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В края на миналата седмица 
Ниш и някои околни общини 
посети председателят на Пре
зидиума на СР Сърбия Драгос 
лав Маркович, който заедно с 
председателя на Републикан
ския изпълнителен съвет Ду- 
шан Чкребич и група сътруд
ници води разговори с предста 
виталите на обществено-поли- 
тичесните организации и общ
ности на региона и Ниш и ди
ректорите на някои по-големи 
стопански организации. В раз
говорите бяха обсъдени стопа
нските проблеми и развойната 
политика на Ниш в предстоя
щия период.

Участвувайни в разговорите 
Драгослав Маркович подчерта 
положителна насока, че по-на
татъшното стопанско развитие 
тук не се търси чрез създава 
не на нови големи мощности, 
че основните насоки на регио
на са към реконструкция на 
съществуващите мощности, но 
ито наистина търсят нови капи 
таловложения, но са с ясно оп 
ределената цел — с ренонстру 
нцията да се постигне по-пъл
ноценно ползване на мощнос
тите. — Тази ориентация зас- 
служава подкрепата на всички 
— заяви др. Маркович— и тя

е на линията на общите уси
лия за стабилизация.

В своето изказване инж. Ду 
шан Чкребич специално подчер 
та, че Ниш със съществуване
то на Университет трябва да 
води по-широка, по-смела до
ри и революционна кадрова по 
литика, ако иска да използва 
всички благоприятни условия, 
ноито му предлага това виеше 
учебно заведение.

Другарите Драгослав Марко
вич и Душан Чкребич посети
ха и Електронната промишле
ност. Те разговаряха и с брига 
дирите от младежката трудова 
акция „Ниш ’75’\ С представи
телите на Нишкия университет 
разгледаха по-нататъшното раз 
витие на Университета.

В земеделско-промишления 
комбинат „Ниш” в Горни Мате 
евац Драгослав Маркович и 
Душан Чкребич водиха разго
вор за концепцията по разви
тие на селското стопанство в 
общината д%Д980 година. Бе 
изтъкнато, че през предстоящи 
те пет години земеделското 
производство в общината ще 
нараства с 5 на сто годишно 
и по тоя начин ще се обезпе
чат нови 3 хиляди вагона пше
ница и над 4 хиляди вагона ца 
ревица, както и значителни ко 
личества зеленчуци и фураж.

Борец за мир: Й. Б. Тито
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Й. Б. ТИТО ПРЕДВОЖДА 
ЮГОСЛАВСКАТА ДЕЛЕГАЦИЯ

РИНА И ДЖУРА НИНЧИЧ
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Едвард Кардел — член на Пре
зидиума на СФРЮ, Милош Ми 

— подпредседател на Съю 
изпълнителен съвет и съ-

Президиумът на СФРЮ на за 
седанието си от 11 юли опре
дели състава на делегацията 
на СФРЮ на нонференцията 
за европейската сигурност и 
сътрудничество, която ще за
почне с работа на 30 юли тази 
година е Хелзинки.

Делегацията на СФРЮ ще 
бъде оглавявана от президен
та на републиката Йосип Броз 
Тито.

Членове на делегацията са:

I ./•
нич
зния
юзен секретар на външните ра 
боти, Лазар Мойсов — замест-

_съюзен секретар за вън
работи, Берислав Баду- 

— помощник — съюзен 
за външните работи 

посланик

ник 
шните 
рина 
секретар
и Джуро Нинчич —

Съюзния секретариат на вън 
шните работи.

Ю. 1ря
активДр Драгослав Марнович в разговор с политичесният 

на Ниш

на съдебната независимост се «рият сили,
носите-ЕНЕРГИЧНО ПРОТИВ БЕЗЗАКОНИЕТОВъпреки че „след 21-ото заседание на ноито защитават отделни лица —

на беззаконие, а от друга страна, чеПредседателството «а ЦК на СЮК, а осо
бено след Писмото на другаря Тито и Из
пълнителното бюро са постигнати значителни ре

ли
разследването не се води сметка за действи- 

положение на нещата. Това смущава и
явленията на 'беззаконни дейности; 

основа на тези информации да се 
направи една обща оценка за положението на 
беззаконни явления в общината, върху която за
едно с представителите на самоуправителните ор 
гани, вътрешния и самоуправителен работничес- 

нонтрол, директора, органите на вътрешните 
работи, Службата на общественото счетоводство, 
всички инспекционни служби на органа на управа
та, представители на актива на работниците — 
комунисти, непосредствени производители, пред
ставители та всички обществено-нолитичеони ор
ганизации да се определи насоката на действу- 
ване и премахване на отрицателните, аитисоциа- 
лиотически и беззаконни прояви и дейности в 
стопанството.

Общинският комитет изтъкна несъгласувано
стта на съдебните решения — освобождаване от 
отговорност за беззаконни дейности, според о- 
ценната на всички предишни органи и станови
щата на обществено-политическите организации 
и общественото мнение. Несъгласуваността меж 
ду онова, което се показва в следствието и съ
дебните решения до тази степен загрижва, че 
хората винаги се «питат ной за тези 'противопо
ложи и решения е виновен, органите по разслед
ване или съдебните рошения. Твърде често при 
разследване на обществеността се внуши, че 
вината е доказана, а при съденето излиза, че 
„обвиненият «не е виновен”, ,но че някой го «е 
набедил. И затова пън никой не отговаря. Да 
се обвини някой за беззаконни и антисамоупра- 
вителни прояви, а след това да се освободи не 
бива да се толерира. Още повече, когато 
търгнали в решителна разплата с либерализма, 
който на нашия социализъм нанесе големи 
ти. Последиците от такива състояния са тежки, 
преди 'всичкдсо създава чувство, че гюд воала

вмация за телното
демобилизира трудещите се на фронта «а обще
ствената самозащита.

Становищата на Общинския комитет са съ
дилищата да глобяват и носителите на беззако
нието, а не само трудовите организации, а те 
най-често най-строго ги глобяват до 100 хиляди 
динара, което влияе върху стандарта на работ
ниците, а те често и не знаят какво правят ръ
ководителите им и компетентните, за да опазват

въз
зултати в укрепването и спазването на законно-

в премах-стопанисването и особено
стопански криминал”, днес

стта при
ването «на явления на 
отново четем и слушаме за различни кражби и 
плячносване на обществено имущество злоупо
треба на служебния пост, беззаконни работи, на 
оушаване на самоуправителните споразумения и 
обществени договори и за различни други анти- 
социзлистачесии и антисамоулравителни прояви, 
нанто и за инвестиционни превишавания и тт.

Закова Председателството на 10-то заседание 
отново се занимава с тези проблеми и 'изготвя 

Решения за актуалните идейно-политически оро 
блеми по укрепване на законността в стопани* 
ването в стопанството .

В светлината на тези 
комитет в Димиртовград прецени, че освен пос
тигнатите успехи в премахването на беззанонни 
работи -и малверзации, остана достатъчно място 

; разширявана на беззаионието, а 
явява нужда социалистическите оил-и 

занапред решително и .докрай

ки

законността в стопаниоването.
Тези фанти и разсъжедния показаха, че ра

ботническия контрол още не е както трябва, че 
тяхната дейност се състои в записване на отсъ- 
стауване от работа. Макар че доста е направено 
върху премахването на беззаконието в община
та, все пак има още много да се работи, осо
бено в гоотилничарството и търговията, къдато 
самата работа е такава, че дава възможност за 
малверзации. В това няма достатъчно бдителност. 
Затова необходимо е да се оценят отпорите в 
„Балкан" да въведе профеоионален вътрешен 
контрол, отново да се разгледа случая, кан за 
директора на .Мотела“ е дошъл чоаен, който е 
сменен от такъв пост в „Номлас". Нан е възмож
но в „Номлас“, Нан е възможно в „Търгокооп" 
да приемат на работа човек, нойто е сменен ка
то магозинер, а сега работи е енлад, нанто и да 
се изпитат възможностите комисия да приема 
месото от кланицата за масопродавницата, а не 
пипаш едно и също лице и т.«„ нанто и после
дователно и решително се защитават споразуме
нията и договорите за нарушаване и т;н.

