
ЬРя-тстйо ОТ РАЗГОВОРА НА СТАНЕ 
ИМТ В БЕЛГРАД Е ДОЛАНЦ С РАБОТНИЦИТЕ НА

Дълбоко преобразование
Дълбоко 

единствената 
югославското 
ко развитие е в това 
те се да доведем 
непосредствено
за своя труд и живот —

съм уверен, че 
перспектива на 

социалистичес- 
трудещи

в ПОЗИЦИЯ 
да решават 

„„ изтък-
на в разговорите с работници
те в ИМТ в Белград от 16 юни 
тази година. Стане Доланц, се 
нретар на Изпълнителния но- 
митет на Председателството 
на ЦК на СГОК.

От огромно значение е — из 
тъмна Доланц — в това поло
жение да схванем, че разре
шаването на крупни обществе 
ни проблеми зависи от пълно
то ангажиране на всеки коле
ктив, на всеки индивид. Това 
е условие, без което няма про 
грес.

Застъпвайки се за пълно по 
литическо ангажиране на всич
“ ™еЧ" 06 _ и шиР°ката платформа, която за сплотява-
ги!м На всич™ прогресивни 
сили предлага Социалистиче-
чеИб»,СЪ'°3 ~ Дола»Ц каза, 
тичня ™Ва шиРоката демокра 

чо тична конструкция, създадена 
с Конституцията, би останала
лочгДпШа' В К0ЯТ0 пак кякой Друг би решавал в името на 
работниците.

Секретарят на Изпълнител
ния комитет на Председател- 
ството на ЦК на СЮК на края 
овори за предстоящите меро- 

Л" Г, на Съюзния изпълни- 
явл®н вет' 0 които ое цели 
обуздаване на отрицателните 
икономически процеси, подчер 
таваини, че тази акция не ше

пример в историята бъде приета ^нПсГ 8К°п Не 
това е историческото зна ствени равнища“ !!! °ба»е 

чение на този етап от югослав ликите и автономните07 ярепуб' 
ската революция — каза До- през общините „„ области, 
ланц. При това трябва да бъ- ганизациТна глт,ш Всяна ор 
дем реални и да имаме пред- Необходимо е ляТруд' 
вид, че тези процеси ще про- Цялото общество я анга«ира 
дължат дълго време. хора итт^780' ксички наши

Можехме другояче, па в сред само' да говорим е Д0СТатъч™
носрочния план, чиито проект влението на°о " й РаМОупра'
да изготви някой инкститут чен вид н8 «ппГ4 окраги'

внесем всичко, „оето ва трХа 3 У Р|ТГ' Н° т0'
желаем, но не искяумр с лпЯпг. се осъЩествява:
да вървим по този път. Реши- Добра ^рганизация^ня' ° к п0‘
хме плана да правим според та в сдружения4 ™,,На работа'
нуждите и изискванията на голяма дисциплина И ° ™'
основните клетки на общество Завършвай
ТО — организациите на - завършвайки
жения труд. Тук трябва 
води сметка за различните ин
тереси. А на нас ни се случва
ше да правим трагедии, защо- 
то съществуват различни 
реси, вместо те 
да се
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ССРН фронт на организираните 

социалистически сили
Ако не създадем ясни и чис

ти отношения в основните ор
ганизации на сдружения труд, 
местните и общностите 
тересите, където трудовия 
век няма да бъде само инфор
миран, но пряко ще решава по 
разпределението на принадена 
та стойност не може да ка
жем, че нашата система

подчерта Стане Доланц. 
Едва когато

на ин-

алистическия^юГГдимитемтеал3? конФеренция "а Соци-“г.г; лггг яеьг
Освен делегатите? в рХтате на но?*епеЧИЯ НВ ССРН ~ Ниш- 
Зоран Петрович, сенретар на Мет™? 4""3 езе участие и 
ция — Ниш. Р МежДУОбщинсната нонферан-

ЖИ-
седателството ще наброява 21 
а Конференцията 118 

За делегати

вее
изградим такива 

отношения в тези, основни 
тки

членове. 
Междуобщин- 

ската конференция — Ниш бя
ха избрани Цветен Еленнов, И- 
лия Петров, Илко Димитров — 
селсностопансни 
Ана Станчева

клев на обществото, тогава 
жем да говорим за развитието 
на по-голямата обшност. 

Всично, което

мо-

правим сега 
е дълбоко преобразование на 

производител, обществения живот. И 
и Левно Пешев, подобен

работници в стопанството. И вВстъпително изложение на 
конференцията изнесе ЦВЕТАН 
ЕЛЕНКОВ, председател на Из
пълнителния отбор на ОК на 
ССРН.

граждани публично 
ват за програмите

да разисн- 
по развитие, А. Д.

— Конституционната си фун 
кция Социалистическият 
вече осъществява 
ните акции, които 
Обаче нужно

в политичес 
провежда, 

е своята органи 
зация и активност цялостно 
съгласува с измененията 
литичесната ни система, — 
за в началото Еленков.

да

з

Социалистическият

ни.е г5 години доживя крупни 
положителни промени, и това
изпя^РЯбВа да се Д0Развива и изрази уверение, че югослав- 
ските работници, предвождани 
от Съюза на

с _ съюз тря
ОЕа да бъде единен фронт на 
организираните социалистичес- 

сили. В него трудещите се 
и гражданите разискват върху 
обществените

сдру- 
да се

ки

въпроси и раз ните
демократично 

съгласуват. В това от- 
- последните три го

дини направихме ‘много, . 
циално в осъществяването на 
равноправието на всички фак
тори в югославската общност.

движват политически 
тиви във всички области на об 
ществения живот. Също така 
те съгласуват мненията 
новяват политически

по всички въпроси. Борят се 
за осъществяване на равнопра 
вието на народите и народно
стите, за самоуправителни де
мократически отношения и ус
пешно функциониране на де
легатската система.

инициа-
състоянието и проблемите на 
информиране, ориентацията, ’ о- 
съществяване на общественото 
влияние, принципите на 
вата политика и т.н.

ношение в комунистите, ще 
издържат по този път, въпре
ки всички натисци, на 
нашата страна е изложена, за
рад своята вътрешна 
на политика.

ПАНОРАМА НА 
ДИМИТРОВГРАДи уста 

станови-
спе- коитонадроша

и външ-
По-нататън Еленков изтъкна, 

че в правилата са утвърдени 
начините на АКТУАЛНОсътрудничество 
със средствата на информира
не и тяхното ползване Планирането — първостепенна 

обществена
в еже

дневната политическа работа.
В по-нататъшното си изложе 

ние Еленков изтъкна значение 
то на Социалистическия 
в който трудещите се и 
даните се борят за цялостно 
влияние на работническата кла 
са в организациите на сдруже 
ния труд, местните и самоуп
равителни. общности на инте
ресите.

Социалистическият съюз и 
средствата за информиране

Спирайки се върху информи 
рането Еленнов каза:

Бе изтъкната ролята на Со
циалистическия съюз по отно
шение осъществяване на 
ровата политика, развитие на 
стопанството и селското 
ланство, комуналните 
сти и т.н.

Преустройство на Социалисти- 
чесния съюз

задачасъюз,
граж-

До края на тази година и в Босилег- 
радспа община трябва да бъде изготвена 
и приета програма за средносрочното и 
дългосрочно развитие на комуната като 
ЦЯЛО и на трудовите организации поотдел-

над-

си особена отговорност на всички фактори 
и обществено-политически 

гЗг» УЧаЛ' трябва с пълна готовност 
“га тя все още не е на лице) да се 

дочака идната година, ногато ще започне 
реализирането на развойната 
СР Сърбия,

сто- 
дейно-

но.

Тази работа е особено важна и търси 
пълно ангажиране на всички фактори в но
гшшпщ0 А°СеГа °а пров0д0"И няколко раз
говори мак да се организира планирането 
изхождащо от основните организации на 
сдружения труд, местните общности и са? 
моуправителнита общности на интересите 

Проеитът на развойните програми Тряб-' 
ва да бъде готов през този месец, зада 
могат всички трудещи се в комуната да 
се изнажат върху дадените предложения 
Планирането трябва да бъде изри 
ществените потребности, 
ните възможности.
миппп,пСЛуЧая' БосилегРЗДсма община, 
мираща се между шестте най-изостаняпи 
общини в СР Сърбия, трябва да даде от
нето и на двете изиснвания на пладира-

програма на

Социалистическият съюз се
намира пред допълнителни 
бори. Целта на тези избори е 
ССРН да се 
единен фронт на всички 
алистичесни сили, в който 
бъдат представители 
ки обществено-политически ор 
ганизации и сдружения на 
жданите.

от р«п г8 могат Да се ползват средствата
зостаналиЛтраНкоНИЯ Ф°НД 33 развитие на и-

ганизации „ сВ момента стопансните ор-
нито3аеГа готевТ^^"3 °б“'ина у

ЙГГ Н-~Г°

.....
ои=аФс°и?уФрГ7? ва~наИ ^
носрочното развитие на'сР Сърбия" СР6А'

из-

— в Статута на ССРН 
Сърбия е изтъкнато 
нието, правата и влиянието на 
Социалистическия

на организира като 
соци-

задълже-

съюз върху 
средствата на информиране. 
Поради това беше необходимо 
и в правилата на Общинската 
организация на ССРН тези

ще
на съ- 

ио и на нонкрет
на всич-

програма.
гра на-

въп
роси да разработим, с особе
но задълшение към онези

сто
Ще бъде избрана 

организация на ССРН в Дими
тровград, вместо досегашните 
три, които ще бъдат устроени 
нато първични организации.

и местнасре
зе-дства на информиране, чий то 

основател е Социалистическия 
съюз. Понеже ССРН в Димит
ровград, съвместно

пъти досега о поите™???' 3а">ото много 
поправио по можо лп « 40 пълното Рап- 
политически декларации° Р0СТИГ"° С0мо с
ВЯВ0Н0 пп по-ускопппп ° 41)03 ОСЪ"|ОСТ
чесно развитие Р о0"'ВСТ1>°"°-инономи

със социа-
2СТИЧГИТе съюзи от Бооиле Вместо Изпълнителен отбор 
V д, Сурдулица и Бабушница Общинсната нонферепция ша 

вБГ0ВаГ Нй Издателство има Председателство. А също 
бтлгГ:Г И првдаване™ "а -че се Увеличи и броят на чле 
Ниш Рг вЗИК При Радио чеаето на Конференцията 
Ниш Социалистическият съюз ноято ще бъде обезпечено' оа 
оо труди всички трудещи се и ботничесно Р3‘

носена*всички “ °Щв 
реализатори на

в
по-голяма отговор- 

носители на планирането и 
развитието.мнозинство, Пред-

В. Велинов



нейните разпоред- 
по-голяма част мо 

обясни и явлението,

същност на 
би. С това в

че непосредствените ПР°"ЗВ°' 
дители понякога търпят анти
конституционна практика, въп- 

тя е очевидна.

ПОЗНАВАМЕ КОНСТИТУЦИЯТА
И освежена системата 

на марксисткото обРаз°аанвИсе
добро начало, но все 

още е начало.

ТЪЛКУВАНЕ НА 
СЪЩНОСТТА

Нашата Конституция е необ
ходимо да заеме съществено 
място в целонупната образова
телна система, от основно учи 
лище до университета. И то 
не като предмет, които сеI учи 
наизуст, но като основа на са- 
моуправителната социалисти
ческа демокрация, ноято изгра 
ждаме, като творческо прило
жение на науката на Маркс, 
Енгелс и Ленин в нашите съв- 
ременни условия.

КОЛКО рени чеширена
Особено значение ^ас^сит° 

- се под-

ОСОБЕНО ЗНАЧЕНИЕ

Това е янното ангажиране 
листическияпан съюз
чертава в заключенията на 
Председателството — за тъл
куване същността на Конститу 
цията, на идейно-политическо
то изграждане и оспособяване 
на трудещите си, делегатите и 
делегациите за успешното и 
отговорно изпълняване на га- 
моуправителните функции, ро
ва трябва да бъде добре орга- 

постоянна и широка

ществено-политичесните орга
низации — при разговори с де 
легатите и делегациите 
поради съблюдаване на перс
пективите, откриващи се пред- 
самоуправителната социалисти 
чесна демокрация.

Другарят Тито изтънна, ч
Социалистическият съюз тряо- 
ва да стане школа на социали 
зма, шнола, където да се раз
глежда политическото положе
ние, обяснява същността на 
Конституцията и трудностите, 

нейното

анкетималкинякоиЧрез
дойдохме до заключение, 
има доста хора и делегати, до
ри и функционери, които не 
познават нашата Конституция. 
Тана е и в някои управленчес- 
ки части.

С тези думи другарят Стане 
Доланц в разискванията на за
седанието на Председателство 

Съюзната конференция 
на ССРНЮ за делегатската си 
стема, раздвижи 
значителна тема за нашата дъл 
госрочна идейно-политическа и 
съвсем конкретна всекидневна 
акция върху 
то на Конституцията.

ШКОЛА НА СОЦИАЛИЗМА

че

които се явяват при 
провеждане на дело, отпорите 
на самоуправителната трансфо 

обществото и норен- 
обясняват се ко-

свидетелствува,Практината 
че непосредствените произво
дители така лесно не биха се 
помирили до свеждане на са- 
моуправителните им права с 

на ръка“ и даване 
за вече приети реше 

не биха търпели прак-

низирана,
обществено-политиче

на всички
анция на

рмация в 
ните отпори, 
речите на инфлацията и пъти- 
щата за реализиране на стаби 
лизационната политика. С ед
на дума Социалистическият 
съюз трябва да продължи бо- 

традиция на Народния

сните организации 
образователни, културни и нау 

институции, работнически 
на всички поли-

то на

извънредно „вдигане
съгласие чни

университети,
_ тически 

дите, 
тели и
деологическо-политическо
ществено-икоиомичесно

Другарят ДОланц каза, че ня 
постъпки на управленчест 

на само

ния, че
тиката да се приема едно ре- 

другояче да се рабо 
постъпва и за такива про 

никой да не се взима под 
подобно, ако

школи, трибуни, на мла 
клубове на самоуправи- 

всички други видове и- 
и об

коиосъществяване шение, а 
ти и 
яви
отговорност и 
по-добре и повече, по-сигурно, 
познават духа и същността на 
Конституцията.

вото, противоположни 
управителните обществено-ико 
номичесни принципи, накто ги 
формулира Конституцията, 
гат да се обяснят единствено 
с непознаване на Конституци- 

С още по-голяма сигурност 
може да се твърди, че известно 

и боя-

гатата 
фронт.

В нашите сегашни условия, 
течение доизгра- 
нови самоуправи- 

обществени отноше- 
система,

мо-
обра-когато са в

ждането на 
телни и
ния, политическата 
когато се преразглеждат 
ки стари отношения I 
норми на поведение, извънред 
но важно е трудещите се и 
работническата 
нават добре своите конститу
ционни права и 
И за по-успешни всекидневни 

в основните самоуправи 
в основните

По този въпрос другарят Ти- 
на заседанието на зование.

то говори 
ЦК на СЮК и, по-късно, в раз 
говор с политическия актив на 
комуната в Титов Велес.

„Вижте, аз още не вярвам, 
каза другарят Тито, че нашата 
Конституция е достатъчно обя- 
снена на

ята.
Маркс и Ленин твърде чес

то изтъкваха, да си припом- 
великите идеи стават 

и революционна 
на обществото едва, ко- 

възприемат работниче-

всич- 
и стари

об-На идейно-политическото 
разование досега не посвеща- 

внимание.
колебание, несправяне 
зън от страна на работниците 
и трудещите се в самоуправи 
телните ядра на обществото, 
по-бързо и по ефикасно да се 
ломят старите отношения и из

вахме достатъчно 
Не са достатъчно, въпрени че 
са добре-дошли и особено по
лезни многобройните курсове 
и семинари за делегати (око
ло 200 000 посетители, според 

Синдикатите) още

ним, че 
материална 
сила 
гатО ги
ската класа и трудещите се, 
нато свое оръжие.

нласа да поз-
народнишироките

— 1 и, че хората напълно я 
разбират и схващат. Мнозина, 
наистина, са я прочели, но още 
не знаят духа на Конституция
та. И в това направление С 

съюз

задължения.
маси

граждат нови, могат да се тъл 
непознаване на Кон-акции

телни отрасли 
организации 
труд, в общностите на интере 
сите, местните общности, в об

сведения на 
по-разклонената училищна мре 
жа, клубове, курсове и семи
нари за самоуправителите, раз

нуват с
ституцията, с непознаване на 
обществено - икономическата

на сдруженияСо- Р. В.
можециалистическият

да изиграе голяма роля“.

