаипе од викане, кво да напрайим та
♦ да 1гу попраи. Учи детето, ама не му отърдза
♦ визиката. Реко си че идем у Цариброд и че
♦ питам сват Гагу да ме научи кво да прайим.
▼ Надиго се од село — та при нега. Каза му ки-
▼ ква йе работата, а он ми рече дека, са нема
▼ вече кр у бившу Югославия), дадеш на даска-
▼ латога йедну кашу мае йон та подпише за
▼ йедън клас.

*
Двама пийнали вървят пипно 

шком около едно дърво. Из
веднъж единият казва на дру
гия:

— Не падай духом прияте
лю! Скоро ще со 
от тази гора!...

измъкнем

♦
— Бпа добре бай Гацо, тегая ми кажи ки

кво да напрайим да не остане детето с йе- 
4 диницуту-

*
( *

Ядосана съпруга към мъжа

! си:
— Знайеш ли кикво — рече ми сват Гаца, 

дасжалат по визику има у банкуту кума. Тия 
кьегов кум Тоза има у кавенуту на работу при
ятеля Саву, а Сава има балгьзу. И са на туя 

А Савину балгьзу девочето йе ожен>ено за ои- 
а натога на твойетога -камшик) и он работи у 
ф Гумаруту. ..

— И са кикво да прайим .реко на Гацу.
— Нищо кикво че гграйиш од човека до 

ф човека, па дойдеш до даокалатога да му каже 
да опрайе йединицуту на детето.

Узо бастунат и излезо у градат.
Онядън ме на петак орете сват Гаца и ме 

ока у Балкан да черпим.
— За кикво да черпим — тштуйем га.
— За това, че те научи кико да ситрайш 

ф йединицуту на унучето.
— Нищо не напраи сват Гацо- Я не ора- 

тим с компиюту и не може да му кажем да пре 
несе на енауту, де на балгъзуту на Саву, та он 
да каже Този, куматога на учителятога по ви- 
зику. По рано са беше по-добре канта мае — 
клас, нема да трчиш -по градат да тражиш ку- 

4 мове и шурняйе, и комшийе и приятел>е.

— Стига вече! Трябва да уво 
лниш шофьора. За втори път 
щеше да ме убие.

— Недей, мила, дай му още 
една възможност...

!

' *
♦ В полка командирът пита во 

йниците:

— Кой от вас разбира от 
музика?

Трима се обаждат:
— Ние.
— Добре тогава! Пренесете 

пианото в читалнята!

♦
♦
:
♦
!

*
♦

Не се покланяй много ниско 
-началникът може да не те по
знае.

♦

{ ♦
!

Баща казва на сина си:
— Знаете ли, съседке, аз 

наистина не мога да се оплача 
от мъжа си. Не играе на карти, 
не пие, не пуши...

— Наистина ли не пуши?
— Рядно. След хубав обяд 

наистина запалва, но това се 
случва най-много два пъти в 
годината...

ЗАПОЧНА ТРЕТАТА СЕДМИЦА 
ОТ ПОЛЕТА НА »САЛЮТ«I

♦ ТАСС съобщава, че е за 
почнала третата седмица 
от космическия полет на 
Александър Губарев и Ге- 
оргии Гречко. Съгласно 
програмата на полета 14- 
работен ден на борда на 
станция „Салют-4” бе най 
малко напрегнат от обик

новените делнични дни. 
Космонавтите системати
зираха резултатите от из
вършените 
правиха физически 
жнения и почиваха.

По дани на медицин
ския контрол здравето на 
космонатите Губарев и 
Гречко е добро.

И

МАТЕМАТИКЕЗИК
изследвания, 

уттра-Бързи влак минава край ста
до овце, а Пера каза на своя 
спътник:

— В това стадо има 83 овце.
— А как успя да ги изброиш?
— Съвсем просто! Изброих 

краката им и поделих с чети-

— Може и да влезнем на 
малките врата, но ако скратим 
езика си.

*
— Нечувано! И на поправи

телен изпит са те скъсали!
— Не се учудвай татко! Да

доха ми същите въпроси като 
преди...

★
ри.

; • X•. •->

сг&ърцлу.'■'РЗое!»СВЪРШИЛ« моего
имщеатво. / 3

3
А Апетров

(ГДтон%и 3