решения, Общинският

за израстване и 
при това се 
да се организират
1а се надделее състоянието и отношенията от 
предишния период и премахнат всички причини 
и явления, които действително може да се от
странят". Поради такова организиране ОК на 
СНС реши да предприеме следните мероприятия:

__ до края на месеца службата на общест
вения контрол, правосъдно-управителните органи, 
органите на преследвана, инспекционните служ
би да изготвят информации за явленията на на
рушаване законността, самоуправителните спора
зумения и обществени договори;

_ ОН на СНС 'В организациите на сдруже
ния труд да проучи рашениЛта на 'Председател
ството на СЮН и в тяхна светлина с помощта 
на професионалните олужби да изготвят инфор-

смо

ще-
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ИЗ ЕКСПОЗЕТО НА МИЛОШ МИНИЧ В СКУПЩИНАТА НА СФРЮ ПО АНТУАЛНИТЕ ВЪПРОСИ НА ВЪНШНАТА ПОЛИТИ НА И МЕЖДУНАРОДНИТЕ ОТНОШЕНИЯ

необвързване по решаване на 
антуалните международни въп
роси. В (решаването на тези въ 
проои настояваме да обезпе
чим и нашите собствени инте
реси, а преди всичко укрепва-

НАМАЛЯВАНЕ НА НАПРЕЖЕНИЕТО НЕ Е
ПРИВИЛЕГИЯВъв въшнополитичесната си дей 

ност тази година Югославия 
се намира пред твърде важни 
международни събития и мул- 
тилатерални дейности, които 
ще имат дългосрочни между- 

. народни последствия — каза 
неотдавна подпредседателят 
на Съюзния изпълнителен съ
вет и съюзен секретар за вън
шни работи [Милош Минич, в 
началото на обширното си ек- 
спозе за външната политика на 
Югославия, изнесено на общо 

' то заседание на двата съвета 
на Скупщината на СФРЮ.

Напомняйки, че тази година 
предстоят (Конференцията за 
сигурност и (Сътрудничество в 
Европа, министерска конферен 
ция на необвързаните страни в 
Лима, еедмото специално засе 
дание на Генералното събра
ние на Обединените народи и 
30-о редовно заседание на Ге
нералното събрание, Минич из 
тъмна, че нашите основни ста- 

. новища, които ще застъпваме 
на тези събрания, произтичат 
от политиката на необвързва
не, като единствена и трайна 
външнополитическа насока на 
Югославия в международните 
отношения.

Минич след това посочи ня
кои главни събития в света в 
сегашния момент.

НЕОБВЪРЗАНИТЕ 
ЧИНАТЕЛИ НА РАЗВЕД

РЯВАНЕТО

НА-

X Политика на необвързване — единствена и трайна насока на вънцщатй Полити
ка на Югославия X Процесът на намаляване на напрежението трябва да се разшири вър
ху .всички региони и всички области, а необвързаните трябва да осуетят стремежа детанта 
да се ограничи

— Онова, което днес из
разително характеризира 
политиката на необвързва
не е нейната насоченост 
да допринася за решаване
то на антуалните междуна
родни проблеми в духа на 
равноправие и в интерес 
на цялата международна 
общност. Обаче силите, но 
ито се противопоставят на 
такова решаване на между 
народните проблеми и на 
такова сътрудничество с 
необвързаните страни, все 
още са доста дейни в меж 
дународните отношения. 

Нещо повече, от време на 
време, от тази страна ид
ват и неоснователни обви
нения, че необвързаните 
страни създават пречки за 
решаването на акутните ме 
ждународни проблеми.

ние на Генералното събрание 
практически е продължение на 
специалното заседание, 
че Генералното събрание ще 
бъде твърде важно място на 
международно договаряне. Та
зи година се навършват триде
сет години от създаването на 
Обединените нации, което да
ва благоприятна възможност 
да се разгледат пътищата и на 
чините на понататъшно засил* 
ване ролята и ефикасността на 
световната организация.

Минич накрая наза:
— В сегашния-момент уча

стието на нашата страна през 
следващите месеци на пред
стоящите твърде важни меж
дународни конференции и за
седания е в центъра на наша
та външнополитическа дейност. 
Нашата страна спечели голям 
авторитет и престиж в света 
със своето ангажиране и огро
мен принос на президента Ти-

славия, изтъквайки че извън- 
блоковските страни в другата 
фаза на Конференцията в зна
чителна степен допринесоха то 
ва събрание да получи по-ши
рока и по-демократична физио 
помия от онази, която блонов- 
ските групцции първоначално 
са й определили.

Минич след това изтъкна, че 
постигнатите резултати са от 
безспорно значение за утреш
ния ден на Европа, но че тях
ното значение ще се оцени 
най-добре ако приемем, че то
ва не е края, но забележите
лен етап в процеса на изграж
дане на европейската сигур
ност и сътрудничество.

За министерската конферен
ция на необвързаните страни, 
която ще се състои към края 
на август в Лима, Минич наза, 
че има изключително значение, 
понеже означава началото на 
най-широки подготовки за Пе
тата конференция на шефове
те на държавите или правител
ствата на необвързаните стра-

така

то за линията на политиката на 
не на независимостта, сигурно 
стта и условия за свободен и 
всестранен социалистически на 
предък и развитие на нашата 
страна.

Милош Минич

напрежението означиха крупни 
РАСТЕ СИЛАТА НА НЕОБВЪР- Размествания в общото съот- 

ЗВАНЕТО ношение на силите в света в
полза на мира, сигурността и 
прогреса. Обаче опасността от 
агресия и война и занапред 
твърде присъствува и е реал
на. На предстоящите събрания 
трябва да поставим върху един 
дългосрочен начин въпроса на 
детанта, понеже процесът на 
разведряването трябва да се 
разшири върху всички региони 
и върху всички области: поли
тическа. военна, икономическа 
и други.

— Ние ще се застъпваме, за 
поставяне върху още по-ясна 
основа и в съгласие с днешни
те конкретни исторически об
стоятелства отношенията на 
необвързаните страни спрямо 
целия процес на разведряване,

Дж. Форд ще посети СФРЮ 

на 3 и 4 август
НИ.

Минич след това каза, че о- 
безпокоява фактът, че се за
пазва, па дори и разширява 
практиката на чужда намеса и 
натиск срещу отделни страни. 
— Тя сега все повече се на
сочва към отслабване на вът
решната политика и особено на 
икономическата стабилност и 
предизвикване на други труд
ности. Ние трябва да бъдем 
непрекъснато бдителни спрямо 
този репертоар на „дестабили- 
зация” и натиск срещу отдел
ни необвързани страни и да 
потърсим ефикасни методи и 
облици на взаимна солидарност 
на необвързаните страни сре
щу тези опити.

Победата на народите на Индо 
нитай Минич оцени и като по
беда на политината на необвър 
зване и на оилите, които се 
борят за. мир и прогрес. Това 
е едно от най-тежките пораже 
ния на силите на империализ
ма и реакцията, каза той, а 
след това заяви:

— Още сега може да се пре 
цени, че в основата продължа
ват процесите на намаляване 
на напрежението, че отношени 
ята между великите сили в ос
новата си не търпят съществе
ни изменения, че засега криз- 
зисните огнища си остават та
кива, каквито са, че привлича
щата силата .на необвързване- 
то, като световна тенденция, 
огромно нараства, че необвърз 
ването става все по-влиятелна 
световна политика, която е спо 
собна смело да постави най- 
важните актуални и дългосроч 
ни въпроси на трансформация 
на международните политичес
ки и икономически отношения 
и че решенията на тези въп- 
роои търси въз основа на демо 
кратизация на международните 
отношения, равноправие и про
грес в света.

Днешните усилия и резулта
ти на полето на намаляване на

По покана на президента на 
СФРЮ Йосип Броз Тито, пре
зидентът на Съединените- аме
рикански щати Джералд Форд

официално ще посети Югосла
вия. Президентът Форд ще пре 
бивава в Белград на 3 и 4 ав
густ.

КОНФЕРЕНЦИЯЕНЕВСКИЯ ЕТАП на европейската

Югославия-домакин иа 

предстоящите две срещи 

в 1977 г.г
НЕОСНОВАТЕЛНИ ОБВИНЕНИЯ

— Трябва да се (върнем към изходните основи на нео- 
бвързването, към Белградската конференция и нейните 
исторически решения, както и към останалите конферен 
ции на най-високо равнище на необвързаните страни и 
да тръгнем от историческите факти, че необвързаните 
страни още на Белградската конференция 1961 година 
първи поставиха платформата, положиха ооновите 
процеса на намаляване на напрежението. Необходимо 
е в сегашния момент да констатираме, че на полити
ката

Конференцията за европей
ско сътрудничество и сигур
ност приключи своята работа 
Женева с приемане на оконча
телния документ, нойто 
една седмица в Хелзинки ще 
бъде подписан од ;ръководите- 
лите на държавите (и працител 
ства на 35 страни.

Координационният 
прие решение, според което в 
Белград ще се състоят следва 
щите две срещи по 'европей
ско сътрудничество и сигур
ност. Първата ореща ще се 
проведе на 15 юни 1977 годи
на, на ноято ще бъде подгот
вена срещата на високите (пре
дставители на министерствата 
на външните работи на 35 стра 
ни, които ще оценят постигна
тите резултати на 'Конференци 

за европейска сигурност и 
сътрудничество.

Да си припомним: подготов
ките за Конференцията за 
ропейкото сътрудничество и 
сигурност започнаха към края 
на 1972 г. в Хелзинки и продъл 
жиха до средата на 1973 г. Пър 
вият етап на Конференцията 
на равнището на министрите 
на (външните работи на 33 ев
ропейски страни, Канада и 
САЩ продължи от 3 до 7 юли 
1973 в Хелзинки. Вторият 
на Конференцията 
Женева на 18

ев-
в

след

на

комитет
на необвързване принадлежи историческата зас

луга, че спря и осуети подялбата на целия свят на два 
противоположни 1Военно-политичесни лагера веднага 
след завършването на Втората световна война 
риода на студената (война, накто и това, че то бе един 
от (йайчзажните световни фактори, които 
мна роля в борбата на народите да 
светът отново да не доживее нова световна войан.