5 ПРЕДСЕДАТЕЛЯТ НА ПРАВИТЕЛСТВОТО НА ГДР ЗИНДЕРМАН 
“ ПОСЕТИ НАШАТА СТРАНАСЪРБИЯ ЗА ДЕЛЕГАТСКАТА СИСТЕМА

ЗАКЛЮЧЕНИЯ НА ЦЕНТРАЛНИЯ КОМИТЕТ НА СИ В I
ГОДИНА НА АФИРМАЦИЯ ■ Принос за развитие 

на по-широко 

сътрудничество
Iпешно осъществяване на коне 

титуционните функции на об
ществено-политическите.
ти, необходимо е в рамките на 
.Социалистическия съюз да се 
изгради такава система на вза 
имни отношения и сътрудни
чество между обществено-поли 
тическите организации, които 
ще създадат възможност взи
мане на единни становища по 
съществените въпроси, за кои 
то се решава във всички 
вети. Необходимо е непрекъс — 
нато да се противопоставяме = 
на тенденциите за превръщане _ 
на тези съвети в общополити=§ 
чески, представителни тела и| 
във всекомпетентни съвети, с = 
което би се нарушили консти- ~ 
туционните постановления за 
самостоятелния обсег на дейст 
вие на всички останали съвети, 
особено на Съвета на сдруже 
ния труд.

Длъжност на комунистите е,;= 
казва се по-нататък в заключе = 
нията да се противопоставят _ 
на тенденциите и прантиката = 
на чифтосване на носители на 
изпълнителни функции с ръко

неразбирания, недо- 
недостатъчна ан-

идейни 
глеждане 
тивност, а и отпори на техно- 
кратичните и бюрократични и 
други антисамоуправителни си
ли, на които пречи въвеждане 
то на делегатската система.

Комунистите са длъжни в 
рамките на Социалистическия 
съюз на трудовия народ, като 
единен фронт на организирани 
те социалистически сили, да 
бъдат носители на постоянната 
дейност за подобряване на де
легатските отношения, да се зае 
тъпват дейността на делегации
те и решаването в скупщините 
на обществено-политическите 
общности и общностите на ин
тересите да бъдат насочени 
за решаване ' на всички най- 
съществени проблеми и задачи 
и обосновани върху същински 
те интереси на трудещите се и

Едногодишният опит в осъще 
ствяване на новата Конституция 
показа, че делегатската систе- 

се афирмира 
области на общест-

съве- =
ма на практика 
във всички > 
веното и политическо организи 
ране и дейността, и въпреки 
проявените слабости непрекъс 
нато да се развива и съществе 
но допринася на развитието на 
целокупната обществено-полити 
ческа система и самоуправител 
но решаване на основните въ
проси на общественото и ико
номическо развитие, се казва в 

на ЦК на Съюза 
на комунистите на Сърбия, кой 
то на тази тема разисква на засе 
данието проведено на 11 юни.

В този период се изразиха и

телност в провеждането на со 
циалните реформи и социалис 
тически насоки и в провежда
не последователната и необвър 
зана политика е станала галямо 
препятствие за осъществането 
на целите на опозицията и меж 
дународната реакция, която се 
намира зад нея. Затова и ре
шението на съда в Албахаду 
трябва да се разглежда в кон 
текста на политическата кампа 
ния против нейната личност.

Реакционните акции на опо 
зицията бяха посрещнати от 
жестока съпротива на народни 
те маси. Из цялата страна се 
устройват митинзи, на които се 
дава подкрепа на Индира Ган- 
ди и се демонстрира открито 
против опозицията и нейните 
машинации. Всички членове на 
правителството са отхвърлили 
обвиненията срещу Индира 
Ганди. Индира Ганди е призо
вала индийския народ да бъде 
в пълна готовност и да се 
сплотява около Конгресната 
партия и програмата й. Прис
тигат голям брой писма с из
рази на доверие и дълбока 
привързаност към индийския ми 
нистър-председател, нойто е 
най-последователен тълкувател 
на интересите на индийския на 
род.

По покана на председателя 
на Съюзния изпълнителен съ
вет Джемал Биедич, председа 

_ телят на Министерския съвет 
= на ГДР Зиндерман направи о- 
= фициално приятелско посеще- 
= ние на нашата страна от 11 до 

Съ'= 15 юни тази година.
През време на посещението 

3 президентът Тито прие Хорст 
— Зиндерман и с него води сър

дечен и приятелски разговор.
След официалните и прия

телски разговори председателят 
на Съюзния изпълнителен съ
вет Джемал Биедич и предсе
дателят на Министерския съвет 
Хорст Зиндерман издадоха 
съвместно съобщение, чиито 
принципи, „представляват трай 
на основа за по-нататъшно всее 
транно и стабилно развитие на 
сътрудничеството и задълбоча
ване приятелството между две 
те партии, държави и техните 
народи“.

1

заключенията

Iмшт 1гражданите.
Необходимо е непрекъснато 

да се борим против тенденции 
те на чифтосване на отделни 
лица
вителни и други функции, нат 
рапване или преюдициране на 
решения от страна на нефор
мални групи и под. Нужно е да 
се побърза с дограждане 
самоуправителните нормативни 
актове, с които, се регулират 
въпросите и отношенията, до
принасящи 
осъществяване на делегатската 
система.
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носители на самоупра

водещите личности и телата в! 
самоуправителните организа-: 

на ции и скупщините, с което се 
заобикаля или свежда на фор
малност самоуправителния де| ПРОГРЕСИВНИТЕ СИЛИ СЕ 
легатски процес при решава = СПЛОТЯВАТ ОКОЛО ИДИРА 
нето, преюдицират решенията = ГАНДИ 
и възобновява практиката на = 
председателската система.

ИНДИЯ

по-ефинасноза

Решението на съда в държа
вата Албахаду, с което прези
дентът на правителството 
Индия Индира Ганди се обвин- 

на= ява в„незаконност“, ноято, как 
самоуправително споразумява-= то се твърди, направила през 
не и договаряне. = време на предизборната кампа

ния през 1971 год. всъщност е 
умишлена постъпка на организи 
раните реакционни сили на Ин
дия против нейната неотстъп-

Системата на масовата инфор 
мация трябва постоянно да се 
подобрява, насочва и развива 
във функция на процес

Трябва да се прилагат най- 
подходящи форми на сътрудни 
чество и свързване на делега
циите, съобразяване с коннрет 
ни ситуации, каквито са конфе 
ренциите на делегациите, пос
тоянните и временни съвеща
ния, като при това се води 
сметна да не се доведе под 
въпрос самостоятелността на 
делегациите, относно тяхната 

• отговорност пред трудовите 
хора и гражданите. За по-ус-

на
Обръщайки се към хилядите 

граждани, събрали се пред ре , 
зиденцията й, дошли от близки : 
те държави да й окажат под- | 
крепа, да остане на своя пост, I 
Индира Ганди е казала, че Ин ! 
дия е излязла от трудностите ; 
по-силна и по-мощна и тя е 
уверена, че Индия ще преодо
лее и настоящата икономическа '■ 
криза.

Длъжност на комунистите е 
във всички органи и професио 
нални служби, които подготвят 
проектопредложенията 
роприятията, да осигурят свое= чивост към изискванията на 
временно доставяне на МатеЦ десницата и екстремните 
риалите на делегациите. 3 винарски сили. Нейната реши-

и ме- I
ле-

{
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ДЕЙНОСТТА НА МОН НА СНС В НИШ И ПРОНУПИЕ

ПЪРВИЧНАТА ОРГАНИЗАЦИЯ НА СЪЮЗА 

НА КОМУНИСТИТЕ Е СЪРЦЕВИНА 

ЗА РАЗВИТИЕ НА НАШЕТО ОБЩЕСТВО гг-Ш%...
Тези дни в Ниш на разшире 

ното заседание на Секретари
ата на МОН на СНС за Ниш и 
Прокупие се обсъжда: „Предло 
жение на акциите и мероприя 
тията за осъществяване стано 
вищата и заключенията на Вто 
рото заседание на ЦН на ОЮН 
и ЦН на СНС“.

Във встъпителното слово Лю 
биша Игич, секретар на МОН 
на СНС в Ниш изтъкна, че 
Съчозът на комунистите, поне
же отхвърли либералистичната 
дилема дали Съюзът на кому
нистите трябва или не трябва 
да се намесва в съществените 
въпроси на социализма и само 
управлението, все по-успешно 
осъществява ролята на водеща 
политическа сила в нашето об 
щество.

Важен въпрос на по-нататъш 
ното развитие на Съюза на ко 
мунистите е оспособяването и 
добрата организираност, идеи 
но-политическа и марксическа 
подготовка на първичните ор
ганизации, като сърцевина на 
борбата за самоуправление, 
ключови въпроси на обществе 
ното развитие, за истински 
проблеми на жизнената среда, 
за премахване на всички от
пори и еснафски стихии. В пър 
вичните организации на СКС 
има такива, които не се анга
жират и по-близка им е позици 
ята на неутралност, независимо 
че организацията им осигурява 
всички условия, всични членове 
да се проявяват в акците си и 
с дела. Сегашната степен на 
развитие на обществото катего 
рично изисква Съюзът на кому 
нистите, така както не може 
да приеме откритите против
ници, още по-малко може да 
бъде благосклон спрямо онези, 
които са пасивни в мероприя
тията по изпълняване на пар 
тийните задачи.

И забележителните успехи 
на Съюза на комунистите в 
региона, изтъкна Игич, сочат и 
за слабостите на досегашното 
устройство. Голям е броят на

ООСТ и селата, в които няма 
първични организации на . СК 
(280), а не са малко и имащите 
и над 100 членове. И в единия, 
и в другия случай ролята на 
комунистите не може да наме 
ри пълна изява.

Обаче на територията е осъ 
ществено работническо мно
зинство във всички форуми и 
в политиката е осигурена пос
тоянна тенденция за укрепване 
позициите на работническата 
класа и обезпечаване на работ 
ничесно мнозинство. Съществе 
но е изменено отношението 
спрямо идейното и марксиче- 
ско оспособяване на ко
мунистите 
те. Приблизително петдесет на 
сто от членството е обхванато 
чрез различни форми на мар- 
ксическо образование, а всички 
те са обхванати с Програмата 
на идейно-политическата дей
ност на СК в Сърбия.

Перо Мандич, секретар на ко 
мисията за развитие на Съюза 
на комунистите и идейно-поли 
тическа дейност при ЦК на 
СК, между другото каза, че е 
„недопустимо някоя организа-

ООСТ,
общината, региона, република
та. Танива органичавания откло 
няват организациите от основ
ния политически принцип, че 
Съюзът на комунистите всички 
проблеми на производството и 
отношенията, самоуправително 
свързване и договаряне осъ
ществява и вижда в най-разви 
тите облици на сдружения труд, 
като сърцевина на най-непо- 
средствено учредяване на деле 
гатската система и вследствие 
това на самоуправлението.

местните общности,

Нишката крепост
Поради всичко това Мандич 

посочва, че: „В организациите 
на Съюза на комунистите все 
още не сме оспособени да кон 
тролираме най осъществяваме 
утвърдената политика. Това е

затуй, че старият манталитет лизъм не означава, преди всич 
още не е надделян, въпреки ко, по няколко пъти да се 
че ... с либералистическа тео- връщаме към едни и същи
рия за колективна отговорност неща?“, 
разчистихме ... а нима либера

и организации-

М. Б.

НА ФРОНТА ПО НАСТАНЯВАНЕ НА РАБОТА

ТЪРСЯТ СЕ РАБОТНИЦИ
приети на постоянна работа (а 

основно образование) ще 
им даде възможност да се ква 
лифицират за монтьори, посре 
дством практична работа и ор
ганизирано специализирано об- 
щеобразователно обучение.

На това обявление в Служ
бата в Димитровград до 12 
юни са се явили 19 работни
ци. От тях 12 вече са замина 
ли на работа.

Още по-благоприятни усло
вия за приемане на работа пре 
длага организацията „Белана“ 
в Белолйена, близо до Лиг 
Чрез Службата за взаимно по 
средничество от Димитровград 
са поискани около 50 шлосери 
и също - толкова елентрожени- 
сти за изграждане на нефто
провод в Задар. Работата е ор 
ганизирана за две години с 
лични доходи от 3000 динара 
и 800 динара теренни добавки. 
Пътните разноски до Задар 
поема предприятието в Бело
лйена.

Условията за работа са бла
гоприятни. Преди всичко, на 
всеки работник се осигурява 
начален личен доход от 1400 
динара, а всеки от тях ще по
лучава от 10 до 15 на сто по
вече от тази сума. Работници
те, които преизпълняват нор
мата съразмерно с преизпъл
нението ще им се увеличат и ме 
сечните доходи. Всеки работ
ник ще получи и купони на 
стойност от 10 динара дневно 
за топла закуска, приготвяна в 
работнически ресторант. Към 
личните доходи ще се приба
вят и 0,5 на сто за всяка про
служена година, без оглед в 
коя трудова организация е пре 
карана. На всени работник е 
обезпечено място за нощува
не по цена от 100 до 113 ди
нара месечно. Работа могат да 
получат всични заинтересовани 
от 18 до 55-годишна възраст.

Основната организация на 
сдружения труд „Водопровод“ 
в Бор на всички, които бъдат

Пред търсещите работа ди- 
митровградчани се открива въ 
зможност да работят и в дру- 

ция да не приеме нито един ги общини. Това е от особено 
член за цяла година“, че в значение, защото димитровгра
Сърбия все още има 28 на сто дското стопанство все още не 
организации, наброяващи над е в състояние да приеме на 
сто членове и т. н. Също така работа голям брой работници.

Със съгласието на самоупра 
вителната общност на интере
сите за настаняване на работа 
в Бор, тези дни основната ор- 

акциите, което ще каже, че но ганизация на сдружения труд 
сители на дейността са групи „Водопровод“ 
активисти, професионални гру „Стандарт“, се отнесла в пие
ли, някъде общинските комите мена форма и устно до Служ- 
ти и партийните тела. В такива бата на самоуправителната об

щност на интересите за наета 
формулират няване на работа в Димитров

град да изпрати 30 до 40 нек- 
се валифицирани (общи) работни

ци за изграждане на канализа 
ция и водопровод в Бор. На 
онези, които се явят се обез
печава работа за пет до шест 
месеца с обещание, че по-доб 
рите работници ще получат по 

в рамните на стоянна работа.

имат

там, където е развито влияние
то на Съюза на комунистите 
съществува опасност от стес
няване на социалната база на

предприятие

затворени кръгове се раздвиж
ват инициативи, 
предложения и готови се под 
насят на организациите и 
довеждат пред свършен факт. 
Втор вид опасност за огранича 
ване действуването на органи
зациите на Съюза на комунис 
тите произтича от схващането, 
че дейността на организациите 
се изчерпва М. Б.

на вътрешните процеси при ма 
кедонските съседи, както и най 
-общо съвместно съгласие от 
необходимостта за водене на 
една по-широка национална по 
литина. По-точно това е въпрос 
на всени народ съсед на Маке 
дония, както що това е и въ
прос на отношение на македон 
ците спрямо съседите. Това е 
въпрос на днешните поколения 
и тяхната способност да се из 
дигнат над отрицателното нас
ледство на миналото. Миналото 
остави тежко бреме и не тряб 
ва с това бреме да се товарят 
бъдещите поколения.

Да се сложи бъдещето на ма 
кедонския народ под съмнение 
означава всъщност, да се 
възпроизвежда политиката на 
гражданското общество, а това 
означава да се отричат най- 
светлите придобивки на социа 
листическата революция, и то 
онези придобивки, които на 
всички ни, на всички наши наро 
ди, между тях и на македонци 
те, дадоха възможност да пое 
мем пътя на борба за социалис 
тически отношения.

Велко Влахович

ТЕЗИСИ ПО МАКЕДОНСКИЯ НАЦИОНАЛЕН ВЪПРОС
кедония здраво и завинаги е 
решила да не бъде 
средство на интриги и манипу 
лации. С това настъпва и краят 
на наследените илюзии и кри
терии.

За съжаление, още веднаж 
се потвърждава Марнсовото 
предвиждане, че хората, кога 
то изглежда раздвижват себе 
си и света, често призовават ду 
ховете на миналото и обличат 
старите одежди. Понякъде въз 
пръсват стари сили и в новите 
одежди. И ние самите в Юго
славия се стълкновяваме с тече 
пия, които се опитват Македо 
ния да третират по стария, най- 
често великосръбсни начин.

Македония има свои пробле
ми, свои грижи и потреби, но 
тя ще намери начин на тези ос 
нови да ги разрешава и тя усп
ява да ги решава върху нови ос 
нови.

Признаването правата на 
македонците 
правата на македонското нацио 
иално малцинство 
решават своите проблеми и пот 
ребности не е въпрос на меж 
дудържавни или междупортий 
йи споразумения. Това о въпрос

ко минало или поради днешно
то съществуващо 
понеже на македонците такава 
„грижа“ обезателно 
мня за миналото.

Минаха времената, иогато 
към Македония се гледаше са 
мо като на георграфско поня
тие, на пространство, върху 
което всички съседи имат пра
во, което трябва да се запъл
ни с някакво друго национално 
съдържание, което не е маке 
донско.