етап 
започна в 

септември и за
върши с работата си на 21 
1975 г.

ЬШтстВо и в пе-5 юли
ВЕСТНИН НА БЪЛГАР
СКАТА НАРОДНОСТ В 

СФР ЮГОСЛАВИЯ 
Иализа всеки петък 
Урежда реданционна 

нолвгия
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отговорен редактор 

ТОДОР ВЕЛЧЕВ 
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администрация 46-343 
Годишен абонамент 60, 
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СДК — Ниш 
Печатница „Вуи Каре- 
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Т2 — М м ю

изиграха огро-
Третата и заключителна фа

за на Конференцията ще се съ 
стой в Хелзинки >на равнището 
на ръководители на държави и 
правителства на 35' страни на 
30 юли и 1 август тази година.

се запази мира и

Минич също изразивсъщност за приемане на та
кова становище спрямо проце
са на намаляване «на напреже
нието в света, въз основа на 
което необвързаните страни 
биха станали един от най-важ 
ните дейни фактори в борбата 
за намаляване на напрежени
ето и да осуетят тенденцията, 
която непрекъснато и упорито 
се налага в най-добрия случай 
детантът да се ограничи на от
ношения между великите сили, 
на европейския регион и вър
ху само някои области на меж 
дународните отношения.

увере
ност, че министерската конфе
ренция ще утвърди общите ста 
новища и изисквания на необ
вързаните страни за решаване
то на тези проблеми и за 
предъна в областта на разоръ
жаването.

ята

НОВИ ОРГАНИ НА ВЛАСТТА В 
ЮЖЕН ВИЕТНАМ

на-

ПО-НАТАТЪШНО УКРЕПВАНЕ

В Южен Виетнам г; 
пренасянето на властта 
но-адм ин истративн ите

на избраните от народа ор
гани. Временното революцион
но правителство на новите ор
гани на властта възложи круп
на задача — веднага да се зае 
мат със стабилизация на 
комическото състояние в стра
ната.

Главно внимание

Доколкото се касае за Сед- 
мото специално заседание 
Генералното събрание на ООН, 
Мини„ч посочи редица въпроси, 
които това заседание ще раз
гледа, изтъквайки че се касае 
за съществени проблеми 
промяна на съществуващата и 
изграждане на нова система на 
международни 'икономически 
отношения.

Тридесетото редовно заседа-

приключва 
от вое- 
комите-

дели на земеделското произво 
дство. През юни и 
ловина на юли са засети над 
половин милион хектара оризо
ви полета. В житницата на Ви
етнам

на първата по
ти

— делтата на река Ме- 
завърнали 125 хи

ляди селски семейства. В 
лен размах са и работите по 
възстановяване на разрушени
те от войната напоителни сис
теми.

СРЕЩУ НАТИСКА

Във връзка с Конференцията 
за европейска сигурност и сът
рудничество, Минич първо по
сочи голямата дейност на Юго

ионг са сена
пъ-

ико-

ще се от-
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ПАРТИЙНО СЪВЕЩАНИЕ В БОСИЛЕГРАД

Всестранното самоуправително 

развитие - първа задача
В повечето изказвания бе 

направена забележка, че все 
още между общинската нонфе 
ренция, партийния комитет и 
първичните организации не е 
осъществено задоволяващо съ 
трудничество и взаимно инфо 
рмиране по всички въпроси. 
Тази слабост е израз »на бав
ното реализиране на партий
ните принципи в областта на 
взаимното информиране.

На съвещанието се подчер
та, че в партийните организа
ции трябва да се продължи с 
процеса на диференциране, за 
щото все още има бездейни 
и неутрални членове, които не 
заслужават партийни билети. 
Това е необходимо, за да се от 
насят отговорно към задачите

среда си, в която работят и 
живеят всички комунисти.

В обсъжданията също така 
се констатира, че опресняване 
то на партийните организации 
с нови членове, преди всичко 
от редовете на работниците, 
земеделците и младежта, все 
още бавно се прилага. Причи
ните за състоянието са в то
ва, че някои партийни органи
зации още нямат конкретно оп 
ределени критерии по въпро
са за приемането на нови чле
нове.

На съвещанието се заключи 
първичните партийни организа 
ции да анализират досегашна
та ,си дейност и да изготвят кон 
кретни програми за работа по 
отношение на най-важните за
дачи, изтъкнати във встъпител 
ното слово и в разискванията. 
Те са длъжни за всичко това 
своевременно да информират 
и търсят помощта на Общин
ския комитет на СК.

На края бе договорено и 
през летния период партийни
те на НОВ и съпротивителното 
ни и с пълна мобилност да се 
отнасят към решаването на 
всички актуални проблеми.

В. Велинов

По инициатива на Общинския комитет на Съюза на 
комунистите в Босилеград се състоя 
кретарите на първичните партийни организации, на ное- 
то се обсъдиха досегашните резултати и предстоящите 
задачи по идейно-политическото оспособяване на СК 
в общината за осъществяването на Конституцията и 
конгресно-партийни резолюции

съвещание със се-

Във встъпителното си слово 
ГОНЕ ГРИГОРОВ, секретар на 
Общинския комитет на СК под 
черта, че и занапред в акци
ите на Съюза на номунистите 
в общината ще доминират сле 
дните въпроси:

— Последователното осъще 
ствяване на Конституцията за 
въсестранното развитие на са
моуправлението във всички об 
ласти на обществено-икономи
ческия живот:

— По-бързото материално и 
социално развитие на комуна 
та и стабилизирането на 
ланската дейност:

— Идейно-политическото и 
акционно оспособяване на пар 
тийните организации и др.

Във всички тези акции чле
новете на СК ще водят решител 
на борба срещу всички видове 
вражески прояви чрез постоя
нно укрепване на общенарод- 
ната отбрана, обществената си 
гурност и самозащитата.

Григоров посочи, че в обла
стта на политическата система 
в предстоящия период комуни 
стите имат задача последова
телно да изграждат съвкупна
та скупщинска система чрез 
най-непосредственото свърз
ване на делегациите със само 
управителната им база.

За решаването на най-акту- 
алните икономически проблеми 
се налага комунистите от ос
новните организации на сдру
жения труд веднага да обсъ
дят стопанското положение, о- 
съществяването на текущата 
делова политика и програмите 
за развитие на организациите 
си. Тук най-нелосредствено

трябва да се действува върху 
стабилизиране цените на про
изводството и услугите, защо- 
то пряко застрашават жизне
ното равнище на населението 
в комуната. Именно, комунис
тите са дължни да поемат гри 
жи за реализация на политика 
та по икономическа стабилиза 
ция, за ноето се взимат съот
ветни мерки и разгръщат ме
роприятия и от останалите об
ществено-политически органи 
зации.
За развитието на селското сто 

панство самоуправителните об 
ществено-икономически отно
шения особено много задъл
жават комунистите от първич
ните организации, в местните 
общности и в земеделската ко 
операция. Сдружаването на зе 
меделците на начин определен 
със закона е важна обществе
но-икономическа акция — изтъ 
кна Григоров.

НЕОБХОДИМО Е ИНФОРМИ
РАНЕ И СЪТРУДНИЧЕСТВО 

ПО ВСИЧКИ ВЪПРОСИ
В центъра на вниманието в 

разискванията, в които участ
вуваха 13 секретари от първи
чните партийни организации, 
беше всички партийни органи 
зации да се оспособят за кон 
кретни творчески и политиче 
ски акции. Това преди всичко 
се отнася до първичните ор
ганизации в трудовите колек
тиви, които имат редица важ
ни задачи за подобряването и 
стабилизирането на стопанска
та дейност, за решаването на 
кадровата политика, разпреде
лението на дохода и др.

ИСТОРИЧЕСКИ ДАТИ

22 юли-Денна въс 

танивтов Словения
в

сто-

Изстрелите срещу фашистка нолона в селцето Та- 
нен, край Камник, на 22 юли 1941 година означават на
чалото на въоръженото въстание на словенсния народ 
срещу фашистните окупатори и нласовия враг. Към 
края на юли пламъкът на въстанието се разгоря в цяла 
Словения.

Под ръководството на ЮКП народът масово тръгна 
Ч в борба. На всички страни се създават партизансни че- 

ти и отряди: в Доленско, Горенсно, Нотранско, Щирия, 
Приморие . ..

През последните 34 години словенският народ осъ
ществи много от идеалите, записани на бойното знаме 
на партията. След четиригодишната нървава борба фа
шистката солдатеска положи оръжие и словенците с 
останалите югославски народи и народности извоюваха 
своята пълна свобода и независимост и с бързи тем
пове изграждат нови самоуправителни социалистически 
отношения.

ДАНЕ БУРСАЧ довото въодушевление и, въз
торг дадоха смисъл на колен- 
тивността в труда и забележи 
телен принос в изграждането 
на страната. Другарят Тито, от
давайки признание на младите 
изтъква:

„Нашата младеж показа, че 
е на висота, ногато с потта на 
лицето си трябваше от нищо 
да изгражда новото и онова, 
което е разрушено. Ние се гор 
деехме с нашата младеж, гор
деехме се, че пред целия свят 
можеше да понажем нашата 
младеж, която дава пример на 
другите”.

Всички трудови акции и оно
ва, което младежта даде в на
шето социалистическо изграж
дане не е възможно да се опи 
ше, понеже това може само да 
се доживее в практиката. Тя 
доброволно работи и бързо за
върши големи стопански обек
ти. ногато нямаше механиза
ция, без достатъчно средства 
за живот и без заплащане на 
вложения труд. Младежта по
строи

на ьпъчко — Бановичи (90 км). 
Шамац — Сараево (242 «м1, 
Никшич — Титоград, (56 км), 
Кучеоо — Бродице (16 км). До 
бой — Баня Лука (90 км) и 
много други по-малки железо
пътни линии. Положи усилия в 
строителството на насипи, сту
дентски градове, пионерски жв 
лозопътни линии, в мелирацио 
нмито и селскостопанските, ко 
мунплните и много други обек 
ти. Изграждаше Нови Белград, 
Нопа^ Горица, Титоград, Нови 
Травнин и тм.

НОБ и социалистическото строителствоМладежта в
(2) в историята на доброволния 

младежки труд.
От 1 700 000 загинали хора 

на нашите народи и народно
сти, над 500 000 са от редове
те на младите. В НОБ од 1941

ние и означава началото на 
традиция, която и днес продъл 
жава. Основните особености, 
които младежкият труд получи 
тогава и днес е неразривна 
част на младежките трудови

срещу окупатора и домашните 
предатели. Голям брой получи
ха офицерски чинове и съотве 
тни ръководни постове във вси 
чки структури на нашето обще 
ство. Никога няма и не бива 
да забравим младежите и де
войките, героите, които дадоха 
всичко възможно, а някои и 
своите млади животи за свобо 
дата и независимостта на своя 
народ, наквито са легендарните 
Бошно Буха, Мария Бурсач, 
Юрица Рибар, Фана Кочовска, 
Албина Хочевар Мали и много 
Други.

МЛАДЕЖТА В СОЦИАЛИСТИ
ЧЕСКОТО СТРОИТЕЛСТВО

Ногато ознаменуваме 30-го- 
дишнината от победата над фа 
шизма и освобождението на 
нашата страна, не може да от
минем ролята 41 приноса 
младежта на Югославия в то
зи период. Младежта веднага 
след войната на страната от 
другаря Тито и ЮКП получи 
значителни и трудни задачи. 
Трябваше да се положат 
мни усилия във възобновяване 
то, а сетне и в изграждането >на 
разорената и опустошената от 
войната страна, да се поведе 
грижа за военните сираци, ин
валидите, старците и проди вси 
мно да се построи покрив над 
главата на всички. В такава об 
становма младежта 
то си участие в акциите, тру-

I
Към края на 1942 година 

партизанските части има 
20 000 членове на СКОЮ, до
тогава загиват около 18 000. В 
нрая на 1943 година в редове
те н аНОВ и съпротивителното 

в Югославия (ПОЮ)

в
над

движение 
има 35 000, а през зони 1944 го 
дина 70 000 скоевци, в края на 
войната Скоевската организа- 

Югославската армия дация в
наброява 85000 членове.

„1941 година тук, на улици
те на Белград, младежи и де
войки, почти деца на призива 
на Комунистическата партия 
тръгнаха в борба без да ша- 
дят младите си животи ... Но
гато в борбата тръгнат хора. 
войска, която държавата е съз 
дала, възрастни хора, тогава е 
техен дълг към своето отече
ство тогава това е дълг на все 

родолюбец. Но

железопътните линии:

ни гражданин и
без мобилизация, добоо „Титово поло”ногато

волно, деца от дванадесет, че
тиринадесет, петнадесет и ше
стнадесет години тоъгват. в бо 
рба. знаейки че в нея ше заги
иат__ тогава това е повече от
иолиото дт*лг спрямо родината, 
тогава това е своъхчовешни ге 

ме млади хопа, които

акции. Това преди всичко е тя
хното политическо и общество 
но значение, Беритбата на ца
ревицата в Добрун, жетвата в 
Санишна долина, беритбата на 
овощия и зеленчуци, плетене
то и шиенето на облекло за 
партизаните, пренасянето на 
ранените, състезанията пред 
Първия и Втория конгрес на 
УСАОю и редица други трудо 
ви акции на младежта остана 
ха със златни слова записани

до 1945 година своите животи 
положиха над 100 000 сноовци, 
между които и Иво Лола Ри
бар, любим и прославен сек- 
иретар на ЦК ,на СКОЮ, чети
ри членове на Бюрото на ЦК 
на СКОЮ — Йожа Влахович, 
Джоко Станисавлович, Будо То 
мович и Джордже Зличич. Над 
200 000 младежи и девойки не
посредствено след 'войната са 
отличени о различни военни 
отличия за заслуги в борбата

огро-

роизъм
жоотвувят себе си. въпоеии че 
още не ся ияялезли в живота — 
за дя бълят бъдещите поколе
ния щастливи ..(Тито).

Добпопплният младежки тоуд 
НОБ има особено значо- с масово-

през
(СЛЕДВА)
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СОЦИАЛИЗМЪТ
ЗА

ЧОВЕКАМЕСТНИТЕ ОБЩНОСТИ В БОСИЛЕГРАД

Без достатъчно средства и помещения
Вече двадесет и пет години тРуАе“^® се " Тана" 

даните възстановяват и уреждат 'взаимните лостигайии
манто отговаря на техните -интереси 
толкова уопех-и, колкото със своето съзнание и 
мпгат ла използват обентивните условия и възможности.

-Най-упорите -противници на самоуправлението се че а

__ ,н,ий не може да речем, че то е произведение на
онази тениална глава, >или система на изконструи- 

но реалност, прантина и живот

зполага ' със собствено имуще
ство, нито пау с трайни източ
ници за финансови средства.

Досега поотделно, 
случай до случай, някои мест
ни общности са ползвал исред 
ни общности са ползвали сред 
ства преди всично от Общин
ския 1
•ност. Най-често тези средства 
са ползвали то-добре организи 
раните общности. Останалите 
въпреки бройните нужди, са 
оставали без средства.

ното укрепване на местните 
общности, нато предусловие 
за успешната работа, досега 
не са изпозвани. Инан източни 
ците за финансиране са опре
делени в Статута на община
та. В член 206 се назва, че „за 
финансиране на местните общ 
ности средства се осигуряват 
фондовете на общината, от ор 
ганизациите на сдружения 
труд, от самоуправителните об
щности на интересите, нанто и 
от фондовете на общината, от 
полагат общностите.

Обаче, фактически нито ед
на местна общност сега нера

Общинската скупщина и ор
ганите на управлението в Ьо- 
силеградска община 
все по-големи усилия и превзи 
мат мерки за оспособяването 
на съществуващите 37 местни 
общности в комуната,, които 
пресдтавляват основни нлетки 
на нашето самоуправително об 
щество.

— Един от най-големите про 
блеми на нашите местни общ
ности е, че все още нямат до 
статъчно материални средства, 
необходими за разгръщане :на 
такава дейност, каквато е опре 
делена с Конституцията и ста
тута на общината 
БОЯН МИЛАНОВ, секретар на 
Общинската скупщина.

От Общинския бюджет за та 
зи година на местните общно
сти ще бъдат отделени сред
но по 1400 динара, ноето е съв 
сем незначително за финан
сиране на програмната им дей 
ност.

Друг все още труден за ре
шаване проблем е, че местни
те общности нямат помещения 
за работа. Засега само в Гор
на Любата съвета на местната 
общност разполага с помеще
ние в кооперативния дом. Нас
коро и местната общност в с. 
Радичевци ще получи помеще
ния в частната сграда, купена 
с помощта на общината.

В Общинската скупщина се 
изучават възможностите коопе 
ративните домове в селата да 
се предадат на употреба на 
местните общности. По танъв 
начин повечето от половината 
общности ще получат помеще 
ния за работа.

Наскоро ще се приеме ре
шение местните канцеларии в 
районните центрове да поемат 
административно - финансовата 
работа на местните общности, 
което досега е бил също така 
нарешен проблем.

НОВИ ИЗТОЧНИЦИ ЗА ПОЛУ
ЧАВАНЕ НА СРЕДСТВА

полагат
и то от

метод 
тази или 
рани обществени отношения, 
на милиони хора.

фонд за комунална дей-

в нашите условия самоуправителните ооществени °™оше- 
дават възможност за оовобождение -на човека -и труда ос
вобождение -на творческите сили на всяко отделно лице л 
обществото изцяло.