Прогресивните партии и дви 
жения на Балканите характери 
зира твърде подчертан интер
национализъм във взаимните 
отношения. Задача на комунис 
тите в България и в Югославия 
е да дадем отговор, в какво се 
състои нашият интернациона
лизъм днес по отношение на 
македонския народ, понеже 
„препалената грижа“ понякога, 
а особено в днешните условия 
може да прилича и на опреде 
лен вид натиск. Ако под фор
мата на „превалена грижа“ се 
третират македонците като не 
пълнолетни, политически негра 
мотни или некултурни, такава 
„грижа“ в самата Македония 
ще предизвина реакции, ноито 
могат да бъдат и остри, а по
някога и нежелателни. Без ог-

Онзи, който днес разглежда 
Македония от позицията, че то 

неисторическа общност, 
че това е изкуствено творение, 
че не е зряла, че не е стабил
на, всъщност приема 
на буржоазията от миналото, с 
който на македонците се пори 
цава способността сами за се
бе си да разсъждават и реша 
ват, относно че трябва да се 
слеят в една от съседните на
ции, било сръбската, било бъл
гарската, било гръцката; че 
тяхната държавност е без исто
рически корени, че трябва да 
се подслонят под външния пат
ронаж или външна защита. Ще 
излезе така, че за македонци-

повечеположение,
ва е им напо-

тезиса
XXX

1945 година мислех, че някои 
неща принадлежат безвъзврат
но на миналото, че изчезват с 
изчезването на старите общест 
вени отношения.

Зная, че Турската османска 
империя е считала Македония 
за своя интегрална част. Сър
бия и стара Югославия я на
ричаха Южна Сърбия.

Маркс е говорил за иронията 
на историята, че историята има 
своя действителна, а понякога 
и иронична страна. И тук по от 
пошепне на македонците 
явява историческа ирония, по
неже властвуващите класи на 
Турция и съседните балкански 
държави упражнявали 
на македонците да се определ 
ят за някого, а те като народи, 
се .определят за себе си и за 
равноправно сътрудничество с 
другите народи и според това 

ияват, дали поради историчес- по мое дълбоко убеждение Ма

те други знаят повече, отмол- 
кото самите македонци, особе 
но какво трябва и какво 
трябва да работят.

Ние с това бихме

не
се

В СЛЕДВАЩИЯ БРОЙ:отрекли,
всъщност, становищата и изис 
кванията на най-големите име- 

и б'ьлгарското Пием* на 
В. Влахович 

до Г. Димитров

включвайки ина на нашето 
работническо движение, поне
же от първата крачна на работ 
ническото движение се явиха 
пароли за необходимостта 
зачитане волята на македонци

натиск

сами да

от
лед в името на какво се изя-

те.
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ОТ ЗАСЕДАНИЕТО НА ОК НА СКС В БОСИЛЕГРАД

г '■

За по-голяма дейност на делегациите ^л •.

умеете на партийната Конферен
ция, делегациите на местните 
общности вече имат добри ре 
зултати. Делегациите в трудо
вите организации със сравни
телно по-добри условия за ра
бота много по-бавно осъщест
вяват ролята си.

— За това са отговорни и 
мнозина членове на СК, които 
недостатъчно настойчиво про 
веждат възложените задачи, 
като комунисти и като члено
ве на делегациите 
тъкнато в разискванията.

Бе посочено, че единствена 
та делегация на земеделските 
производители в комуната, ко
ято наброява 37 членове, изо
бщо не работи, защото все 
още не е решен въпросът къ
де да се събират и кой да за
плаща нужните разносни на 
делегатите.

Констатира се, че в норма
тивните актове на трудовите 
организации не е регулиран на 
чина на работата на делега
циите, въпросите по които те 
решават, начините на които 
ще осведомяват своите изби
ратели и др.

Досегашният опит, положите 
лни резултати и слабости в 
действуването на делегатската 
система в Босилеградска об
щина повече пъти са обсъж
дани от органите и форумите 
на Общинската конференция 
на ССРН.

Неотдавна и Общинската ко 
нференция на Съюза на кому
нистите разгледа как се осъ
ществява на практика делегат 
ската система в комуната.

В разискванията и в изгот
вения анализ се посочи, че на 
чалните резултати в дейността 
на повечето делегации са по
ложителни, но все още има 
редица нерешени Проблеми.
— На територията на община
та действуват 37 делегации на 
местните общности, толкова в 
трудовите организации и пет 
в обществено-политическите о- 
рганизации. В тях са включе
ни над 1000 членове, повечето 
от които правилно са схвана
ли ролята и задачите си — ко 
нстатира се на заседанието.

Според анализа, изготвен от 
Координационното 
ССРН, нойто обсъдиха

От досегашната работа на 
делегациите личи, че те дей
ствуват само в рамките на ме 
стните общности и трудовите 
организации, а не участвуват в 
решаването на проблемите от 
по-широк мащаб. Тази слабост 
трябва да се надмине, защото 
съществуват общи проблеми в 
повечето села, които най-ефи 
касно могат да се решават 
чрез съвместните договори на 
делегациите.

В анализа и в разисквания
та, че е необходимо да се въз 
станови постоянна връзка меж 
ду избирателите, делегациите

Й

Околността на Трънсни Одоровци

7ИЗ ДЕЛЕГАТСКАТА ПРАКТИКА

Възражението но одоровчанибе из-

Когато хората от Трънски 
Одоровци са предложили на Об 
щииската скупщина за шеф на 
местната нанцелария в този 

е необходимо , район да бъде избрана Обрен 
по всички важни въпроси и ка Велкова — жената на ле- 
избирателите да кажат мнени 
ето си, което делегатът изне 
се пред Общинската скупщи
на — бе изтъкнато в

и делегатите.
— С избирането на делега

циите, избирателите не са от
чуждили самоуправителните си 
права. Затова

— съществено: повтарят причи 
ните защо са предложили свой 
нандидат, и формално-правна: 
че „начинът на избиране е не' 
законен, понеже избраният кан 
дидат е присъствувал на избо 
ра, а останалите кандидати не 
са осведомени за датата на из
биране и те да присъствуват“.

Общинската скупщина е в 
положение още веднаж да 
прецени стойността на избора 
на шеф на местната канцела
рия в Трънсни Одоровци и 
възстанови непосредствени кон 
такти не само с делегацията и 
делегатите от тоя район, но и 
със „селското събрание“, 
гажиращо се в разрешаването 
на своите проблеми.

Същевременно, одоровчани 
са в положение, доколкото не 
се приеме тяхната намеса, да 
схванат ненанърнимостта на 
самоуправителното споразуме
ние по настаняване на работа, 
което може понякога да дойде 
в стълкновение 
на определени

наря в селото — са имали пред 
вид, че по тоя начин решеват 
едно важно условие та техният 

дискуси лекар да остане за по-дълго в 
амбулаторията. Значи, те обеките.

В приетите на зесадание,то 
решения се казва, че от вс^ч- 
ни членове на делегациите тря 
бва да се търси пълна дей
ност. В противен сулчай брз- 
дейните да се заменят. Също че е „особено деен в обществе 
така в активизиране на бездей но-политическите организации“, 
ствуващите делегации мнцго Общинската скупщина е избра
по-големи грижи трябва да по ла Гошо Найденов за срон от 
ложат първичните партийни о- една година, 
рганизации.

тивно са се ръководили от ин 
тересите на селото и района, 
който обслужва амбулаторията. 
Предложили са и друг нанди
дат — Иван Георгиев,

тяло на
члено-

затова
БОСИЛЕГРАДСКА ОБЩИНА БЕЗ ДОБРА ПЪТНА МРЕЖА

ЩЕ СЕ СТРОИ ПЪТЯТ 

БОСИЛЕГРАД-РИБАРЦИ
ан-

Те са длъжни, в 
най-кратак срок, в местните 
общности и трудовите органи 
зации да изготвят анализи нак 
конкретно работят делегации
те, с какви трудности се сре
щат и какви мерки предлагат, 
за да постигат по-големи резу 
лтати. Тези анализи ще помо
гнат на всички компетентни 
общината да оказват

Срещу този избор ръководст 
вата на първичната 
ция на СК, местната общност, 
местната организация на ССРН, 

организация 
организация на 

СУБНОР, делегации и делегати 
веднага отреагирали и- за пред 
стоящата с.есия на Общинсната 
скупщина отправили 
ние.

организа-

Босилеградска 
между общините в република 
Сърбия, с най-неразвита пътна 
мрежа.

община е гурят необходимите средства.
За изграждането на пътя 

Босилеград — Дукат — Търго 
вище, до Републиканската скуп 
щина иск е отправила и Об
щинсната снупшина 
вище.

първичната 
ССМ, местната

на

с интересите 
струнтури, в 

съучая с интересите на мест
ната кханцелария 
Одоровци.

Общината и местните общ
ности влагат максимални 
лия през тази година да се пое 
троят повечето селски и меж- 
дуселски пътища и мостове. 
За целта в Общинския фонд 
за пътища са осигурени 1 ми
лион и 147 хиляди динара. Из 
ползването на местното само
облагане в работна ръка 
ри обнадеждава, 
мрежа в номуната може да се 
подобри.

От голямо значение 
първи юли тази година ще за 
почне модернизирането на 
пътя Босилеград — Рибарци, 
до аогославсно-българската гра 
ница в дължина 
метра. Въпреки 
предприятие във Враня не е 
осигурило всички средства, 
ществуват възможности 
част от трасето да бъде го- 
това още през тази година.

вв Търго- възраже в Трънскиуси- ноннрет 
на помощ на делегациите.

В. Велинов Възражението се обосновава 
върху две основни положенияВ. В.

М. Б.
РАБОТАТА НА КОМИСИЯТА ЗА ИЗСЛЕДВАНЕ ПОТЕКЛО НА ИМУЩЕСТВОТО

В ДИМИТРОВГРАД НЯМА ЕКСТРЕМНИ СЛУЧАИи па
че пътната

След Писмото на другаря Ти 
то и Изпълнителното бюро на 
Председателството на ЦК на 
СЮК, Общинската скупшина в 
Димитровград формира коми
сия за установяване на неред 
ностите в работата на органи
зациите на сдружения 
предприятията, създадени 
група граждани, отделни лица, 
както и в случай на незаконно 
забогатяване. В рамките 
мисията бяха формирани рабат 
ни групи за изследване на не
редностите в посочените облас

е, че от ности в работата на отделни 
лица. Макар че този списък е 
трябвало да бъде само за ори 
ентация на членовете на коми
сията броят-от 43 граждани 
бил публикуван и за 
но, съвсем погрешно, че са не 
законно забогатели.

Обаче

Установено 
та нооперация „Прогрес“ 
имала нормативни 
разпределението на 
личните доходи е било 
волно и без решение 
вителните органи.

Установени 
вилности

е, че шивашка- 
не е 

актове и 
дохода и 

произ- 
на упра

Тодоров, председател 
същата, нейната работа не за 
виси само от членовете й Не 
може много да се направи,'ако
ттиио"0М01ц от °бЩеСТВенО-ПО 
литичесните организации, 
ботничесните контроли е пред 
приятията, съдебните и след. 
ствени органи и други субек- 
тивни сили. Също ГЛ™СаУбде0Кс 
татъчно условия за работа 
средства, специалисти и пр

работа" на ”а Т°8а нужн° е за

сил на

еот 12 нило- тях е казаче пътното
ра-труд.

са някои непра- 
„ _ ив занаятчийската 
работнилница „Металац“, бръс 
нарската работилница „Спорт“ 
и дърводелската работилница 

е „Услуга . Последните 
на ликвидирани, 

дохо „Металац“ 
дохо

съ- от същността е съвсем 
друга. След изследване 
делиите

една
на от-

случаи и отхвърляне 
на неоснователните предполо
жения списънът значително 

и презентиран 
Службата за обществени 
ди. Същата е изследвала 
дите на 7 лица, с предположе 
ние, че не са реално деклари
рали имуществото или доходи 
те си. От разследваните случаи 

два са в течение, един слу
чаи е приключен със

на ко
Според мнението на общест 

вено-политичесните 
ЦИи и на Общинската

две са 
а „Прогрес“ и

намаленорганиза- 
скупщи

на в средносрочната програма 
за развитието

к^3оПеиапоНеК?хИ~ ус™ви*е
вГс\Ио™еР°пРТРоУр^аЧенСаТ

ЩПРсатвеноИеТ0' СЛуЖбата по 06 
и“™"“ счетоводство и оста
налите обществени фантори.

ТИ.
пререгистрирани.Работата на комисията пре- 

на СР Сърбия дизвикваше голямо любопитст 
во всред гражданството и ре
зултатите на нейните „изслед
вания“ се очакваха 

върху нетъпение. Днес, след 2,5 го
дини работа, може свободно 
Да се констатира, че в Димит 
ровград няма енстремни случаи 
на незаконно забогатяване, 
то пък някои г“ 
но значение в останалите 
ласти. Обаче някои слухове 
във връзка с работа на коми
сията осветляваха 

е ве- нейната работа.

Работата на комисията 
продължавана Южноморавсния 

на общината, по-голямо 
ние трябва да се отдели 
изграждането на няколно 

шосета. Това са преди 
ко: Босилеград ■— Караманица 
* Крива паланка, Босилеград 

Дукат — Търговище и Боси 
леград — Бесна кобила — Кри 
ва фея — Брестница.

регион и 
внима-

Комисията’ продължава 
бота, обаче

с голямо с ра
по мнението на Ваог> задълже-

от 29 хиляди динара, в 
един случай е установено, че 
се касае за законно

важ
всич

. А. Д.ние КУРСИВНИ

осъщест
вен доход, докато местожитие 
то на останалите 
вън общината.

ни

БЕЗслучаи от особе УЕМлица е изоб-

С предприятията създадени от 
група граждани — случаят 

приключен

На заседанието на 06- 
нонференция на 

на комунистите из
тъкнаха следното:

— Кооперация „Сточао“ 
не е взимала р
шитбата 
що? Вършеха',
Червен нръст.
_ — От

сим да проверят 
вйлм=г"Р0Веряваха’ понежеведнага от 
легатите 
нието:

погрешно щинената 
Съюза

това.Босилеградска община 
че предложила тези 
намерат място в програмата за 
развитието на пътното 
ство на СР Сърбия, за 
же своевременно да се

пътища да редовете на де 
се чуСлучаят с „43 г

забогатели“
Групата на комисията от об- 

ластта за работа на предприя
тията, създадени от група граж
ботят,® цялостно РазгледалаР ра 
ботата на тези организации и 
установила нянои нередности.

незаконно допълне-
стопан- 
да мо- 

оси-

уема за вър- 
Гуленовци. За- 

вероятно за
В начало на работата 

мисията се
Уема,7в°гЯул°^иВЗИМаХа

пак може това нещо?
— Канто

вси, ко-
_ е съмнявала,
съществуват определени

не.че
неред

виждате, дРу..журналистите тъп. гарю може ..СТРАНИЦА 4 М. Б.
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ИНСПЕКТОРИТЕ НА ДЕЛО

\НА ВСЕКИ АРТИКУЛ ЦЕНА \
то В^нГ^ин-' °ТГ0В0РНИ'

пР®д'-тавит9Лк|те С цел да се защитят гости- 
'10нтрол 11 те в гостилничарите обекти,

Е!ш^Т8ТИ органи от самоуправителните органи
общините във Вран.ско - лесно тези трудови организации сь-
вашкия регион, търговските бр , що имат за задача на опреде-
ганизации имал за задача да > лен начин да посочат цените.
премахнат редица досегашни За внасяне , на необходим Е 

5, лернбртта си. ред в търговията и гостилни- В 
ВАСИЛ ЙОНЧЕВ, инспектор чарството се очаква по-голямо • 3 

по търговията в Босилеград- сътрудничество и от потреби- Ш 
ска община заяви, че според телите. Разбира се. инспекцио- И

взетото решение от проведе- нните служби имат постоянна 2
ното съвещание, а в светлина задача непрекъснато и цялост 9Е
та на Закона за стокооборот, но да нонтролират опущения- " ______г.
трудовите организации в тър- та в търговията и гостилничар * лй&ЯЯЯ&ЗЪ&Щкггагимта яг-угягяг: г ШУШьЩжт ЩЩ«: -1ЖШ

ч \ ■

4 VВ
т

шт * «
"У;

щ. •4тш

торът и органите на вътреш
ния контрол ще предприемат В. В.