В. Велинов
заяви

СЕСИЯ НА ОБЩИНСКАТА СКУПЩИНА В СУРДУЛИЦА

Нашата практина поназва, че свободното, безпрепяг- 
ствето, непосредственото възстановяване на отношения\а мо- 

въз основите на самоуправлението, представлява 
свойство на човешната същност, неговите веков

ни стремежи и без посредничество, опекунство и каивито 
1И било диктати, да решава за условията и резултатите на 
собствения труд. юва, обаче никак не означава спонтанност 
и стихииност е ооществените отношения, но пълна, рационал
на -и есринасна насоченост и организираност, ьсъщност, по- 

ясна насоченост, самоуправлението е *л форма на
специфична 

която начело

Приет обществен договор 

по настаняване на работа
жду хората 
естествено

ради тази
динтатурата на пролетариата, понеже то е и 
форма на властта на раоотничесната класа, 
със Съюза на комунистите чрез самоуправителните обще
ствено-политически процеси осъщестява своите историческиX Деловите резултати на стопанството през първото 

тримесечие на 1975 година задоволителни. Загуба 
имат само фабрина „Мачкатица” — 342 000 динара 
и Комуналното предприятие в Сурдулица — 69 000 
динара.

интереси.

Говорейки по повод предложението на Закона за да
ване фабриките на управляване на раоотниците, на юни 
1950 година, другарят 1ито, между другото, осооено преду
преди за бюрократизма. Той каза:

„даването на фаорините, рудниците и т. н. на упра
вляване на трудовите колективи, ще осуети да се загнезди 
в нашето ,стопанство една заразна оолест, която се нарича 
бюронратизъм. Тази болест невероятно лесно и бързо се 
пренася от буржоазното общество и е опасна в преходния 
период, понеже като полип със своите хилядонраки пипала 
спъва -и пречи правилния и бръз процес на развитие, бюро
кратизмът -спада сред най-големите -неприятели на социали
зма, точно поради това че се вмъква незабележимо 
всички пори на ооществената деятелност и хората отначало 
дори сами не осъзнаваха това..."

Тито тогава, също така каза: „Нашият път в социализма

X Остра нритина върху работата на Завода за социал
но осигуряване и службите му, Общността по здра
вно осигуряване на работници и Общността по здра
вно осигуряване на селскостопански производители 
във Враня през 1974 година.

във

изводители във Враня, делега
тите остро критикуваха компе
тентните служби в тези инсти
туции. Изнесено бе, че Заво
дът за социално осигуряване 
не работи ефикасно, хората 
много дълго чакат решения по 
своите искове за трудов стаж, 
пенсии и други въпроси, което 
в крайна сметна е в противо
речие с нормативните актове 
на същия. Също така бяха на
правени забележки и по отно
шение нерационалното ползва
не на здравната мрежа и ка
пацитетите й, относно здрав
ната защита на населението. 
Делегатите решително дигнаха 
глас против прекомерното из
разходване на лекарства, ста
ционарното лекуване или лену 
ване извън общината, ногато 
за такова няма нужда, отпус
ките по болест и т.н. Отделно 
бе изтъкната необходимостта 
трудовите организации да обър 
пат по-голямо внимание на ох
раната по труда, защото са за
честили повредите на работно 
място и професионалните за- 
болявания.

Неотдавна бе проведена съв 
местна сесия на делегатите на 
съвета на сдружения труд, съ
вета на местните общности и 
обществено-политическия съ
вет на Общинсната скупщина 
в Сурдулица.

се състои -в това, че ние марнсистката науна прилагаме -на 
практика на дадения етап, най-тясно в съгласие със специфич 
чните услвия, същестуващи в нашата страна".

В самоуправителния социализъм израснаха нови по
коления' младежи, работници, -интелектуалци, които -работят, 
живеят -и мислят другояче -от онези, на които самоуправле
нието • премахва привилегиите, експлоататорската позиция, 
класовата доминация и бюрократично-технонратичната при
вилегия. Да се отричат такива свойства на човека, такава про 
вилепия. И затова в резолюциите и документите на десетия 
конгрес на СЮК с основание е казано, че тези хора са не
приятели.

— За да се подобри мате
риалното положение на местни 
те общности, готвиме проекто
предложение за Общинската 
скупщина, която да вземе ре
шение занапред таксите за на
пасването на добитъка да съ
бират общностите, а не и зе
меделската кооперация. По та
къв начин ще могат да се съ
берат десетки милиони стари 
динара, което ще бъде от го
ляма полза на местните общно 
сти — изтъкна Миланов.

На няколко сесии е предло
жено местните общности да 
разполагат и с имотите, от кои 
то, са се отназали стопаните
‘ИМ.

Сесията обсъди и прие про- 
по настаняванеектодоговора 

на работа, който предварител
но бе обсъден в обществено- 

организации и-политическите 
трудовите колективи в община 
та. С новия договор се въвеж
да повече ред в тази област.

Макар че измина четвърт вен, пред съзнателните со
циалистически сили остана още по-голяма и може би най- 
важната част от работата. Става дума, -именно, за сдружения 
труд -и делегатската система като съществени и -рационални 
елементи на самоуправителните обществени организации. Сми 
сълъг е в това, че всички обществено- политически органи
зации и всички трудещи се да се ангажират върху сдружа
ването на труда и средствата, поради тяхно по-добро ползва
не, увеличаване на производителността, дохода, а това 
нава покачване на обществения стандарт и стандарта 
всяко отделно лице. Това е м най-добър път за надделяване на 
бюрократично-технократичните стремежи на групи и отделни 
лица, които без оглед на условията и резултатите на труда 
настояват да присвояват онова, ноето други създават.

С новата Конституция, решенията «и документите на 
Десетия конгрес на СЮК, открито е пространство за твор
ческа изява на хората. Но, същевременно е увеличена 
говорността на воички фактори е обществения 
означава, че всеки непосредствено е отговорен за резултати 
те на труда и че всеки е длъжен да ноои последствията от 
неосъщест-вяване и неизплняване на собствените 
ния.

На сесията бе разгледан и 
анализа за състоянието на сто 
ланските организации през пър 
вото тримесечие на годината. 
Деловите резултати главно са 
задоволителни. Отчетено е уве 
личение почти по всички пока
затели. Общият доход в общи
ната през първите три месеца 
на годината е с 41,2 на сто по- 
голям от същия през първото 
тримесечие на миналата годи
на. В абсолютна стойност той 
възлиза на 75 170 000 динара. 
Със загуба са работили: фаб
риката за машини и железолея- 
рната „Мачкатица” с 342 хиля
ди динара, и Комунално пред
приятие -в Сурдулица със сума 
от 69 хиляди динара. „Мачна- 
тица" е освободена от общин 
ски данъци и облагания до 
края на годината.

Разисквайки върху информа
циите за работа на Завода за 
социално осигуряаване и служ 
бите му. Общността по здрав
но осигуряване на работници 
и Общността по здравно ооигу 
ряване на селскостопански про

оз-
на

— С оглед -на начина, на но- 
йто сега земеделската коопе
рация стопанисва с тези имо
ти, има оправдание да се пре
дадат на 'местните общности, 
които чрез рационалното им 
ползване ще получават и из
вестни доходи 
посоченото - предложение.

Досега местното самооблага 
не е било главната възмож
ност за Финансирането на ме
стните общности. За тази го
дина само 20 общности ще по
лзват самооблагането нато ос
новен източник на приходи. То 
ще се ползва в работна ръка 
и парично. За пръв път органи 
те на общината са поели гри
жи, неизпълненото самооблага
не принудително да се нап- 
лаща.

Разбира се, всички възмож
ности за финансово-материал-

от-
труд. Това

казва се в
На сесията бяха приети и 

някои решения: за финансира-
задълже-

Израствайки от революцията, самоуправлението само 
по себе си е процес на непренъонати революционни прео
бразования на обществото. То променя и 'материалните произ
водителни сили, обществените отношения, организацията 
на обществото, а особено съзнанието на хората. Това ново 
самоуправително съзнание въоръжава и оспособява милио- 

хора да работят, създават, а когато трябва и да бранят 
онова,, което са създали.

Самоуправлението не

не на пожарникарското друже
ство в Сурдулица, за заключи
телния баланс на бюджета на 
Общинската скупщина в Сур
дулица за 1974 година, за под
бор на разплодни домашни жи 
вотни (бикове, нерези,

ни

овни,
коне и т.н.), за стопанисване с е 1Имдло празен ход. Макар че 

този ход е сложен и противоречив, той винаги 
ходящо-прогресивна линия. Затова югославското самоуправ
ление ще остане като «исторически пример на воички оне
зи, които искат да възвърнат човешната същност на човека 
и достойнството в човешките отношения.

имаше въз-горите в частна соботвеност и 
други.