НАСКОРО В ДИМИТРОВГРАД НЯМА ДОСТАТЪЧНО КОМБАЙНИОБЩНОСТ НА КОМУНАЛНИ ДЕЙНОСТИ Щабът за есенна и пролетна овършат снопите на обхцестве 
сеитба, жетва и вършитба тър ните. и частни имоти, 
си от „Сточар“ и неговите про Проблемът на жетвата и въ- 
фесионални служби, председа- ршитбата е анутен, понеже но 
теля на местните общности на операцията не е в състояние, 
Димитровградска община и ра- след миналогодишната делова 

йонните обществено-полити- загуба да внесе средства за 
чески ръководители, до 20 юни пет комбайна, ноито вече е 
тази година да разработят про договорила, 
грамата за жетвата и вършит- Всичко това наложи из ос- 
бата. Това настъпи поради не- нови да се разработи програ- 
достатъчната механизация за мата за жетва и сеитба, ноето 
завършване на тези селскосто- .Щабът с този исн желае да 
лански работи. Има три ком- постигне.
байна за работа, ноито тряб- От друга Страна, Щабът пре 
ва най-рационално да се пол- поръчва веднага да се догово- 
зват, за да се събере колно- ри с организациите от други 
то се може. повече жито, а общини, ноито имат съответ- 
вършачните благовременно да ната механизация да я прило

жат под договорените условия 
на имотите на Димитровград
ска община. Същевременно, 
това означава, че „Сточар“ не 
бива да повтори миналогодиш
ния начин да изпрати комбай
ните и вършачните в други, а 
Димитровградска община да 
чана и закъснява вършитбата 
дори и 20 дни. Напротив, ма
шините с които разполагат тря 
бва да бъдат технически под
готвени и щом житата узреят, 
веднага да започнат работа.

Не е излишно да се обърне 
внимание на заинтересованите, 
че частните производители ра 
здвижват инициатива да сдру
жат средства с кооперацията 
и набавят номбайни.-Може да 
се наже, че няма по-добро ре 
шение, отнолното да се прие
ме инициативата на земедел
ците от Смиловци да осигурят 
50 на сто средства за набавна 
на комбайни, а другата поло
вина от 50 хиляди динара да 
осигури „Сточар“.

Вероятно, че танива инициа
тиви ще се подемат и в дру
ги райони на общината, (доко- 

се потъ- лното тази успе). Това от 
своя страна би било и насър
чение за сдружаване на земе
делците.

Общинсната скупщина в Ди
митровград взе решение 
създаване на общност на инте 
ресите по номунална дейност. 
Същата ще готви програми по 
развитието на номуналната дей 
ност и инфраструктурата в об
щината. ще организира плано
мерно и рационално строителст 
во и ще се грижи за поддър
жането на номуналните обекти.

Общността ще поеме грижа

та за подобрение на битовото 
равнище на трудищите се, кои 
то ще имат възможност за пъл 
но влияние в осигуряването и 
разпределението на средства
та. Тя ще бъде инициатор за 
организиране на научно-изследо 
вателсни работи в общината и 
ще поеме грижата около опаз 
ването на човешката среда. ■ 

Снупшината на общността ще 
бъде организирана върху деле

гатсни принцип: ще я съчиня
ват два съвета 
ползващи услугите от 20 и Съ
вет на даващи услугите от 10 
членове. Делегациите ще избе 
рат своите делегати по следния 
начин: делегациите на местни
те общности ще избират 10, 
на самоуправителните общнос
ти на интересите 5 и делегации 
те на сдружения труд, занима
ващи се с номунална дейност 
— 5 делегата. Снупщината ще 
има председател и председа
телство от 7 членове.

за съвет на

АКТУАЛНО
А. Д.

КАДРИТЕ РЕШАВАТ ВСИЧКО Път, телефон- снабдяване
Пробиването на пътя от Би

стър до Доганица е един от 
най-наболелите въпроси за на 
селението от селата Назъри- 
ца, Ярешнин и Доганица. Ми 
налата година населението по
дпомогнато от общината : (с бул 
дозер и компресор) прокара
ха отсечката от Бистър до На но. 
зърица. Сега предстои окон
чателното пробиване до Назъ- 
рица. В общинсната програма 
за построяване на пътища е 
предвидено тази година на от 
сечката Назърица — Догани
ца булдозерът, да работи 100 
часа и компресорът 32 часа.
Нато се има предвид терена, 
през който минава трасето ед 
ва ли ще може с толнова ра
бота да се завърши тоя дял 
от пъти, Но ако най-правилно 
се разпредели, местното само
облагане в работна сила и ра
ционално използва общинсна
та механизация — този важен 
обент може да бъде завършен.

По този и други въпроси 
неотдавна водиха рзаговор пре 
дставители на местните общ
ности от селата Назърица, /в*г 
Ярешнин и Доганица. Анализи 
райии критически миналогодиш 
пата работа на местните общ
ности върху общи комунални . 
проблеми, те отправиха забе-' 
лежна до общинското ръковод 
стоо, ноето бе поканено на съ 
бранието, но нито един от 
представителите му не дойде 
на същото.

Друг важен проблем за тоя 
район е липсата на телефонна 
връзка. В Назърица работи 
стната канцелария — единст
вена в общината без телефон.
Не за пръв път се повдига тоя 
въпрос. Обнадеждава обстоя
телството, че напоследък об
щинсната скупщина предприе
ма конкретна акция за внлюч 
ване на Назърица в телефон
ната мрежа. Местното населе
ние е готово да помогне това 
важно мероприятие.

По въпроса: да/)и пощата да 
остане в Бистър или пън да со 
върне в Долно Тлъмиио, насе

лението от назъришки район 
се изясни да остане в Бистър. 
Във връзка с това бяха отпра
вени критики до селата Кара- 
маница, Горно и Долно Тлъми 
но, които са търсили пощата 
пак да се върне в предишно
то си седалище — Д. Тлъми-

Така е казал Ленин. Така е постановено и във вси
чки наши най-висши документи. Тази азбучна истина 
значи трябва да се зачита.

А какво е състоянието в организациите на сдруже
ния труд в Димитровградска община? Общо казано — 
незадоволяващо. Димитровград, който е дал няколно 
стотин вишисти, десетина аспиранти и носители на най- 
висши научни звания — почти е без надри.

С изключение на научуновата промишленост „Тигър“, 
нъдето до голяма степен са обезпечени надри, остана
лите организации са почти без надри. В момента 
жарообработващото предприятие „Братство" има нуж
да от юрист, икономист и др. специалисти; нонфенция 
„Свобода“ е обявила ноннурс за Специалисти, итн.

И „Циле“, „Сточар“ и др. стопансни организации 
имат голяма нужда от надри.

За илюстрация ще приведем наиво е положението 
в общината в началото на настоящата година. На 160 
работници се пада само 1 инженер, на 360 идва един 
инономист, а на 1200 души — само един юрист!

Или: от общо 2513 работници в Димитровградска 
община — висококвалифицирани са само 4,7 на сто; 
квалифицирани 30,4, полуивалифицирани 18, 6 на сто с 

— 1,3, с полувисше — 1,8 на сто, със средно 
образование са 1,3 на сто, основно образование — 3,7, 
без образование 1 на сто и тн.

Какво могат да направят организациите на сдруже- 
труд при едно такова състояние на нвалифииацио-

че в много от тях

На заседанието бе констати 
рано, че снабдяването на на
селението от тоя район не се 
подобрява, въпреки честите 
критики по адрес на земедел 
ската кооперация. Магазините 
по селата от целия район „ра
ботят“ без най-необходимите 
стоки. Изкупуването е отделен 
проблем. Тази пролет съвсем 
малко са изкупени агнета, кое 
то много затруднява положе
нието на селскостопанските 
производители от района.

Участниците на заседанието 
приеха решение да се ускори 
анцията по прокарване на пъ
тя към Доганица и да 
рси по-голямо съдействие на 
общинската скупщина

но-

висше

ния
ната структура като се има пред вид, 
липсват и специалисти?

В настоящия момент (ногато научно-техническият 
постигнал небивал размах и ногато без спе-

и земе- 
нооперация по реша- 
изнесените проблеми.

М. Янев

<
Ю М. Б.прогрес е

циалисти производството е немислимо) този въпрос из- 
пънва с цялата си острота и търси неотложно реше- Деен миров съветние.

Поназателен пример е ногато трябваше да се изгот
вят санационните програми. Всични стопансни органи
зации търсят от Общинсната сиупщина да им помогне 
в съставянето на санационните програми, защото те са 
безсилни да направят и изнесат и онова, ноето им 
трябва.

Кан тогава може да се очаква те да вървят нап
ред, ано не се предприемат мерки за довеждане на 
специалисти?

А за да дойдат специалисти — трябват условия. Ди 
митровград все още не е в състояние да предложи ус
ловията, ноито специалистите търсят. А години наред 
на надровия въпрос не е обръщано нужното внимание.

Затова сега е момент, ногато този въпрос трябва 
да се обсъди основно и да се набележат спешни мер
ни за подобрение на положението.

Туй се разкрива поле за действие на синдикатите, 
Съюза на комунистите и органите на самоуправление
то, защото — кадровата политика е техен дълг и грижа.

Мировият съвет в Клисура 
под председателството на Лю
бен Михайлов, преподавател, 
а в съдействие с председате
ля на Местната общност Мит
ко Маринков, подпредседател 
Борис Костов и шефа 
стната канцелария Стоян Бо- 
гоев, работи добре.

Около 25 съдебни 
те разгледаха от Нова година 

. до днес. От тях само 2 са ре- 
шавани-съдени от Общинския 
съд в Сурдулица. Останалите 
предмети са решени чрез съв 
местен договор на мировия съ 
пет, представителите на Мест
ната общност, обвинения и об 
винитоля. Това бе 
с упорита, отговорно и автори 
тотиа работа на мировия съвет

и представителите на местна
та общност.

Особено интересен е 
случаят с Боян Величков 
махала Кебапова, когото обви
нили съседите му, че им спъ
вал работата около построява 
не на водопровод.. Съгласил се 
той пред мировия съвет да не 
им пречи, а да му дават вода 
за поливане на градина и за 
добитъка. По-късно обаче той 
видял ползата от водопровода 
и нелегално се приключил към 
същия. Съседите го’ изключи
ли и по такъв начин повторно 
е възбудено дело. Мировият 
Съвет

бил
от

ме на ме-

предмети

вероятно, ще успее да 
разреши и тбзи случай.М. А. постигнато

В.
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По следите на нередното

ЗА ИЗМАМА-ЗАСЛУЖЕНО НАКАЗАНИЕ
Благодарение енергичната и 

бърза намеса на Службата по 
сигурността, инспентора по 
труда и съдията за нарушения 
в Димитровград четирима сми 
ловчани: Ранно Иванов, Манол 
Колев, Младен Манчев и Ди
митър Лозов били спасени от 
тежка измама. Измамата им по 
дготвил австрийсният гражда
нин Прокопиос Бекос, а съуча- 
стнин в играта бил Раде Янач- 
нов от Димитровград. За това 
провинение, за опит за посре 
дничество при настаняване на 
работа в чужбина Бенос е на- 
назан с 25, а Яначнов с 10 дни 
затвор. Присъдата е потвърде
на от по-висшестоящите орга
ни.

Как се одиграла историята? 
Прокопиос Бенос, съдържа

тел на овцеферма в Австрия, 
който до 1947 година живял в 
Гърция, а сетне по политичес
ки причини, накто изтъкнал на 
разпита, често посещава бал
канските страни. И при едно 
посещение към края на мина
лата година Бекос решил да 
завербува работници за овча
ри от димитровградския нрай.

Тъй като на овцефермата му 
вече работи един мъзгошанин 
и е много доволен от трудолю 
бието му, Бенос решил да при 
влече още неколцина овчари 
от Забърдието. Но не по за
конен път, а обратно.

Така на 21 ноември 1974 го
дина вечерта Бекос и спътнИ- 
нът.му Данаил Танасис се озо
вали в мотела в Димитровград. 
Там се свързали с Раде Янач
нов, тогава шеф на заведение
то. Разказали му за намерени
ята си и той снлонил да им 
помогне.

НЕВИННИ ЖЕРТВИ лъганите смиловчани казали и- 
стината.

Затова актьорите и получи
ли заслуженото наказание.

Поуката от тази жалка ис
тория е ясна. Не трябва да се 
взима вяра на разни матрап?-

След като направили щате- 
Бенос и Танасислен план 

заминали за България. На 25 
ноември, според плана, с ко
лата на Бенос, последният и 
Яначнов отишли в Смиловци. 
Започнали да се разпитват за 
млади и способни овчари. Та
ка попаднали на Младен Ман
чев, Ранно Иванов, Манол Ко
лев и Димитър Лозов. Бекос 
им обещавал чудеса: 3 хиля
ди динара на месеца, безплат
на храна, облекло, обувки и 
жилище. След дълги настоява 
ния и убеждения, защото хо
рата не искали да тръгнат без 
да имат документи и договори 
за работа, се съгласили.

Договорът бил: на 29 ноем
ври да дойдат пред мотела, от 
нъдето с колата на Бекос ще 
заминат за Австрия.

зи.
Могло е да се случи неви

нни хора да отидат в чужбица 
и там да останат незащитени 
И да се снитат немили-недра- 
ги из чужда земя, далеч от р.о 
дното огнище, близки и род
нини.

ПОДОБРЕНИЕ НА ТРАНСПОРТА

Нови автобуси и камиониМ. Андонов

ПРИ СЪДИЯТА ЗА 
НАРУШЕНИЯ Автотранспортното предпри

ятие в Босилеград, чествува- 
що тази година деведесет и 
пет години от формирането 
си, все повече полага усилия 
да подобри техническата си о- 
боруденост. Преди няколко де 
на то набави още три нови 
камиона в стойност от един 
милион динара и четири авто
буса, за които е заплатено 2 
милиона и 140 хиляди динара.

Необходимите средства пред
приятието е осигурило от бан
кови кредити и собствени из
точници.

В момента Автотранспортно
то предприятие разполага с 
общо 72 автобуса и намоина, 
а преди 25 години, ногато е 
започнало да работи е имало 
само

Трудовите 

организации 

не зачитат 

законите
ВМЕСТО В АВСТРИЯ — ПРЕД 
СЪДИЯТА ЗА НАРУШЕНИЯ

Речено-сторено. На 29 ноем
ври групата пристигнала в Ди
митровград пред мотела, под
готвена за далечен път. В то
зи миг се намесила Службата 
по сигурността и прекъснала 
„играта“. И вместо в Австрия 
— Бенос. Яначков, Иванов, Ко 
лев, Манчев и Лозов се озова 
ли пред съдията за нарушения 
Павел Тодоров. Признавайки 
делото Бекос заявил, че уж ня 
мал намерение нелегално да 
прехвърли групата през грани
цата, но щял да ги остави в 
Загреб, докато им уреди доку
ментите в Австрия. Яначков се 
оправдавал, че не е замесен 
в тази нечестна сделна, но из-

2 камиона.

В. В.

БОСИЛЕГРАД
Напоследън съдията за на

рушения в Босилеградска об
щина все повече има искове 
за решаване, в които се касае 
за незначитане на законите рт 
някои трудови организации.

По тези причини съдията е 
глобил основното училище в 
Горна Лисица с 6 хиляди ди
нара, а дирентора с 500 дина
ра. В случая, трудовият нолрн 
тив на училището на обявения 
конкурс за учител в Долна Ръ* 
жана е приел лице, което нб 
изпълнява условията, въпреки 
че имало кандидат, изпълня
ващ условията.

Парично ще бъде глобено и 
търговското предприятие „Сло 
га“, което пет години не е в>р 
шило преизбиране на директо
ра си. Съдията за нарушения 
БОРИС ГЕОРГИЕВ 
случая
же да бъде глобено от 5 До 
50 хиляди динара, а отговор
ното лице до 5 хиляди дина-

Добродолската долина 

ще се канализира
През тази година ще отпоч- 

не канализирането на Добро
долската долина, минаваща 
през Босилеград. За целта о- 
бединеното 
предприятие „Морава“ в Бел
град е отделило един милион 
динара.

Според изготвеният проект, 
за цялостно канализиране на 
долината,

лото няколко пъти е опусто
шавала отделни квартали на 
Босилеград, са необходими 
към 5 милиона динара.

С оглед, че еднократно не 
могат да се обезпечат необ
ходимите средства, канализи
рането на долината ще се вър 
ши етапно.

водостопанско

НАКРАТКО
която В. В.през мина-Вагони сирене зо износ Самоуаравитедно и 

своеволно
казва, че в 

моЗемеделската кооперация „Сточар" в Димитровград 
в своите мандри приготви за износ

предприятието
________ _ четири и половина
вагона овче бяло сирене и два вагона кашкавал. 

Доскоро мандрите произвеждаха и прясно сирене 
вагон и половина и един вагон кашкавал. Производство
то на млечните продунти е в пълен разгар.

Значителни ноличества мляно „Сточар“ получава от 
своите овцеферми, в които има 6500 овце, за оноло 
1500 повече от миналата година. Половината са от соб- 
ствени стада, а другите са нупени.

В днешните условия на самоуправително действу- 
ввне и решаване едва ли някой ще нарушава са- 
моуправителните споразумения и договори и другите 
самоуправителни институти. Това е направила основна
та организация на сдружения труд „Гостилничарство“ 
при фабрика „Тигър“ в Пирот. На димитровградчани се у- 
дава удобен случай (какъвто отдавна не са имали) да 
посочат онези, които нарушават самоуправителните про 
цеси и чрез своеволията си внасят недоверие към оно
ва, ноето от Писмото насам създаваше като светиня в 
самоуправителното действуване и съгласуване с наши
те обществено-политически процеси и интереси.