М. Величков
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акценти ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО НА СУРДУЛИШКА ОБЩИНАВ

Контролните органи във Назрели уоловия за 

възлите на живота
интеграция

Когато проектът,за обедине
ната здравна служба в община 
та бъде готов, той ще бъде 
представен на публично обсъж 
дане в трудовите колективи и 
самоуправителните органи на 
трите организации на сдруже- 

труд, които повдигат въп
роса за интеграция. След прие 
емането му ще започне да съ
ществува нов медицински цен 
тър в Сурдулица.

По този начин новата здрав 
на институция в Сурдулица ще 
се нареди между по-добрите 
от рода си в република Сър
бия с развита диспансерсно- 
-отационарна служба в Сурду
лица и профилактична служба 
на терена, нъдето ще има 7 
амбулатории, както и клонове 
на аптеката от Сурдулица към 
някои амбулатории.

имаX Новият Медицински център в Сурдулица ще
на стационарно-диспансер-условия за организиране 

сна служба в града и — профилактика в районите
Власина Стойно-Власина Онруглица, Власина рид.

Клисура, Божица, Мачнатица, Йелашница иВ „Сточар” действува Но това не е единственото 
му затруднение. Най-напред 
той трябва да утвърди факти
ческото състояние и въз осно
ва на фактите да формулира 
пердложения до ръководещите 
органи, а те зависимо от 'вина
та да възбуждат дело при съ
ответните .институции или при 
дисциплинарната комисия в 
,,Сточар” .И тук понякога нас
тава късо съединение. Поняно 
га някое дело се забута, не 
се взимат решения, дисципли
нарната комисия не осведомя 
'ва органа на вътрешния конт
рол какво е предприела по съ
ответно дело. Такава връзка 
може да съществува и зинаги 
да бъде в най-тясно сътрудни
чество между всички, които се 
занимават със зашитата на за
конността и самозащитата на 
работническите и обществени
те интереси.

орган
на вътрешен контрол — служ
ба, която се 
чително с премахване на отри
цателни явления и незаконни 
работи.

вичева, 
Ново село. ниязанимава изклю-

Власина Онруглица, Медицинс- 
аптеката в Сур-

От по-дълго време в Сурду- 
лишка община е актуален въп
росът за интеграция на здрав
ната служба. Това продиктува
ха обстоятелствата: обединява 
не на здравната служба в об
щината, по-добра организация 
на работа, икономичност в ра
ботата, доближаване на специа 
лизираните служби до гражда
нина, по-правилно ползване на 
кадрите и водене на кадрова
та политика и т.н.

Неотдавна този въпрос беше 
на обсъждане пред трудовите 
колективи на Здравния дом на

кия център и 
дулица. Тези колективи са се 
изяснили за създаване на нова 
организация на сдружения труд 
с основни организации — ота- 
ционарно-диспансерсна служ
ба в Сурдулица, Здравен дом 
на Власина и аптека в Сурду
лица. Освен общи, същите би 
трябвало да имат и свои само 
стоятелни самоуправителни ор-

— Да запознаем нашите чи
татели с нейната работа, — ка
захме на изпълняващ длъжно
стта директор агроном Стоян 
Давитков.

— Само за онова, което е 
приключено — ни отговори.

Тази работа върши Димитър 
Петров и той каза:

— Почти нито едно дело не 
е приключено. Всички са в про 
цес на разглеждане — каза и 
взе регистъра.

гани. Предлага се също всяка
от тях да има своя джиро-смет

М. Величковна.

БОСИЛЕГРАД
В него има внесени 64 заяв

ления. По негово мнение от 
всичките, само 14 заслужават 
вниманието на органа, зашото 
съществуват причини за възбу 
ждзне на дело.

До се ускори изгрнждонето но мушни обектиОт решаващо значение е съ
трудничеството на работничес
кия ооган на вътрешния кон
трол. В ..Сточар” всяна трудо
ва единица има членове в ра
ботническия контрол. Но всич- 
ни еднакво се отнасят и не ач 
гяжиоат. Някои както изтъква 
Петпов. оптр не знаят какво, 
тоябва да работят, а често по
вярват на неверните поиказки, 
взимайки ги за свършен факт.

Изпълнителният съвет на Об
щинската скупщина в Босилег
рад обсъди и предложи съот
ветни решения върху някои о- 
собено важни въпроси, 
ще се обсъдят на предстояща
та сесия на Общинската скуп
щина.

На заседанието на Съвета е 
констатирано, че за всички о- 
бекти са осигурени необходи
мите според проектите сред

ства, така че в общината засе 
га всички инвестиции имат пок 
ритне.

Митко изтъква, че дейността 
влияена вътрешния контрол 

върху премахване на отрицате 
лните явления и хората конс- В. В.които
труктивно да се държат в про
цесите на производството, об
щественото имущество и вза
имните отношения. С една ду
ма в духа на самоуправително- 
то поведение. А това. че в кни 
гата има много не тоябвя да 
ни смущава. За това Митко 
има свое мнение:

НА СЪБОРА НА „СЛАВЧЕ”

Членовете на Съвета разгле
даха и приеха проектоплана 
за обществено-икономическо
то развитие на общината за та 
зи година, съдържащ всички 
реални предпоставки за по-ин
тензивна стопанска м извънсто 
ланска дейност. До сесията на 
Общинската скупщина този 
проект ше бъде обсъден в ор 
ганизациите на сдружения труд 
■и в местните общности, с ог
лед на тяхната роля в плани
рането.

30 хиляди посетители 

от двете страни
В „Сточар” има нужда от 

тясно сътрудничество на всич
ки социалистически сили и са 
моуправителни механизми и 
службите, и ефикасно действу 
ване на органите на вътрешен 
и работнически контрол, и про 
фесионалните служби и дисци 
плинарната номисия, и накрая 
твърде активно да се ангажи
рат СК и Синдиката, когато се 
касае за самозащита и премах 
ване на различни форми на не
законни работи. В крайна смет 
ка незакоността действува съз 
нателно или несъзнателно и за 
страшава интересите на работ
ническата класа и доминантно 
то й положение в обществото.

— По воеме на либерализма 
отрицателните явления, въпре
ки че бяха много повече от 
днес. трудно бе да се пазнои- 
ват. Просто поради това. че 
хората ги възприемаха. Сега 
все повече се открояват, въп
реки че са пп-малко. Сега се 
посочват дреболии и се пре
калява. я и се изнасят непоозе 
рени работи. Често в заявлени 
ята преобладават чаошийски от 
думки. Поради това. че хооата 
са неуки и не могат ясно да 
познаят и разграничат кое 
добро, а кое е отрицателно. По 
някога хората нямат меока, Вси 
чко това затруднява работата 
на органа на вътрешния конт
рол.

В неделя на 20 юли на юго
славско-българската граница в 
района на местността „Слав- 
че”. недалеч от Босилеград, 
се проведе традиционния юго
славско-български събор.

Въпреки предобедните горе
щини и следобедните поройни' 
дъждове, на събора пристигна
ха около 30 хиляди посетите
ли от двете страни. За тях гра 
ницата бе отворена от 6 до 17 
часа.

Търговските и гостилничарс- 
ките предприятия организира
ха продажба на хранителни 
стони, питиета и сувенири. Оба 
че, противно на договора на 
смесената югославсноФьлгар- 
сма съборянсна номисия. тъого 
вените организации от НР Бъл 
гария през целия ден продава
ха и промишлено-индустриални 
стоки. По такъв начин нашата 
търговия, която зачиташе дого 
вора, со намери в неравнопра
вно положение.

Въз основа на договора 
банковите органи от двете стра 
ни обмяната на един лев 
вършеше по цена от 7 динара.

На голямата естрада бе изпъ 
лнена смесена художествено- 
музикална програма в продъл
жение от три часа, в която уча 
ствуваха самодейни колективи 
от двете страни.

За отбелязване е, че около 
3 хиляди наши граждани дой
доха на събора със собствели 
леки ноли, 
препятствия поради слабата ор 
ганизация и големите застои в 
съобщенията от Босилеград до 
съборището. Ето защо най-ма
лко два де три часа се измина
ваше петкилометровото разсто 
яние от Босилеград до Славче.

Тази слабост бе отчетена и 
миналата година, но и този път 
не се превзеха по-сериозни-ме 
рки тя да се предотврати.

на

се

По-специално, членовете 
Изпълнителния съвет разгледа 
ха пооблемите. явяващи се във 
връзка с изграждането на по- 
вечето инвестиционни обекти, 
нянои от които вече е трябва
ло да бъдат готови.

на

е
но имаха редицаТова се поеди воччко отнася 

за водопровода в Босилеград, 
който трябваше па бъпа пре
даден на употреба до 15 юни 
тази година. Понеже това е жи 
знен въпрос за трала, на засе
данието се нонстатипа, че стоп 
ителното ппедпоиятие „Градня" 
от Димитровград но се е до
статъчно ооганизиопло тази ан 
иия навреме да завъоши.

М. Б.

МЕСТНИТЕ ОБЩНОСТИ

Обемисти комунални 

акции в Димитровград
Изпт.лнитолният съвет също 

така заключи ла оп ускорят по 
дготопнито за лопътпцяцпто 
па Дома иа културата в Босмле-

В. В.