На трудовата единица — Работническия ресторант 
на основната организация на сдружения труд „Гостил- 
мм«аРнТВ° В ДимитР°вгРаА бил необходим общ работ-

Т"13, 33 НОЯТО СРва дума определила Усло-вията в обявлението и професионалната служба по на- 
станяване на работа в Димитровград е категоризирала 
всички кандидати „според реда и закона‘1?ана„ак 
то повелява Самоуправителното споразумение по 
станяване на работа. 1 °

Кадровата служба на „Гумарата“ всични молби 
доставила до Номисията в Пирот и между другото на
писала и следното: „Умоляваме ... като спазвате чело 
шениеВ. °,Рявлението и Ранг-листата , да донесете ре-

“Г “ ЦС

дванадесето място на ранг-лиегого ТСп НаМИрал на 
ранг-листата [нГа
нол Митов който има чя °бразование), нито пък Ма-
ботник с основно^обТазованиеКИниГУГВаЛИфИлЦИран Р* 
50 точки, изпълняващ всички ^глппи рете.н Аленсов- с 

Нямаме намерение ля «м Л0ВИя в обявлението. 
Другаря Йотов, защото 5 той н#.епРИя1тности на
се касае за самоуправително? поР°И работа- Но ногато 
те, които са валидни в нашетпвряТВуВаНе и пРинЧипи- 
дение. не можем, а да не ср ?ггп!МОуПравИтелно пове- 
забележни, които се чуват п ,?гласим със сериозните 
на танава работа. У Димитровград за сметна

ра.
Срещу това предприятие Ин 

спенторите на общината съста 
вили исн до съдията за нару
шения, защото не е навреме 
изготвило и приело норматив
ните правила, които да регу
лират вътрешните 
в трудовия колектив. До 30 де 
кември 1973 година предприя
тието е било 
другото да изготви

М. Б.
отношения

ДИМИТРОВГРАД

длъжно между 
и приеме 

самоуправително споразуме
ние за разпределение на 
ния доход, за систематизация 
на- работните места и

НОВО ГРАДОУСТРОЙСТВЕНО 

СЕЛИЩЕ «КАЗАРМЕН 

РАЙОН № 2«
лич-

В. В.

2660 дка с 

пролетници
на- .

По предложение на профе
сионалната служба при Общин 
ската скупщина и диренцията 
за градоустройство 
прието о рг.шение ?а новото 
селище
№2. Същото ще 
32 плаца, с повърхнина от 400 
до 450 нвадратни метра.

Новото селище се 
на източната страна 
шния казармен район, започ-

щото същите са в непосред
ствена близост, от една стра
на, и голямото 
строителни площи. За послед
ното свидетелствува и факта, 
че след публикуването на 
курса за издаване на

8
търсене нав Ниш,

„Казармен район“ 
се състои от

кон
Земеделскатаплацове 

за 19 плаца са се обадили 
52 кандидати.

С оглед на хубавото

кооперация 
..Сточар в Димитровград с 
пролетници зася 2660 дка обра 
ботваеми площи. Кооперация
та отново се връща към про
изводството на слънчоглед, ин 
дустриално 
преди й донасяше значителни ' 
доходи. Със слънчоглед са за
сети 970 дка, а в смиловсното 
земеделско

изложе
ние на този район, счита се, 
плацовете в същия ще бъдат 
разпродадени 
По този

намира
на дне-

растение, ноето
твърде бързо, 

начин значително ще 
се намалят исканията

ващ от улица „8 март“ все до 
машинния парк на кооперация 
„Сточар“. Фактически,

основно

на гра
жданите, а и окончателно ще
се сформира селище, което През пролетната сеитба най- 
“» бъде едно от най-големи- Ге°го самоТТ. 1330 АКа’ °т 
те в Димитровград. Ведно с сето° Шо дка "ойГйм“ 360 
това се оьздг.за възможност Дна, 160 дка в Каменица и 130 
и за изграждане на останали- дн0 0 Емиловци.
те обекти, необходими в едно паии^ИЛ°ВСНОТО поле ноопе-

рацията тази година е засяла 
изкуегввщ треви на площ от 
200 дна и в Каменица 100

стопанство 540извър
шва се продължение на улица 
„Казармен район“ и то по ули 
ца „Братство-единство“, „Сал
вадор Алиенде" и ул 

„АВНОЮ“.
Такова решение е взето за

рад намаляване на комунални 
те разноски за уреди, водопро 
вода и електричесния ток, за-

дка.

градоустроено селище.

дка.С. Нацков М. Б.
М. В.
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В БОСИЛЕГРАДСКА ОБЩИНА

»Фабрики« в хиляда домоваГолеми вреди од пороите
От идната година жените и 

девойките от клисурски район, 
които не могат да получат по
стоянна работа — ще имат въ 
зможност да изкарват хубави 
доходи. Касае се за организи
рана изработка на домашни и- 
зделия — плетени, везени, хек 
лани битови предмети. Този 

местната

на в Сурдулица — Стопанска
та камара до 8 юли ще изгот
ви проект за производство на 
плетени, везени и хеклани би
тови предмети, както и проект 
за производство на трикотаж. 
Проектите ще бъдат внесени 
на обсъждане в Общинската 
скупщина в Сурдулица, а след 
това ще се мине към осъще-

ните и девойките ще работят 
от акорд, а ведно би се открил 
цех за производство на таки
ва изделия, в който постоянно 
ще работят 30—40 жени и де
войки. Ще се изучи и възмож 
ността за откриване на цех за 
производство на трикотаж.

Според съвместния договор 
на местната общност в Клису
ра, Стопанската камара в Лес- 
ковац и Общинската скупщи-

През миналия петък Босиле- 
градска община отново връх
летя лошо време. Почти целия 
ден не прекъсваха гърмотеви- 
ците, придружавани с поройни 
дъждове и

рои на повечето места разори 
ли шосето. Два автобуса пъл
ни с пътници не успели да се 
пробият до Долно Тлъмино. 
Единият автобус останал меж 
ду два пороя в село Рибарци, 
а другият между селата Рика- 
чево и Бистър.

Също и пътят от Босилег
рад до Долна Лтобата на пове 
чето места е бил онеспособен 
за съобщения. В Долна Люба 
та от силните порои е ощете 
на и сградата на пощата.

Поройните дъждове и гра
душката и тоя път са унищо
жили десетица хектара лива
ди, ниви и градини почти във 
всички села на комуната.

градушка, което 
предизвика големи щети.

В село Паралово мълния у- 
лучи осемнадесетгодишния. 
АЛЕКСАНДЪР ВАСЕВ, абитури 
ент в училището за квалифи
цирани работници в Босилег
рад. В момента 
то Васев бил 
баир в селото.

В село Гложие

въпрос е повдигнала 
общност в Клисура, а нейната 
инициативд, е приета и от стра 
на на Общинската скупщина в 
Сурдулица, Стопанската кама
ра в Лесковац и Републикан
ската камара в Белград. По то
зи случай неотдавна в помеще 
нията на основното 
„Иво Лола Рибар“ в Клисура 
бе организирана твърде успеш 
на изложба на домашни бито
ви изделия на жени и девой
ки от клисурския район.

Изложени бяха над 350 везе 
хеклани и Шити

ствяване на договора.
М. Величков

на нещастие- 
говедар на един

от гърмотеви 
ца изстрадали повече овце и 
рогат добитък.

На пътя Босилеград — Дол 
но Тлъмино,
30 километра планинските

училище

на дължина от
В. В.по-

ЛОШО ВРЕМЕ ни, плетени, 
творби, изящо изработени от 
сръчните ръце на клисурчанни. 
Имаше дори и такива като Лю 
бица Никодова от Сухи дол, 
ноято бешр изложила 35 свои
ръкоделия.

Изложбата е показ на бога
тото народно творчество в то
зи край. Дори някои предмети, 
като тканиците, които се но
сят с прочутите клисурски ли- 
таци, се търсят много в някои 
западни страни като Франция1, 
Белгия и др.

Голямо интересование на по 
сетителите предизвикаха и уче 
ническите творби, изработени 
от панама, извезена със син
тетични крнци в различни цве
тове и окраски.

Изложени бяха и разни гар
нитури за домашни потреби.

Изложбата в Клисура посе
тиха представители на Стопан
ската камара и Центъра за на
родно ръкоделие начело с Ви- 
тко Аранджеловичг председа
тел на намарата, Йован Петро 
вич, председател на Общинс
ката снупщина в Сурдулица и 
Милорад Тасич, секретар на 
Общинския комитет на СКС в 
Сурдулица.

Водиха се разговори във връ 
зна с използването на възмож 
ностите за организирано про
изводство на домашни битови 
изделия от Клисурсния район в 
около 1000 домове, нъдето же

ГОЛЕМИ ЩЕТИ В 

КУСА ВРАНА . —
Ръноделието започва още от ученическата снамейкаКомисията при Общинската 

скупщина в Димитровград е 
преценила щетите, които ло
шото време е нанесло в Куса 
врана. Буря с град е ощетила 
или унищожила строителни и 
комунални обекти за 3 150 000 
динара, а на самото селско сто 
панство е нанесло щети в сто 
йност от 350 000 динара. Общи 
те щети, както е установила 
номисията са около три милио 
на и 500 хиляди динара.

Но щетите са още по-голе- 
ми, защото лошото време и 
пороите са ощетили армирано- 
бетонния мост на Кусовранска 
та река. Комисията от специа
листи при предприятието 
пътища „Ниш“ още не е до
ставила своите преценки на 
комисията за преценка на ще 
тите от лошото време в Дими 
тровград. Значителни щети е 
претърпял и бетонния яз и 
други „биологически“ и стро
ителни обекти, които са изгра 
ждани в рамките на програма 
та за регулиране слива на Ку- 
совранската река. Преценява
не стойността от щетите на 

обекти ще публикува

Пороищата от Влашка плани 
на буквално са разнесли неот
давна изграденият път Куса 
врана — Трънски Одоровци на 
дължина от 6500 м, а с него 
и 58 пропуска и подпорни сте
ни. Унищожени са и подпор
ните стени и самия път на 
още пет километра. Само на 
този обект щетите възли
зат на над два милиона и 500 
хиляди динара. Селото буквал 
но е откъснато от света. Дос
та е затруднено снабдяването 
на селото с основните артику
ли за прехрана и широко пот 
ребление. Разрушен е и моста 
в самото село, по който мина
ваха учениците от Едната стра 
на на реката до училището. 
Стойността на щетите на ико 
номическите сгради се преце
нява на над пет милиона ди
нара.

Местната общност в Куса 
врана е отправила иск до Об- 
щинсната скупщина да даде 
помощ за възстановяване на 
съобщенията и за защитата на 
две сгради, които се намират 
на свлачище, и има опасност 
от пълно унищожение.

ИЗ ДЕЙНОСТТА НА МЕСТНИТЕ ОБЩНОСТИ

ДРАГОВИТА ЩЕ СТРОИ МОСТ
лика. В момента, ногато иснат 
да строят бетонен мост, стро
ят и пътя от Драговита до По 
ганово. Местната общност за 
тази цел е въвела местно 
самооблагане. Всяко домакинст 
во за три години трябва да вне 
се 30 на сто от годишния ка- 

ства отиват в Поганово да дастрален приход. По този на 
купят брашно и други продун- _ чин_ някои .домакинства ще да
ти, поради ноето загубват дос дат и по 4 хиляди динара. Не 
та време. Те решиха да направ е лесно на драговитчани едно- 
ят бетонен мост и завинаги временно да организират и две 
премахнат бремето от гърба те акции, понеже нямат усло- 
си, „Градня“, заинтересована вия за създавне на висони 
за строежа, според груби из- добиви.

Те се отнесоха за помощ до 
Управителния съвет при фон
да за пътища в Димитровград. 
Но дали ще получат средства 
зависи има ли пари и дали 
някой обект в общината няма 

да предимство, 
раз-

Драговита до миналата годи 
на имаше дървен мост, който 
са построили селяните още 
през 1956 година. Той бе дот- 
раял и лани се сруши. Селото 
оттогава трудно снабдява мага 
зините си. Около 110 домакин

за

числениния пресметна, че про 
ентът ще струва 50 633 дина
ра. Драговитчани с добровол
ни вноски осигуриха 23 000 ди 
нара, а за останалите сами ще 
намерят „понритие“.

Драговитчани не могат 
осигурят наглед, малката

тези
„Ерозия“ в Ниш и сдруженото 
предприятие „Морава“ в Бел
град. ________________ Интересно М. Б.М. Б.

Фоьиовишрина ДРАИНЦИВ резултат на разкопки на 
места, обитавани от древни хо 
ра в Олд-Кроу — малко сели
ще зад полярния нръг, разпо
ложено близо до границата на 
Канада при Аляска в провин
ция Янон — канадски учени 
са събрали 390 образци от ске 
лети на различни изкопа

еми гръбначни животни, 
които явно са били в ръцете 
на хора от каменния век. На
мерени са и костни оръдия, 
които ако не са били обрабо
тени, поне съзнателно са били 
пригодени към нуждите на хо
рата.

У. Н. Ирвинг от университе
та в Торонто и К. Р. Харингтън 
от Канадския национален му
зей в Отава чрез радиовъгле- 
роден анализ са определили 
възрастта на някои от находки 
те — от 25 000 до 32 000 г.

Досега се считаше, че пър
вите хора са дошли в Север
на Америка по сухопътен 
„мост“, нойто преди 12 000 г. 
е свързвал този 
Азия на мястото на Беринго- 
вия протон. Според археолози 
те първите преселници са дош 
ли в Западното полунълбО по 
друг „мост“, съществувал в 
по-ранни епохи.

Доброволна трудова акция
На 15 юни т.г. местната общ 

ност в с. Драинци организира 
доброволна трудова акция за 
поправка на пътя Беглин — це 
нтъра на с. Драинци в дължи
на от 2 км.

В шестчасова акция участву
ваха около 50 души. Те изсе- 
коха търните от двете страни 
на пътя и поравниха същия,

тъй като бе разровен от по
роите през пролетта.

Сега вече камионите на зе
меделско - търговското пред
приятие в Клисура свободно 
могат да се движат и доста
вят стони за магазина в с. Дра 
инци.

М. В.

Информативна служба на 

граничния пункт
»Кои има конче хранено...« От 16 юни тази 

граничния пуннт Градини нрай 
Димитровград работи информа 
ционна служба.

Службата организира Турис
тическият съюз в град Ниш в 
съдействие 
съюз в СР Сърбия.

В информационната служба в 
началото ще работят двама слу 
жащи, нойто ще дават на ту
ристите необходимите справки 
и информации.

Службата ще работи до края 
на септември, ногато 
туристическият сезон.

година на
Тази песен принадлежи на миналото. Земеделски

те производители в Босилеград и онолните села напу
снат отглеждането на ноне и волове и все повече се 
определят за породисти нрави. Те се отглеждат I 

съвременни обори и са много доходни. На снимна ] /
: Ратна Саидева от село Белут. ^

Теист и снимки: Стоян Евтимов

континент с

в
та; с Туристическия изтича
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УСПЕШНА ДЕЙНОСТ НА ГОРАНИТЕ В БОСИЛЕГРАДСНА ОБЩИНА

ПРОЛЕТНИЯТ ПЛАН ИЗПЪЛНЕН
дръвчета, от които 80 хиляди 
гораните сами произведоха.

рени, а на 8 хентара извърши 
залесяване,Гораните в Босилеградсна 

община успешно 
програмата за пролетните за
лесителни анции. Общо те за
лесиха 90 хектара ерозивни те

ха допълнително 
поради слабия процент на при 
хващането на фиданките. За- 

360 хиляди борови

изпълниха
Най-големи площи тази про- 

залесени в Дунат, Па- 
Гложие,

лет са
ралово, Църнощица,
Плоча, Долна и Горна Лисина.

садени са

ДО КРАЯ НА ТОЗИ МЕСЕЦ ЩЕ СЕ ФОРМИРАТ
— Според изчисленията, сто 

йността на залесителните акции 
възлиза на 1 милион динара. 
Всъщност, с доброволен труд 

Задача на активите е орга- гораните толкова средства спе 
низирано и систематично да стиха на обществото ни — 

и приемат млади- казва инж. МИННО ЯНИМОВ, 
секретар на Общинската орга
низация на гораните.

Активи ни младежи—ивмунисти
До нрая на месеца във всич 

ки първични организации на 
Съюза на социалистическата 
младеж в Димитровградска об
щина, в които има най-малко 
5 членове на Съюза на кому
нистите, ще се формират ак
тиви на младежи комунисти.
Активите ще работят в рамки 
те на младежките организации
и ще имат секретар и замест- на сдружения труд, 
ник-сенретар. местните общности, където е

организирана първичната орга 
Основнйте цели за формира низация на Съюза на социалис 

не на активите е чрез органи- тическата младеж. Секретари- 
зирана акция на комунистите, атът На организацията на СН 
членове на Съюза на социа- дава и предложение за сенре- 
листичесната младеж, идейно тар на актива, 
да се направлява и разгръща Активите, на първите си за- 
широна обществено-политичес- седания, трябва да приемат и 
на дейност в първичните орга план за работа за период от 
низации на младежта. Значи- три или шест месеца. Този 
телно трябва да се подобри план трябва да се съгласува с 
пряната връзка и сътруднйчест плановете за работа на първич 
вото между организациите на ните организации на СМ и 
Съюза на комунистите и Съю ССМ. 
за на социалистическата мла
деж.

предлагат 
те в редовете на Съюза на
комунистите.

Първите заседания по учред 
яване на активите свинват се- 
нретарите на първичните орга 
низации на Съюза на номунис 
тите в основните организации 

относно

МЛАДИТЕ ПОЕТИ И ПИСАТЕЛИ Значителна помощ по вре
ме на залесяването гораните 
получиха от общинската служ
ба по горското стопанство и 
от частните собственици на е- 
розивните терени. Същевреме 
нно за сметка на обединеното 
водостопансно 
„Морава“ в Белград 
създадоха и изкуствени лива
ди на площ от 50 хектара.

ФОРМИРАН ЛИТЕРАТУРЕН КАУБ
Учениците — млади писатели от училищния^ технически 

център „Моша Пияде“ в Сурду/щца, гимназията „Йован Скер- 
лич“ от Владичин хан, основното училище „Йован Йованович- 
Змай“ и учениците за квалифицирани работници формираха 
литературен клуб под название „Сурдулица“. С-това ще бъдат 
задоволени нуждите на младите, които досега не са имали въз
можност организирано да обменят опит и четат своите творби.

Досега младите писатели са имали три литературни ве-' 
чери в Сурдулица, Църна трава и Стрезимировци. Навсякъде 
бяха добре приети, което още повече ги насърчава към ра
бота на литературното поле. Младите писатели имат план да 
четат свои творби трудови акции, по предприятията и селата.
В тази полезна акция най-много се изтъкнаха Мирослав Стай- 
нович, Драгослав Велинович, Миодраг Анджелкович, Ружа 
Стойкович, Сунчица Йович, Мирослав Стойкович, Сладжана 
Станкович, Драган Милич и Бранислав Антич.

Съществува инициатива за печатане на литературен ве
стник, който трябва да излиза от септември т.г. Около вестни- 
на ще се организират и любителите на останалите изкуства от 
територията на Вранско-лесновашкия регион. Издателския съвет 
съчиняват Йово Станкович и Наталия Михайлович, гимназиални 
учители и Райко Булатович, преподавател.

предприятие 
гораните

За успешно изпълняване на 
плана, Общинската горанска 
организация в Босилеградсна 
община ще получи от Републи 
канската конференция на гора 
ните парични средства. За про 
ведените залесителни акции 
ще получи 65 хиляди динара, 
за създаване на изкуствени ли 
вади 25 хиляди динара и за от- 
криване на нов горансни раз- 

ОК садник в Долно Тълмино, в кой 
то още през тази година ще 
се произведат 790 хиляди боро 

на ви и акациеви фиданки — 50 
хиляди динара.

Активите се формират въз
основа на Статута на СКС и 
статутарното решение на 
на ССМ, както и въз основа на 
заключенията на 
комитет на Съюза на комунис 
тите и Председателството 
ОК на ССМ в Димитровград.

Особено внимание антивите- 
трябва да обърнат на засиле
ната работа по марксисткото об 
разование и възпитание

Общинския
вър

ху традициите на нашата рево
люция и опитите на социалис-

С. Сулич. тичесното ни изграждане. А. Д. В. В.

ИЗБРАНИ ДЕЛЕГАТИ ЗА 

МОК НА ССМ
ДЕЙНОСТ НА МЛАДИТЕ ГОРАНИ•0

Завидни резултати в залесявашеНа заседанието си от 12 
юни т.г. Председателството на 
ОК на Съюза на социалистиче 
сната младеж (ССМ) в Сурду
лица взе решение за между- 
общинско обединение. Предсе 
дателството избра пет делега
та, които ще представляват 
младежите на Сурдулица в 
МОК на ССМ в Лесковац: Ла- 
за Иванович, Габриела Антич, 
Мирослав Миич, Сретен Илич 
и Миролюб Анджелкович. Из
брани са самоуправително оп
ределени и твърде антивни 
членове, които последовател
но ще провеждат политиката 
на СЮК. Освен това, бяха из 
тъннати и кандидат

ве, които ще работят в коми
сиите на МОК на ССМ.

На заседанието бе разгледа 
на работата на някои членове 
на Председателството и се взе 
решение чрез критика и само
критика да им се окаже по» 
мощ в работата.

Чрез конструктивно разиск
ване Председателството разгле 

обществения договор 
приемане на работа, като да
де предложение в бъдеще, ос 
вен останалите критерии, 
се взима под внимание и мо
рално-политическия лик на все 
ки член.

Всяка година гораните в Дими 
тровградска4 община залесяват 
и затревяват планираните пло
щи. Тази година техните 
надминаха очакваните резулта 
ти. С иглолистни и листоладни 
фиданки залесиха 990 
лини и ерозивни, площи, а зат
ревиха 4140 дка,. Малко горанс 
ки организации в Сърбия 
же да се похвалят с такива 
зултати.

Ако разпределим тези внуш
ителни резултати, ще получим 
следното: през пролетния се
зон гораните засадиха 22 100 
борови фиданки и смрика на 
730 дка, 161 000 акации на 260 
дна, а с изкуствени треви зася 
ха 4140 дна.

Местните общности 
ха 300 дка с 87 800 
и акациеви фиданки. Синдинал 
ните организации залесиха 150 
дка с 40 800 борчета. В пролет 
ното залесяване участвуваше 
„Ерозия“ в Ниш, ноято на 180 

64 000 борчета, 
„Горското стопанство — Пирот“ 
на 30 дка 12 000 борови фидан 

и на 50 дка 12 500 смрика. 
Кооперация „Сточар“
20 дка с 8000 борчета.
Накрая, когато съберем всичко, 
общинската организация на 
Движението на гораните в Ди
митровград през пролетта за
леси и затреви 5130 дна голи
ни и ерозивни площи.

успехи

дка го-да за

мода
ре-

С. С.члено-

ВЛАДИЧИН ХАН

Викторина: Десетте конгреса на СюК
залеси-
борови

По повод Деня на освобож
дението на Владичин хан и Су 
рдулица, общинските конфере
нции на Съюза на социалисти
ческата младеж във Владичин 
хан и Сурдулица организираха 
викторина. Същата бе прове
дена във Владичин хан. Съре
вноваваха се учениците от гим 
назията „Йован Скерлич“ и ос 
новното училище „Бранко Ра- 
дичевич“ във Владичин хан и 
от основното училище 
Йованович-Змай“ и техничес
кия училищен център „Моша 
Пияде“ в Сурдулица.

Тема на викторината Г___
ДЕСЕТТЕ КОНГРЕСА НА СЮК

и въпроси от НОБ.
На първо място се класира

ха учениците от основното у- 
Йованович-чилище „Йован 

Змай“ с 15 точки, а следват 
учениците от „Бранко Радиче- 
вич“ с 12, гимназистите с 8, и 
на последно място са учени
ците от „Моша Пияде“ 
с 3 точни.

дка засади>
кисамо

залеси
На участвуващите във вик

торината организаторите дадо
ха скромни подаръци — книги, 
докато отборните победители 
и отделни ученици 
комплекти книги.

„Йован

получиха
беше

С. С. М. Б. Ученически
СТРАНИЦА 8
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Голяма разлика между учениците

ЗАВЪРШИ УЧЕБНАТА ГОДИНАСЕСИЯ НА ОС В БОСИЛЕГРАД

ДО 1 ЮЛИ ЩЕ СЕ ФОРМИРА 

СРЕДНОШКОЛСКИ ЦЕНТЪР — ГОЛЯМ БРОЙ ОТСЪСТВУВАЛИ УЧЕНИЦИ че отсъствуват. Това говори я- 
сно, че тяхното отношение 
към задълженията, особено в 
обществено-езиковите отдели 
е все по-лошо.

На 14 юни в Босилеград съв
местно заседаваха трите съве 
та на Общинската скупщина и 
обсъдиха повече въпроси, кои
то са от голямо значение за 
комуната. Между другото се 
взе решение за обезателно 
приемане на стажанти във всич 
ки организации на сдружения 
труд, имащи повече от петима 
работника. Също така се из
вършиха подготовки за изгот
вяне на Обществен договор 
по заемане на работната ръка 
и се прие обществен договор 
за решаване на кадровата по 
литика в комуната.

На тази сесия делегатите об 
съдиха и приеха самоуправите 
лния договор за обществено- 
инономическото и пространст
вено планиране в Югоизточна 
Сърбия и -взеха решение Боси 
леградска община да се при
ключи към Южноморавската 
междуобщинска регионална об 
щност в Лесковац.

На отделната сесия на Съве 
та на сдружения труд се взе 
решение гимназията и отделе
нието за квалифицирани работ 
ници в Босилеград да се обе
динят до първи юли тази годи 
на. За целта се оформи коми
сия, която има за задача да из 
готви съответен проект по обе 
диняване. По такъв начин от 
новата учебна година в Босиле 
град ще работи средношколски 
център за гимназиално и про
фесионално образование.

На сесията на Обществено- 
политическия съвет делегатите 
обсъдиха задачите, произтича

щи от областта на обществена 
та самозащита. С цел по-успеш 
но да се провеждат задачите, 
които възлага законът в тази 
област, оформено е отделно 
тяло, в което ще бъдат деле
гирани членове от най-отговор 
ните органи и служби в общи 
ната. То ще има за задача да 
предприема конкретни мерни и 
съдействува 
на всички задачи, произтича
щи от обществената 
щита.

Също така е заключено 
самоуправителните си докумен 
ти, трудовите организации кон 
кретно да регулират задачите 
в тази област и да оформят 
съответни комисии. За съща
та цел комисии ще бъдат офор 
мени и при съветите на мест
ните общности.

Общият успех на учениците 
от гимназията „Йосип Броз 
Тито“ в Димитровград е на 
миналогодишното равнище. От 
общо 293 ученици без слаби 
бележни са 60 на сто. Най- 
слаб е успехът на първи клас 
— 45 на сто със слаби бележ 
ки. Във тори клас без слаби бе 
лежки са 65 на сто, в трети 
59, а най-добър успех са по
казали учениците от четвърти 
нлас, където 71 на сто от уче 
ниците са без слаби бележки.

Общото число на повтаря
щите ученици е 17 на ,сто. 
Най-много повтарящи има' в 
първи нлас — 23 на сто, а 
най-малко в четвърти — 11 на 
сто. Най-добър успех са пока 
зали учениците от паралелки 
в природно-математическите 

' отдели. Така например в при- 
! родно-математическия отдел 

В. В. във втори клас 90 на сто от

учениците са без слаби беле
жки, а в обществено-езиковия 
само 41 на сто. Същият слу
чай е и в останалите класове.

По мнението на директора 
на гимназията Методи Геор
гиев разликата в успеха меж
ду учениците от природно-ма
тематическия и обществено- 
езиковия отдел вече предста
влява проблем. От година на 
година все по-голяма е разли 
ката. И средната бележка е 
значително по-голяма в пара
лелките на природно-математи 
чесния отдел. Докато в III клас 
в прриодно-математическия от
дел средно един ученик има 
22 отсъствия, то в обществе
но-езиковия този брой възли
за на 33 отсъствия. Подобен е 
случаят и в останалите класо-

*
В Димитровградската гимна 

зия приклточхиа и зрелостните 
изпити. От 11 кандидати в при 
родно-математическия отдел 
зрелостния изпит успешно са 
взели 6, а 4 са останали на поп 
равителен, а 1 ученик не ус
пял да издържи зрелостния из 
пит. В обществено-езиковия от 
дел 23 са издържали зрелост
ния изпит, а 2 са останали на 
поправителен изпит.

Шест ученика са освободе
ни от зрелостен изпит, поне
же са завършили класа с отли 
чен успех. Между тях са и 
двама носители на Букова ди
плома.

в изпълняването

самоза-

в

ве.
За отбелязване е, че учени 

ците от горните класове пове А. Д.

БОСИЛЕГРАД Коста Наги - покровител на изло
жбата „Бисери на революцията“Две ученически екскурзии

Чрез помощта на Туристиче 
ската организация в Сурдули- 
ца за 50 ученици от трети 
клас на гимназията „Иван Ка
раиванов“ и 55 ученици от сед 
ми плас на основното учили
ще „Георги Димитров“ в Бо
силеград бе организирана екс
курзия.

Учениците посетиха няколко 
важни места, известни от на
шата история и революция: 
Кумровец, Тйентище, Злати- 
бор, Дубровник, пещерата По- 
стойна и др.

За организирането на тази 
екскурзия училищата обезпе
чиха към 50 хиляди динара. 
Останалите разходи са запла
тили учениците — екскурзиан

Председателят на Съюзния фестация организират Съюзът 
на педагозите по изобразител
но изнуство в Югославия и 
Сдружението на педагозите по 
изобразително изкуство в Со
циалистическа република Бос
на и Херцеговина в рамките 
на тържествата по повод 30- 
годишнината от освобождение
то на нашата страна и победа
та над фашизма.

съвет на Съюза на бойците в 
СФР Югославия армейският ге 
нерал Коста Наги ще бъде по
кровител на югославската из
ложба под название „Бисери 
на революцията“. Изложбата 
ще се организира през септе
мври тази година в град Са
раево.

Тази голяма културна мани-ти.
КУЛТУРЕН ПРЕГЛЕД

В БОСИЛЕГРАДСКАТА ГИМНАЗИЯСамодейният театър от 

Димитровград гостува 

в Александровац
С НАЙ-ДОБЪР УСПЕХ АБИТУРИЕНТИТЕ

теклата учебна година кабине
тите са попълнени с нови учеб 
ни пособия на стойност от 200 
хиляди динара.

Най-трудно се решаваше 
въпроса с квартируването 
и организираната прехрана на 
учениците. Повечето от тях, 
въпреки че заплащат скъпи

Тазгодишният успех в гимна 
зията „Иван Караиванов“ в Бо 
силеград задоволява, а в срав- 
ниние с миналогодишния е по- 
добър. Такава оценка е изка
зал преподавателският нолек- 
тив, нойто подробно е обсъ
дил резултатите, постигнати 
през тази учебна година.

Най-добър успех са осъщест 
вили учениците от четвърти 
клас. От 70 ученици нито един 
не повтаря класа, нито пък е 
останал на поправителен из
пит. Между тях има и десет от 
личници. В момента учениците 
от този нлас държат абитуриен 
тски изпити, които ще принлю 
чат на 26 юни.

От 70 ученици в трети клас, 
34 имат положителен успех, 26 
са останали на поправителен 
изпит, а 10 повтарят нласа. 
Във втори клас трима повтарят, 
31 ще имат поправителен из
пит, а 32 направо минават в 
по-горния нлас. По мнението 
на преподавателския колектив, 
успехът на тези два класа е на 
миналогодишно равнище.

В първи клас през тази учеб 
на година са учили 99 ученици, 
от които 51 имат положителни 
оценни, 19 повтарят, а 29 са на 
поправителен изпит.

От 16 до 26 юни за учени
ците, останали на поправите
лен изпит, ще се организира 
допълнително обучение. След 
това ще държат изпити, а оне 
зи които не покажат добри 
знания — ще поправят в есен
ната изпитна сесия.

Върху подобряването на ус
пеха в гимназията положител
но действува постоянното обо 
рудване на кабинетите с наглед 
ни учебни средства През из-

наеми, квартируват в неподхо 
дящи стаи, 
от домовете си за цяла седми-

а храна донасят

ца.
С разрешаавнето на тези 

въпроси в новата учебна годи 
на могат да се очакват още по 
-добри резултати в гимназията.

В. В.

Александровац димитровградс 
ките самодейци бяха приети 
твърде сърдечно и за успешни 
те си изпълнения бяха награде 
ни с бурни аплодисменти.

Самодейният театър „Христо 
Ботев“ при Културния център в 
Димитровград миналия 
гостува в града побратим 
Александровац Жулени. За лю
бителите на театралното изкуст 
во от този град те изпълниха 

„Кощана“. В пълната 
Центъра за култура в

петък

БЕЛЕЖКА
Това беше десето представле 

ние на „Кощана“ в продълже
ние само на един месец. АХ ТЕЗИ ЕКСКУРЗИИ!пиесата 

зала на
Вярваме, че мнозина ученици след нато се завър

нат от ененурзия, не остават доволни. За това има по
вече причини. Ето, от известно време през Ниш мина
ват много ененурзианти от нашите училища от Боси- 
леградена и Димитровградска община. Просто — мина
ват си, без да научат много за този град. Малцина екс
курзоводи тръгват на път добре подготвени. Обиннове- 
но се установи маршрутът, внесат се в плана градове 
и заводи — и толноз.

Почти нищо не се прави, за да се обърне внима
нието на учениците нъде нанво може да се види, в ной 
град какви забележителности има: историчесни, кул
турни и други?