НРАЙГРАНИЧНО СЪТРУДНИЧЕСТВО
Тази година местната общ

ност в Димитровград със сред 
ствата от самооблагането ще 
строи „Гробарска” улица. Стой 
ността възлиза на 140 хиляди 
динара. Готвят се проекти за 
улиците: „М. Шукарев”, „Осми 
септември" и „Войвода Степе".

ги почистват и замърсяват въз 
духа и околната среда.

Средствата получени по ут
върдените цени за канализаци
ята, Изпълнителният отбор на 
местната общност в Димитров 
град смята и предлага да ги 
употребят за по-нататъшната ка 
нализация.

Освен отделните средства за 
„Гробарска улица" на джиро 
сметката на местната общност 
се намира още 640 хиляди ди
нара. Всъщност, местната общ
ност би могла да има на джи
ро сметката много повече. Сре 
дства от местното самооблага
не и от трудовите отношения 
в Димитровград не са трехвър 
лени на джиоо сметната на та
зи местна общност. Това не са 
направили компетентните слу
жби.

гоял. зп което допълнително сп 
ооигупони 3 милиона 
Същото сп отнася и за хоте- 

работи

линаоп.

Наши работници на Черно, 
а български

ческо море

ла, чиито строителни 
(пооади йякои технически при на Адриати-чини) все още не иървят спо
ред шапа.

Изпълнителният отбор има 
още един въпрос: да превзе
ме част от изглаждането на 
канализацията. Той предложи 
този обект да вземе „Услуга” 
и да изготви правилния, с кой
то според утвърдените крите
рии Щв се определят цените 
за приключване нъм отделни 
обекти. Така частните и обще
ствени жилищни сгради по-бър 

биха се присъединили нъм 
очакваната канализация, 

стане по-скоро, поие- 
септичнитп

Изпълнителният съвет и ос
таналите компетентни органи 
ще поионат от Електроразпре
делителното 'предприятие в Ле 
сновац с по-бърз темп да се 
прод7»лжи изграждането на да
лекопровода от 'Бооилеград мъм 
Любата и да се прибърза с 
изготвянето на проектосмет
ните документации но 'изграж
дането :на договорените дале
копроводи и за останалите со-

На 16 и 20 юли група от де- 
работници, непосредствени 

производители, от димитровгра 
дските организации на 
жемия труд заминаха на 15- 
дневна почивка на Черно море 
в курорта „Намче”. Същевре
менно друга прупа от десет ра 
ботници от съседните на Ди
митровградска община крайгра 
ничии градове от НР България 
заминаха на почивна на Адриа 
тичесно море в Петровац.

Да напомним, че размяната 
между синдикалната организа
ция от Димитровград и профеь 
юзните организации от Драго
ман, Сливница и Годеч 
в рамките на крайграничното 
сътрудничество между Димит
ровградска и посочените общи 
ни от НР България.

сет

сдру-

става

зо
доста 
Това да
X, понвЖ0етрХа често да М. Б. да.

А. Я
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белешна

Зеленият пазар 

снабдяват прекупвачи
Зеленият пазар в Босилеград и районните центрове 
зеленият р ста0а антуална обществена тема за

компетентните органи и обществено-политическите ор-

ГЕ>НИСтопанските организации, задължени за снабдяване 
на населението със зеленчук и овощия, и това лято по-

дяват потребителите с тези стоки.
Тази нередовност е толкова очебиеща, че ежеднев

ните възражения на гражданите са съвсем оправдани. 
Напоследък е реагирал и Изпълнителният съвет на Об
щинската скупщина, нойто въз основа на информация 
от инспектора по пазара, обсъди този въпрос.

Ползвайки тази неорганизираност на обществения 
сектор, частните производители от вътрешността 1меж- 
ду които, по мнението на инспектора по пазаря има и 
много прекупвачи) държат единствен монопол на зеле- 

— Става въпрос за особено високи цени. по 
някои от който с начество-ния пазар.

които продават стоките си, 
то си са и съмнителни.

Само в пазарния ден в Босилеград се стига до на- 
маляване ,на цените, защото се предлагат по
вече стоки от обикновено. Обаче, вече на следващия 
ден, когато малцина продавачи останат на пазаря, це
ните отново неконтролирано растят. До това се стига, 
защото зарзаватчийниците от обществения сектор със 
сегашната си организираност не са в състояние да ,,амо 
ртизират" високите цени, с нойто се налагат частни
ците.

■Къде е изходът?
По преценка на компетентните органи, в случая и 

на Изпълнителния съвет на ОС, в засилване на общест- 
тази област. Земеделската кооперация, 

„Слога" и комуналното .пред-

граничнияпункт „Градини”Митничарите Т. Павич и Б. Джунич на

СТО ХИЛЯДИ ПЪТНИЦИ В ЕЛИН ДЕН
Налага се разширяване на 

понеже не е възможно
Хиляди турски граждани на временна работа в западно 

ропейските страни са тръгнали на годишни почивни. За служ
бите срещащи се с тях, това са големи трудности, ноето осо
бено чувствуват митничарите и пограничните органи на грани- 
чно-пропуснвателния пуннт „Градини".

пътя,
на едно и също място, т.е. тра 
се, да минават леки, товарни 

автобуси. А трябва да 
се размисли и за откриване на 
нов пропуснвателен пуннт 
нашата община — 
края Джукич.

На входа в нашата страна 
пън беше ТОМИСЛАВ ПАВИЧ.

— Пропусквателната мощ е 
малка, което се отразява твър 
де зле и на пътниците, и на 
нашата работа. Срещаме се с 
хора, нойто чакат дълго време, 
а между тях са невръстни де
ца, болни, бременни жени ... 
И всичко това на открито при 
непоносима горещина.

Трябва коловоз за всички 
видове кола (леки, товарни и 
автобуси), за да можем да ра
ботим накто трябва. Нужен е 
и санитарен възел, за който 
се говори вече пет години. И- 
нан не може нормално да се 
работи. През лятото е непоно
симо ...

коли ивения сектор в 
търговското предприятие 
лриятие „Услуга”, могат да имат и законни и политиче
ски последствия, защото нередовно изпълняват една от 
своите дейности. И този път им се напомня за дължно

вТам ври като в кошер. Но 
ВАСИЛ КАМЕ-

пунктнично-пропуснвателния 
така и за Димитровградска об 
щина, е спешното му разширя 
ване, накто и разширяване на 
пътя, за да се увеличи пропу
сквателната мощност.

На изхода работи митнича
рят БРАТИМИР ДЖУКИЧ. Тук,

каза навъпреки това 
НОВ, началник на пункта „Гра 
дини“ любезно се отзова на 
молбата ни да отговори на ня
колко въпроса, във връзка с 
минаването на пътниците, труд 
ностите, с които се срещат, 
възможностите за преодолява
не на положението и т.н.

— Направим ли едно срав
нение между първите шест ме 
сеца на миналата и тази годи
на ясно личи, че броят на път 
ниците и колите значително е 
увеличен. През миналогодиш
ния период в двете посоки е 
имало 529 182 пътника, а сега 
938 644, а съотношението на 

возила е 156 000

стите.
Инспекторът по пазара ще превземе енергични мер 

всички прекупвачи, дошли на зеления

В. В.
ни срещу онези 
пазар в Босилеград.

на димитровградската митница, 
работи вече 13 години. Поне
же е в непосредствен конатнт 
с пътниците впечатленията му 
дават най-ясна картина за по
ложението.

ТУК, КРАЙ НАС

Да събираме отпадъчните 

материали ПО 12 ЧАСА В КОЛОНА — СЕ 
МИНАТ 20 КИЛОМЕТРА

— Хората чакат в колона и 
до 12 часа, а през това време 
се придвижат само от Пирот

торните означава защита на 
човешката среда, която без ог 
лед големината на селището е 
застрашена от замръсяване ,до 
ри и с материали, нойто могат 
да бъдат от полза.

Кой би се наел да събира от 
падъчните материали в Димит
ровград е техничесно-операти- 
вен въпрос. „Услуга” би могла 
да възстанови нонтанти с ня
кои предприятия, занимаващи 
се със съответни работи. Съ
щото може да направи и мест
ната общност. Защото да се

Съществува необходимост, 
а има и многостранни причини 
в Димитровград, някой да за
почне работа върху осъщест
вяването на препоръките на 
Изпълнителния съвет на СР Сър 
бия, да се организира събира
не на стара хартия, текстилни 
тъкани, желязо, с една дума 
на различни отпадъчни мате-

моторните 
към 271 351.

Когато сравняваме тези два 
периода да изъткнем, че осо
бено се увеличава броят 
товарните коли. Докато мина
лата година през шестте месе 
ца минаха 26 хиляди камиона, 
за същия период на годината 
до началото на юли 
към

щ А. Д.на

ДИМИТРОВГРАДI РЕКОЛТАТА
ПО-СЛАБА

минаха
68 хиляди. Товарните ко

ли изискват по-обстоен прег-
риали.