Преди няной ден сварихме една група ученици от 
едно наше училище. Бяха насядали в един парк в град 
Нищ. При тях имаше един преподавател, останал „да 
се грижи за тях“, а останалите ги нямаше, вероятно са 
били по магазините ...

Предложихме на екскурзовода да се отбие с уче
ниците в нашето издателство „Братстве“. Децата пос
рещнаха

По повод 30-годишиината от победата над фашизма 
нашата социалистическа революция редакцията наи на

вестник „Братство“ обявява награден

Литературен конкурс
тематика от Народоосвободителнатаза къс разказ с 

война и социалистическото изграждане на страната ни.

Ръкописите се приемат до 15 ноември т.г., така че 
най-добрите разкази да бъдат публикувани във вестни
ка до края на годината.

Разказите да бъдат написани на български език 
четливо на ръка или на пишеща машина с раздел но
мер 3 в обем до 3 страници.

Конкурсът е анонимен. Трудовете се подписват с 
шифър. Авторството се доказва с втория екземпляр.

Публикуваните разкази ще бъдат хонорувани, 
най-добрите и наградени със следните награди:

Първа награда (една) — 800 динара
Втора награда (две) — 600 динара
Трета награда (три) — 400 динара.

предложението радушно. Оказа се, че всични 
са читатели на „Другарче".

Манар и набързо — 
изезнем насреща на ученичесната любознателност. И 
просто да не повярва човек на очите си: това не бяха 
вече ония деца, омърлушени и нежизнерадостни. За 

станаха любопитни и весели и проявиха огромно 
интересование нъм всичко, ноето им предложихме. По
искаха да научат нан се списват "Другарче,, и „Брат- 
ствО|‘\ нан се прави „Мост", нан се издават книги?. .. 
Ано посещението беше организирано предварително, 
щяхме да се погрижим децата да видят и печатница, 
да видят нан се печатат вестници и нниги.

а

успяхме да се подготвим и да

миг
Резултатите от ноинурса ще бъдат публинувани в 

„Братство“ за Деня на републиката — 29 ноември 1975 
година.

РЕДНОЛЕГИЯ НА 
вестнин „Братство“

М. А.
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; Нов обект на гранично 

пропусквателиия пунктИНФОРМАТОР
самоуправителната общност на интересите по

— Пирот
такъв обект. Преград с един 

ди всично, поради твърде ин 
тензивното движение на път 
ници, което увеличава

за пренасяне на зараз 
ни болести в нашата 
След изграждането

обект, възможностите ще 
бъдат минимални, от простата 
причина, че санитарно-хигиенич 
ната служба, освен профилак
тични мерки, ще има възмож
ност за всеки съмнителен слу 
чай да направи необходимите 
анализи и предприеме мерки 
за лекарска и друга интервен- 

М. ь.

скупшина в Ди
митровград на предстоящата 
сесия трябва да приеме прок- 

за построяване на 
обент на

Общинснатана
здравно осигуряванеI

опас
торешение
санитарно-хигиеничен 
гранично-пропусквателния пункт
Градини.

Средства за изграждане на 
важен обект осигуряват

ността: страна 
на съотве

САМОУПРАВИТЕЛНАТА ОБЩНОСТОТ ЗАСЕДАНИЕТО НА ИЗПЪЛНИТЕЛНИЯ СЪВЕТ НА 
НА ИНТЕРЕСИТЕ ПО ЗДРАВНО ОСИГУРЯВАНЕ

тния
този
Републиканската общност 
интересите по здравно осигур
яване и реосигуряване и Съю
зният комитет- за здраве и со-

на

Помощ на застрашените
циална защита.

Нрайно време е да се ком
плектува
телния пункт при

внимание. На принци-риозно
па на солидарността и взаи
мопомощ посредством самоуп- 
равителните общности за 
зване на годишни почивни — 
трябва да се мине към изгра 
ждане на почивни станции. А 
места за такива обекти в на
шия край наистина има в изо
билие. Тук са Звонска баня, 
Врело на Стара планина, По- 
гановсни манастир, планинар- 
ски дом на Басарски камик и 
много други.

В разрешаването на този въ
прос Изпълнителният съвет на 
общността е готов да се при
дружи и да онаже помощ на 
Общинските синдикални съве
ти да се намери дългосрочно 
решение за изграждане на о- 
бекти за отдих и почивка на 
работниците.

заСиндикалните съвети в общините ще получат средства 
възстановяване здравето на работници, работещи на 
рашените работни места

гранично-пропуснва-
Димитров-заст- ция.

пол-
на Самоуправителната общност 
на интересите е оценил, че 
материалните възможности на 
Фонда по здравно осигурява
не на работниците не дават 
възможност за отпускане на 
такава сума. Редовните разхо
ди по здравно осигуряване в 
първите пет месеца 
ват в общността — са порас
нали с 40 на сто, а исновете 
на здравните организации за 
извършване на редовната си 
работа надминават 1 милиард 
динара.

Въпросът за ползването на 
годишните почивни на работни 
ци с по-нисни доходи не може 
да се разреши по този начин.

Той заслужава много по-се-

Изпълнителният съвет на 
Скупщината на Общността по 
здравно осигуряване в Пирот 
на заседанието си от 5 юни 
тази година реши да отпусне 
на Общинските синдикални съ 
вети помощ от 610 хиляди ди
нара за възстановителни почи 
вки на работници, които рабо
тят на най-застрашените рабо 
тни места. Този вид преванти-

Тома Банковнч предложен 

за секретар
Пирот, Ди-те конференции 

митровград и Бабушница.
Също така и Общинските 

скупщини в трите общини тря 
бва да дадат съгласие за наи- 

на Банкович 
Общността

вНа заседание на Изпълните
лния съвет на Самоуправител
ната общност на интересите 
по здравно осигуряване е пред 
ложено Томислав Баннович, из 
пълняващ длъжността секре
тар и директор на Комунална
та общност — да поеме длъ
жността секретар на Самоуп
равителната общност.

Наименованието на Банко
вич за секретар ще стане на 
съвместна сесия на всички съ
вети по предложение на коор 
динационните отбори по кад
рови въпроси към Общински

изтък

ва, макар че още не е внесен 
в нормативните актове на Са
моуправителната общност, е в 
„сила“ от няколко години на
сам.

заменованието 
секретар на 
здравно осигуряване.

При ■ издигането на предло
жение на Банкович за секре
тар на Общността се е имало 
предвид големият му опит при 
изпълняване на подобни длъж-

по

Общинските синдикални съ
вети в Димитровград, Бабуш
ница и Пирот ще прибавят 
към тези и свои средства, как 
то и средства на организаци
ите на сдружения труд. В резу 
лтат на тази помощ — досега 
немалък брой работници с по- 
нисни лични доходи, работе
щи на застрашени работни ме 
ста, са ползвали годишната си 
почивка в известни балнеокли

М.
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ности. Досега той е бил дире 
ктор на Общността по здрав
но осигуряване.

з

I
1За жилища -

25 хиляди динара1 В „ТИГЪР" — ДИМИТРОВГРАД
матически летовища у нас.

Като по правило — средст
ва за въстановителна почивка 
от тези средства се отпускат 
според препоръките на лекар- 
сни комисии.

Досега най-много работници 
от Пиротсна, Димитровградска 
и Бабушнишка общини са пол
звали почивна в Звонска и Вър 
няшна баня, а съвсем незна
чителен е броят на работници 
те, които са летували на море.

Общинските синдикални съ
вети са търсили да им се от
пусне помощ от 1 200 000 ди
нара, но Изпълнителният съвет

I =
1 Средство за почивка1Изпълнителният съвет на Самоуправителната об

щност на интересите по здравно осигуряване в Пи
рот е дал съгласие на Здравния дом в Димитров
град да бъдат дадени на заем 25 хиляди динара за 
жилища за лекари.

По това предложение ще трябва да се изясни 
Скупщината на Общността по здравно осигуряване.
Така Общността по здравно осигуряване освен 

редовните средства, които обезпечава за работа на 
здравните заведения в региона — оказва и помощ 
на същите в разрешаването на належащи въпро
си при обезпечаването на кадри.

|ш1шшш11ш1111шшши111шт11и1шии1ншшш1111шши11и1шш11ш|ши1ш11шша1шш11ш111ш'[

I
Коеференцията на Съюза 

на синдикатите в заводите „Ти 
гьр“ за тазгодишните почивни 
на работници е решила да от
дели 720 хиляди динара. От 
5400 работници в тази органи
зация на безплатна почивка 
ще отиват 330 души. Пропор
ционално от основната органи 

РУД „Ти- 
„Димитровград“ без-

та за здравно осигуряване на 
работници 
Критериите за отиване на без 

платна почивка, поне в “Ти
гър,,, са ясни. Това са: какво 
работно място се заема, месе 
чните принадлежности на член 
на домакинството, трудовия 
стаж, усърдието на работнина, 
участието му в трудовите ак
ции и акциите по събиране на 
кръв и здравословното състоя
ние.

а Пирот.
Е

I1

I зация на сдружения т 
гьр“
платна почивка ще ползват 70 
работници.

Освен със средства на тру
довата организация, значите
лен брой ще отива на безплат 
на почивка чрез Общинския 
синдикален съвет. В течение ' 
на тази седмица Общинският 
синдикален съвет трябва да ра 
зпредели средствата, които за 
целта ще получи от Общност-

Кое лице къде ще ползва 
почивката си (баня, море, пла 
нина) определя лекар.

Също така, лицето ползва
ло безплатна почивка две го
дини поредно тази година ня-

Па здравни 
теми С ПРОМЯНА НА ВРЕМЕТО

Известно е, че някои дори напълно здра
ви хора стават неспонойни или потиснати, 
възбудени или отпаднали преди или с на
стъпването на резки промени на времето. 
Оказва се например, че тогава припадъци
те от епилепсия зачестяват. И пристъпите 
от мигренозно глабоболие, безсънието и- 
мат връзка с промените на времето. Забе
лязано е и увеличаване броя на автомобил 
ните злополуки при спадане на барометри 
чното налягане. Хирурзите са констатира
ли, че острият апендицит се среща по-че
сто при преминаване на фронтове. При 
камъни в пикочните пътища или жлъчния 
мехур кризите зачестяват при определени 
промени на времето.

Смята се, че в случая играят роля по
вишената влажност и колебанията на тем
пературата на въздуха, ноито в нрайна сме 
тна предизвикват нарушения в механиз
мите, регулиращи температурата на тяло- 
то, активността на някои ензими, пропус* 
кливостта на нлетки и тъкани, физическият 
състав на кръвта, на вътреставната 
ност. Важно е да се има 
ното по-внезапни, резки и 
по размер са настъпилите метеорологични 
нолебания, толкова по-остро реагира 
ганизмът. Нещо повече, действуващият 
фактор или група фактори оказват отклоня 
ващо, освобождаващо влияние върху раз
лични физиологични функции и върху па
тологичните процеси. В определена 
раст (кърмачета, стари хора), при някои 
физиологични състояния и нарушения (не
дохранване, прекалено тежко боледуване,

операция) сложното взаимоотношение меж 
ду човешкия организъм и промените на 
времето може да обуслови неочаквано бу
рни реакции у човека.

Напълно естествено е да се знае как
ви са при нашите условия отраженията 
при метеорологичната обстановна върху 
здравето на хората.

Проучванията категорично потвържда
ват, че независимо от всички други фак
тори (нервнопсихична преумора, прекаля- 
ване с пушене, преяждане и др.), в 75—86 
на сто от случаи влияние оказва и неблаго 
приятно време. Подобни констатации съще 
стуват и по отношение на мозъчния „у- 
дар“. Зле понасят промените във времето 
и повечето хора с високо кръвно наляга-

Канво би трябвало да направим, за да 
намалим или избегнем неприятното въздей 
ствие на промените на времето? Преди 
всично от особена важност е да се стиму 
лира естественият биологичен ритъм, хара
ктерен за човека. Това ще рече да ни 
стане навик ранното лягане и ранното ста
ване, да се ограничи консумирането на 
алнохол, кафе, силен чай.

Общоукрепващите мерки имат огром
но значение. Тук спадат: спането при от
ворен прозорец, въздушните бани, подхо
дящите физически упражнения, 
нието, климатичното лечение (планинсно, 
морско), екскурзиите, разходните.

ма право на това.

а. д.

В СР СЪРБИЯ

Интеграция на общностите 

на интересите по 

здравеопазване
не.

Известно е. че в Централ
на Сърбия в момента има 
2 милиона селскостопански 
производители, неполучаващи 
пълна здравна защита.

Този въпрос е належащ и 
става все по-актуален, когато 
се поведе разговор за провеж 
дане на пълна здравна защита 
на населението, за което ста
на дума и на последното за
седание на съвместната коми
сия на Централния номитет на 
Съюза на комунистите в Сър
бия и Съюза на Синдикатите 
в СРС. Предложено 
63 на сто — 
селение да бъде обхванато с 
пълна здравна защита.

За да може да се осъщест
ви това предложение, а работ 
ниците и земеделските произ
водители

към

Да имат еднаква 
— необходи-здравна защита 

мо е да се обединят в 
общност общностите 
ресите по здравеопазване.

Средствата от общата каса 
ще бъдат 
безпечи

теч-
една 

на инте-
предвид, че нол- 

по-значителни

и ор*
достатъчни да се о- 

защита заздравна
всички.

Освенводолече- това, изтъкват здрав- 
здрав-

на служба има кадри и обек
ти, необходими за разширява
не на здравната защита за це 
локупното население.

ните работници, нашатавъз-
е вместо 

целокупното на-
Д-р И. л.

СТРАНИЦА 10
БРАТСТВО * 20 ЮНИ 1975



„МОСТ“ КНИЖКА 35 - ПОСВЕТЕНА 
НА ЗО-ГОДИШНИНАТА ОТ 

ПОБЕДАТА НАД ФАШИЗМА

♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦*♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦
Л

♦
СПОРТНО ПЪРВЕНСТВО В НИШКА 

АРМЕЙСКА ОБЛАСТ
♦
♦

вия, които в последно време 
се изнасят от страна на ня
кои български военни истори
ци, мемоаристи и политици.

Участието на Българската ар 
мия на югославското бойно по
ле, което разреши другарят 
Тито по молба на българска 
делегация в Крайова, е тряб
вало да облекчи положението 
на България, която през Втора 
та световна война е блиа съю
зник на силите на Оста.

В заключение на статията си 
д-р В. Глишич констатира: „От 
този нратън преглед на боеви
те действия на Българската о- 
течественофронтовсна армия 
на някои части на Югославия 
може да се занлючи, че тя не 
изиграва решаваща роля в ос
вобождаването на споменати
те краища, нанто това желаят 
да представят преди всично 
някои българсни военни исто
рици, понеже това не можеше 
да изпълни поради кадровия 
си състав и поради наследст
вото от миналото. Приносът на 
ОФ-армията в освобождаване
то на посочените места в Юго 
славия не може да се наблю
дава отделно от целокупната 
политическа и военна обстанов 
ка, в която се намира Бълга
рия по това време и от съдей
ствието с частите на Народо- 
освободителните войски на 
Югославия. Съдействието на 
нянои фронтове не е успешно 
осъществено".

В отдел ЛИТЕРАТУРА И ИЗ
КУСТВО „Мост“ помества сти- 

Десанка Мансимович, 
Владимир Назор, Йован Попо- 
вич, Душан Костич, Карел Де- 
стовник-Каюх, Всеволод Рож- 
денственски и Михаил Лвов, 
както и проза на Миле Нино- 
лов-Присойсни, на тема за бо 
рба и победата.

Списанието посвещава вни
мание и на неотдавна почина
лия югославски писател лау
реат на Нобелова награда Иво 
Андрич.

♦ Тези дни излезе от печат
♦ най-новата книжка на сп.
♦ „Мост“ книжка 35, която пред
♦ лага на читателите разнообраз
♦ ни и съдържателни тенстове.
♦ Посочената книжка на „Мост“
♦ е побветена на 30-годишнина-.

та от победата над фашизма и 
освобождението на нашата 
страна от фашистко иго. На у- 
водно място е поместена ста
тията на Звонко ДЦаубрингер 
озаглавена: „Тито — личност,
която може смело да погледа 
в очите на историята“, а сетне 
следват: Перо Морача — „Про

♦ цесът на конституиране на по-
♦ литическата платформа на
♦ ЮКП“, полковник Данило Бо-
♦ гунович
♦ народоосвободиетлна , борба
♦ пример на поробените наро-
♦ ди“ и Боголюб Илиев: „Интер
♦ националният характер на
♦ НОБ)2“).
♦ Особено внимание заслужа-
♦ ва трудът на д-р Венцеслав
♦ Глишич под заглавие „Действи 

етлната роля на Българската 
отечественофронтовска армия в 
освобождението на Югосла
вия“, в която изнася данни за 
беззначи.телната роля на Българ 
ската армия в освобождение
то на отделни места в Югос
лавия, защото тя винаги при-

■ стигала на полесражението, ко 
гато частите на Югославската

Неотдавна завъ-
тазгодишно-

то спортно първе-
Нишканство на

:
армейска област,
което се състоя в 
Неготин и Зайчар. IСъстезаваха се
10 отбори с 700
спортисти в след-

:
ните дисциплини:

баскет-плуване,
бол, волейбол, ат

летика, военен
многобой стрел
ба. Бяха съборе- „Югославскатани осем рекорда 
в Нишка армей

ска област. БРАТСТВО ТАЦ—

Тази спортна ма по-качествен и масов, което много допринася за отбранител
ната способност на Югославската народна армия.

На снимката: Петобой — полуфинал на 100 метра.

нифестация пока
за, че спортът в
ЮНА става все

♦ ♦ ♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦ ♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦

ФУТБОЛ Неочаквано поражение
те футболисти успяха да на
малят резултата на 2:1 в 12 
минута, когато М. Петров стре
ля мрежата с глава.

Може би след това мачат 
щеше да получи друг ход но 
днес твърде слабият съдия П. 
Величков не призна .регуларен 
гол на П. Димитров. Той не 
присъди и дузпа, когато Д. Ка 
менов бе съборен в наказател 
ното поле.

„АСЕН БАЛКАНСКИ" — „МОРАВА" (ЖИТКОВАЦ) 2:3 (2:3)
армия вече са разгромили вра 
га. Чрез бездейността и неефи 
касността си часттие на Бълга 
реката армия са създавали се
риозни затруднения в осъще
ствяването на планираните вое 
нни действия за

Димитровград, 15 юни. Игрище на „Асен Балнансни“. Време 
хубаво за игра. Теренът — неравен. Съдия — П. Велнович 
(Пирот). Голмайстори за „Асен Балнансни“ М. Петров в 12 и 
К. Кръстев в 20 минута (от дузпа). „Асен Балнансни": Г. Ста- 

6, Б. Гигов 5, Д. Велнов 5, А. Пейчев 5, А. Петров 6, П.
хове на

изгонванетовров
Димитров 6, Д. Каменов 6, К. Кръстев 6, Б. Михайлов 5, А. 
Милев 5, М. Петров 5.

на врага, а това всъщност е 
било в полза на германските 
войски и техните домашни ла- 
кеи да се изтеглят без значи
телни загуби. Авторът по този 
начин отхвърля произволните 
твърдения, преувеличаване и в 
крайна сметка лъжи за мнима- 

да та решаваща роля на Българ- 
гос' ската армия в освобождаване

то на нянои места в Югосла-

В 18 минута гостите водеха 
с 3:1. Голът постигна лявото 
крило. Най-напред погреши Д. 
Велков, а след това и всички 
останали от защитата, 
изобщо не реагираха за 
осуетят нападателите на 
тите.

сразен от „Морава“ с резул
тат 2:3 (2:3).

Играта беше решена още в 
9 минута, когато гостите пос
тигнаха втория гол. Домашни-

а сре-След извънредна игр 
щу отбора на „Рудар“ очаква
ше се „Асен Балкански“, като 
домакин, да извоюва сигурна 
победа. Обаче неочаквано бе

които

В 20 минута резултата беше 
намален на 3:2, след дузпа, 
която беше присъдена, като =?
компенсация на дотогавашните =$ // __

ГР“„а™Ъ„ГрТеазУлТаТ оса- 3 , йШШУВйоУ'ШНХ>
на до нрая на мача. в АД ' —

I ^ УСироги

СОЦИАЛНИ ГРИЖИ В СУРДУЛИШКА ОБЩИНА ишшш1ш11шшш1111шп11!шишшшшиш111
IПОМОЩ НА СЛЕПИТЕ И БОЛНИ 

ОТ ДИСТР0ФИЯ
в

IIА. Д.които са стопроцентни инвали 
ди ще получават тази помощ 
независимо 
състояние на семейството им, 
ако не получават помощ 
това по някоя друга основа.

Самоуправителната общност 
за социална защита в Сурду- 

община неотдавна прие Iот материалното КЛИСУРА §лишка
решение за даване на постоя- 

на мате-
ИЗВЛЕЧЕНИЕ ОТ РАЗПИСАНИЕТО ЗА АВТОБУСИТЕ =за Социална помощ |нна парична помощ

неосигурени лица, кан
елените и болни от 

въз-

!Заминават от Пирота в часа Тръгват за Пирот в часа е
Белград 6,45 и 14,40 Белград 10.00 и 14,151
Ниш 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®

риално 
то и на
дистрофия. Този помощ 
лиза на 250 динара месечно и 
се изплаща от април. На пред 
стоящето заседание скупщина 
та на общността този 
вероятно ще бъде 
на 500 динара месечно.

Местната общност в с. Кли
сура, покрай много други за
дължения, води грижи и за | 
социално застрашени лица и Е 
семейства на територията си.
Алекса и Илия Милошев са в 
напреднала възраст. Живеят в 
Букова глава само с бабите 
си, а Ружа Станчева — с мъ
жа си и четирите си чевръст- и 
ни деца в махала Драганова. дЗвонсна баня 
Живеят при лоши условия. Ня дВелина Бонинце 
мат издръжка. 5 7-00 12,00, 13,00 и 16,00

Заради туй местната общ- |Бабушница 4,30. 5.00 5,45 Бабушница 
мост в Клисура неотдавна им 1 7-°°- 9,00, Ю.45. 12,00 13,00
даде помощ — хранителни ц 15,30, 16,00, 18,00 20,00
продукти на стойност от по =Д- Криводол 14,00
350 до 500 динара на семей- йДойнинци 15,00
ство. §Т. Одоровци 100,00 14,30 Т. Одоровци

^Велина Лукання 5,00 15,15 В. Лукная 
|Нишор 5,00, 12,00, 15,15, 18,10 Нишор
-Б. паланка на всеки час

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

от 5.00 до 22,00

В Сурдулишка община пона
стоящем има 12 стопроцентно 

10 заболели от дист-слепи и 
рофия граждани. С това реше 
ние също се регулира тези ин 14,10

11,30
7,00, 14,30, 15,2!

Крагуевац 
Скопие 

6.45, 7,00 и 12,00 Лесковац 
Зайчар

5,00Крагуевац
Скопие
Лесковац
Зайчар
Княжевац

износ 
увеличен 7,00валидни лица да имат и пъл

на здравна защита и право на
4,3013,30ползуване на заведения за ре 

абилитация иот^|На слепите лица, чието зре- 
нарушено 100°/о, както 

дистрофия,

4,00, 5.40 и 12,001 
4,30 и 10.45) 

7.30, 11,00.1

4,30, 13,30 и 15,45 Княжевац 
4,30 и 15,30 Звон. баня

5.45 Велико Бонинце
13,00. 15,30 и 15,50

их.
ние е 
и на болните от

С. С.

5.00. 5.45, 6.0 
9,15, 10.00. 12.10. 14.10. 15.0 

16.00. 17.00, 17.25, 18.45 
Д. Криводол 
Дойкинци

БОСИЛЕГРАД

КРЕДИТИ ЗА ЖИЛИЩА НА ПЕНСИОНЕРИ 4.30
4.30чрезпоследните две години, 

нредити от жилищния фонд на 
Бюрото за социални осигуров- 
ни, 27 души са построили ква
ртири. С тази помощ трябва 
да се продължи и занапред, с 
оглед че в Босилеград за пос
ледните десет години не е по
строена нито една обществе
на жилищна сграда 
наха делегатите на Скупщина

Сдружението на пенсионери 
Босилеградска община, 

наброяващо 210 души, полага 
усилия да подобри материал
ното състояние и реши жилищ 
ния въпрос на онези свои чле 
нове, намиращи се в незавид
но положение.

Именно, тези въпроси бяха 
в центъра на вниманието на 
проведеното през миналата се 
дмица заседание на годишна
та Скупщина на пенсионерите 
в Босилеград.

Незначително число пенсио
нери ползват обществени квар 
тири. С цел по-успешно да се 
решава жилищния им въпрос, 
вече няколко години те полу
чават съответни кредити. През

6,00 и 12.001 
6,00 и 16,30| 

6.30. 12.45, 17,00 18.451 
Б. паланка ка всени час |

от 5.00 до 22,00 |
Димитровград на всеки час I 

от 5.00 до 22,00 |
4.30. 6.05, 8,00 12,00 Темска 5.10. 7.00, 9.00, 13.00) 

14.10, 16,00, 20,10, 22,10 13,55, 15.00, 17,00, 21.00. 22.501
4,30, 6.05. 7,15 Вел. село 5,10, 6,40, 7,50, 9,40 

11.40, 13.05, 14,45, 16,00, 17,40. 
19,40 21.00. 22,50

те в Накрая да споменем, чо при 
твърде увеличената миграция 
на младите и хората на сред- = 
на възраст от Нлисурсния ра- 3 
йон във вътрешността на стра § 
ната, ще се явяват още мно- 1 
го такива социални случаи.

Има обаче и случаи, при ко
ито синовете и дъщерите, има 
щи жилища и вили, са забра
вили своя синовен дълг към 
родителите си и са ги остави
ли да се измъчват под стари 
дни. Съветът за социални гри 
жи при ОС в Сурдулица в ня
колко случаи по законен път 
е търсил децата да дават из
дръжка на родителите си.

М. В.

Темска
изтък-

Ввл. село
9.00, 11,00, 12,10, 14,10 

15,00. 17,00, 19.00, 21,10. 22,10
4,40, 6,05, 12,20 Държина

та на пенсоинерите.
Също така е заключено на 

пенсионерите, с по-малки до
ходи, по-специално на онези, 
които школуват деца, от време 
на време да им се дава едно
кратна помощ от Съюза 
сдружението на пенсионерите 
на СР Сърбия.

Държина 5.10. 6.30, 13.00
14,10, 18.30. 22,10 14,35, 19,00 22.35

Йеловица
Сумово 4,30, 605. 12,30, 14,40, Суново 
Петровац 
М. Йовановоц

12.30, 14.10. 19,00

5,00, 12,00 Йеловица 7,00, 16.00; 
5,10, 7,00, 13,15, 15,00 

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

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

13,10, 14,50 20,00
на
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В часове иа отдих и почивка

№риР<на РАЗВИТА

Бре, мислил сам, че у светат сва деца су 
равна, а оно ие било тека. Са видо, че даскал- 
ската деца у Цариброд су нещо по друго . . . 

А еве защо тека мислим . . .
Слезо у град онядън, унучето Зоран ми 

пише: „Дедо, йела одма у нас, млого ми тре- 
беш“. Бре, щом детето при живу маййу и 
бащу ме тражи, реко айде да идем. Може 

_ нещо да има зор с белешЬете.“. Остайи рабо- 
Ш§ ту и право у Цариброд. Зоран ме чека на ав- 
^ тобускуту станицу.

— Дедо, искарал сам убаве белешБе и 
сакам да идем на море, че ми дадеш ли не- 

Ц кой динар!.. .
Я се зарадува ка чу това, ама се и упла- 

= ши. Бре кико дете оди 15 године само да иде 
в на море. Ама детето е знало за тия мой стра 
Ш и одма каза:

Проверете своите знания?ХуД|#Р 1) Кога Политбюро на ЮКП взема решение за вдига- 
въстанието в Югославия?не на

2) Канво е нибернетина? ,
3) Кога е била Японо-русната война?
4) Канво означава думата „самит“?
5) Кое европейско животно се счита за най-старо до

машно животно?

Бил, канво ти каза ле-
нарят?

— По-малко да ям.
— Послуша ли го?
— Отначало не. но когато

ми каза колко иска за прегле
да, бях принуден да го послу 
шам.

6) Кой град е столицата на Куба?
7) Коя страна има най-много залежи
8) Как е истинсното име на Максим Горни?

на въглища?
— Дедо, не само паре, ама че те молим *ц§ да кажеш на тату и маму да ме пуще сви 

§§§ мои другаре че иду ...
Вечерту ка се найедомо добре и пинумо 

щ по чашку опраиму работуту. Сви у дома ре
шимо да испратимо Зорана сам да иде на 
море.

ОТГОВОРИ:
Малко момченце, ноето се 

загубило, задава 
следния въпрос: „Извинявайте, 
моля Ви се, дали не сте виде
ли една госпожа без мене“?

„1ИИШ0“ ехеиЛ# -р Г_1 5061 оЬ1 
ВД61 Ю 6 -ИИЕЧ.6В И И 81ИНИ1И
-ееа и 01нен 'ехенитеи! и еноя 
-он я емеинехаи! ен онеанЛосю 
о еяеишнее ао охкон ‘енЛен а 
внихансюдин Ъ -1Р61 ии(я Ъ Ч

иаонацу 'I :6000 8•яонтау
■д :внеяех !м 0009 и^вйи аЛг 

-о оханЛн цгтохииисШ а наяон 
аь 'ао в1ино д :иавжсКН ан 
-аяои и аяУ вн и,пинеежс1чЛз’ а1 

-игпоия-ивн вн вГпас!о вявнвнео

на полицая

Ка на ютре дън на автобускуту станицу 
Ш слушам теквуя работу. Говоре човеци дека 
Ш некои даскалйе пущаю децата да им иду на 
Щ море, ама ако Би управата определи да иду 
И с н»и. Вечерту ка смо ние заседавали дома и

*
Съпругата на един служещ 

му изпраща следната телегра
ма от едно нурортно място:

„За четири седмици намалих 
теглото си

Афоризми
Устата на мързеливия винаги са пълни с хубави и 

поучителни фрази.они имали седницу и се малко поскарали 
^ кой да йе васпитач иа децата, та да си води 
_ и своето дете на море. Па си мислим с мою- 

Ш ту шашаву главу: кико бре ние прости чове
ци си пущамо децата да иду с даскалйете,

половината, колко 
време да остане още".

Мъжът отговорил телеграфи 
чесни:

*
Големи нрадци водят малън крадец. (Диоген)

От чуждата чиния винаги е по-сладно.

Един развален зъб — цялата уста засмърди.

Когато два слона се борят — тревата страда.

Който не зачита своя брат, той ще има чужденец 
за господар.

Остани още четири седми *ш ЦИ“!
*а они шината деца не пущаю да иду с дру- 

Би даскалйе, демек с колеЬете им!
Са незнам даскалската ли деца су поа- 

лена или йе нешто друго.

Отвсякъде *
Румънски специалисти в об

ластта на изолационните мате 
риали са разработили 
нален синтетичен килим „Ром- 
фон“, който осигурява 
чителна звукоизолация. Той се 
прави от набъбнал поливинил- 
хорид.
Килимът се

*
МАНЧА ориги-

изнлю- *
Който се радва на чужди неволи, да не очаква

добро.Копия на скулптурата Атина 
намерена в Сирия

произвежда с раз 
нообразни цветни рисунки и 
може да се мие. Отличава се 
с висока трайност — 
износване — 20 г.

* Учени от ГДР 
проводник
ток, нойто е еластичен 
научун. Той се състои от сили 
конов каучук, чиято вътрешна 
структура съдържа микроско
пични части от сребро. Този 
проводник може 
пъва неограничен 
без.да се повреди. Еластични 
ят проводник вече 
вежда в завода „Елбит“ 
Витенберг.

са създали
срок на на електрически 

като.Английсни изобретатели саГрупа сътрудници при Института за медитеранска ар- 
хелогия н Паолската академия на науните под ръководство 
на професор Мазимйеж Михаиловски откри в Сирия в архео
логическото находище Палмире, копия на Атина Партенос от 
Фидия. За разлика от оригиналната снулптура, висока 12 ме
тра, копията има по-малки размери, изработена от мрамор и 
е висока 2 метра. Намерена е в основите на някогашния храм 
в Палмири, където полските археолози правят изкопки още 
от 1959 година.

В този храм, посветен на богиня Атина, намерено е из
вестно количество монети и няколко стотин нерамичесни пар
чета, които са запазени почти незасегнати. Всички находки 
тепърва трябва да бъдат проучени.

* конструирали глисер-такси за 
бързи превози на пътници 
през Ламанш. Пътуването трае

В селскостопанския универси 
тет „Бангалор“ в Индия е на
правен опит за хранене 
машни питици с водорасли. В 
течение на шест седмици 
летата, чиято дажба се състоя
ла на половина от водорасли, 
достигнали по-високо тегло от 
контролните птици. Освен 
ва се повишило количеството 
на хемоглобина в кръвта им.

на до около 40 минути. Глисерът 
„Циклон“ се движи на въздуш 
на възглавница, изработен е от 
стъклопластин.

да се раз-
брой пъти,пи-

Той превозва 
двама пътници със скорост до 
60 км в час.

се произ- 
въвто-

*

Поне едно 

добро
------- ще ас сгтролреле ял вголлтл '7тсуте- 
—^ Визие/мя плагрямл /

л, ЛЛР/ЗО СГГТЛ& с 
гелето ял тггеелтЛУ у' е лл

^е ещн-л тЦаллл олрол—}
-^ого лои/Ип----- —
- \Л Т7РОГРЯММ/

л/вт. петров

БдйЩон^и