Такава анция би мопта да се 
организира и от време на вре
ме, а за димитровградчани би 
била от полза. Не само поради 
това, че ще получат известни работи за доброто на гражда

ните, не само в града, но и об 
щината е основна задача на са глед, а понеже дневно минават 

и до 800, ясно е че те много 
затрудняват нашата работа и 
са една от причините за съз
даване на колоните.

През тази година най-много 
пътн.ици минаха на 14 юли — 
общо 102 661 души. Техния 
брой не беше много по-малък 
и през останалите дни на ме
сеца. Обикновено колоните се 
създават към края на седми
цата т.е. в събота и неделя. 
Най-много минават турски гра
ждани на временна работа в 
западните страни.

В Димитровградска община 
наскоро ще започне жътвата. 
Обаче според оценка на спе
циалистите, добивите ще бт*- 
дат под очанванйята.

средства, но мазетата и тава
ните да освободят от вехтории 
и направят място за по-полез- моуправителното ядро.

Впрочем, най-важно е няной 
да се задължи, дори от време 
на време да изпраща камион 
и да започне с изкупуването

Макар че през пролетта пше 
добре, 
влаж-ини неща.

От друга страна, общността 
ще получи значителни количе
ства вторични материали, от 
които биха могли да се създа- на вехтории и осъществи ед

на полезна инициатива на Из
пълнителния съвет на СР Сър
бия.

ницата се развиваше 
поради прекомерната 
ност на почвата плевелите из 
буяха и разни други болести 
по пшеницата намалиха доби
вите и на частния и на обще
ствения сектор.

Според тези преценки — и 
царевицата е в застой в свое
то развитие, но се изтъква, че 
пропуснатото ще бъде навак
сано, ако вегетацията става 
при благоприятни условия

« I *

В. Каменов

до Димитровград. Можете ли 
да си представите с какво на
строение идват тук и в 
во положение се намира мит
ничарят, когато разговаря с 
такива хора. Просто няма въз
можност за обикновен разго
вор и нормална работа.

дат суровини, за които сме при 
нудени да даваме доста деви
зи.

М. Б.И трето, премахването на вех как-

Най-голямо движение очак
ваме към нрая на ооли и нача
лото на август, понеже тогава 
все още пътници от Запада о- 
тиват за Близкия .изток, а до
сега миналите се връщат.

ТРУДНОСТИТЕ И ИЗХОДЪТ
В дните с най-голямо движе 

ние се протягат колоните де
сетина ц повече километра и 
ние максимално се ангажира
ме. В такива случаи митнича
рите нямат време за отдих, а 
дори и за ядене. Напоследък, 
и служебните коли не могат да 
си пробият път, па заедно с ко 
летите от пограничните орга
ни, по-голяма част от пътя до 
работните места минават пе-

БОСИЛЕГРАД НЯМА 

ЗЕМЕМЕРИ 600 хиляди ДИНАРА ЗА ПЪТЯ

шиловци - високГодини наред Ьосилеградска 
община няма специалисти — 
(инженери и техници по земе
мерство. В момента общинско
то кадастрално управление се 
нуждае от един инженер с ви
еше образование, двама или 
трима с полувисше образова
ние и трима специалисти със 
средно образование. Такива 
специалисти са малко в стра
ната и това особено засяга сто 
!пански изостаналите общини, 
каквато е и Босилеградсна. На 
досега обявените конкурси за

попълване на вакантните мес
та не се явиха нандидати. За
напред трябва да се потърси 
по-друг изход: стипендиране 
на ученици и студенти за тази 
специалност.

Управителният отбор на Фон 
да за пътища в Димитровград 
е дал съгласие 
нието, според което Общинс
ката скупщина трябва да инве
стира 100 хиляди 
довършаване на шосето Сми- 
ловци —• Висок. Последните 
наводнения са причинили знат 
ни щети. Шосето трябва да се

Пътното пред- 
в Ниш ще отде

хиляди динара, 
приятие „Ниш“ 
ли 400 хиляди динара.

Освен това, нишното пътно 
предприятие е поело задълже
ние да извърши поправка 
отсечката от „Кръстопътя” до 

Смиловци, която миналата го
дина е несолидно градена, по
ради което претърпя 
щети от сегашните порои.

на предложе-

Босилеградското земемерно 
управление тази «или следваща 
та година ще получи нова под
ходяща сграда, инвентар и ин
струменти. Обезпечаването на 
службата с необходимите спе

динара за
на

големициалисти се налага толкова по 
вече.

ша. валира, а сетне и асфалтира. 
В поправката на пътяЕдинствен изход от това по

ложение, както за нас на гра- ствува и „Ниш-експрес
ще уча- 
“ с 100Ст. Евтимов М. Б.
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МЕСТНИТЕ ОБЩНОСТИ И•ПОМОЩ НА ПОСТРАДАЛОТО

СЕЛСКОТО СТОПАНСТВОСЕЛО

з аконът за сдружаване 'на земеделците откри нови въз
можности за афирмация ,на местните общности като основна
форма на самоуправително организиране на село. Предложе-

форми същевременно означават отправна точка за разните
на най-приемливите форми на производствени отноше-витие

стопанство. Иогато става дума за това трябвания в селското
да се каже, че всички тези процеси не би могли и не могат
да се развиват извън местните общности, които изразяват
интересите на трудещите се на село. Това най-напред би тря
бвало да бъдат нови съдържания на техните дейности, а това
изисква статутите нонкретно да дефинират действуването на
местните общности и в тази област.

ПОПРАВКА Одуржаването на земеделците не може да бъде само
обект на интерес на делегациите на частните производители
и делегациите и делегатите на организациите на сдружения
труд, които се занимават с тези проблеми. Напротив, времеМеханизация на пътя
и да се помисли върху това, че местните общности са ме-НА ПШ Т. ОДОРОВЦИ - ста, в които най-непосредствено се решават въпросите при
лагане на практика закона за сдружаване на земеделците и
че това е форма на самоуправително организиране, с помощ
та на която и в която по най-добър начин се учредяват и съ-Миналата седмица X ИЗГРАЖДАНЕТО НА МОС-започна

поправката на пътя Трънски О- ТА ПРЕЗ КУСОВРАНСКА гласуват интересите на частните производители и коопераци-
. доровци — Куса врана. Изве- РЕКА — ПРИКЛЮЧВА ите. Понеже става дума за жизнени въпроси на трудещите се
•стно е, че неотдавнашните про 
ливни дъждове онеспособиха от селата, тогава разбира се те са предмет на всекидневнощина. Ползват се и средствата действуване на местните общности, в които се търсят най-подпътя за движение на моторни на местното самооблагане.

Освен булдозерът на „Град- 
ня”, на трасето ежедневно ра

ходящи решения.коли по цялата му дължина от
седем километра. Действуването на обществено-политическите сили за

Пътят ботят й 10 дострои предприятие 15 жители от сдружаване на земеделците по характера си същевременно„Градня”. В продължение Куса врана. Тяхното желаниена е и политически въпрос, та не може да се обсъжда и реша-един месец трябва да се про- е да се ускори изграждането ва без местните общности. ^)ще повече,бие ново трасе, почти на ця- че укрепването наму, понеже вече два месеца
местните общности същевременно означавалата дължина до селото. Ново кусовранчани нямат връзка с и политическа

то трасе ще бъде отдалечено центъра на общината и възмо легитимация за добра работа, на първо място, на първичните
" от Кусовранската река, така жности за снабдяване с най- организации на Съюза на комунистите.че в случай на проливни дъж- основни продукти. Когато се говори за функцията на местните общностидове. опасността пътят да бъде На Кусовранска река усиле

но се изгражда и мостът. Тук в реализиране закона за сдружаване на земеделците, се има-©неспособен за съобщения е
работитезначително по-малка. са в заключителна предвид организационния подход нъм този въпрос, относно
фаза. Този мост е твърде ва
жен не само 
от този район, но и за цялата

За изграждането на пътя сре 
дства от 130 хиляди динара е 
обезпечила Общинската скуп-

онази организационна форма, която на местните общности 
ще даде най-добри мнения и предложения за решаване. Това 
може да бъдат комисии на скупщината на местните общности, 
които ще се занимават с проблемите на селското стопанство, 
сдружаването и „Зеления план".

Мостът на Кусоврансната река

община. Той ще свързва Ди
митровградска и Бабушнишна 
общини. В момента през него 
се движат леки коли, така че 
болшинството пътуващи на по 
чивка в Звонска баня минават 
тук. Мостът също изгражда 
„Градня” и с$_ очаква оконча
телно да бъде готов след един 
месец.

за населението

Печалба от гъбите Занимавайки сз с така важни въпроси, местните общ
ности и техните комисии се поставят в центъра на най-кон
кретните проблеми, от чието решаване зависи развитието на 
самоуправителните социалистически отношения на село. Тря
бва ли да се изтъква, че делегатите и делегациите на земе
делците и кооперациите означават разширяване на политиче
ската власт на местните общности?

В Божица някои стопани са 
взели по 5 до 6 хиляди динара 
за гъби.

Гъбите се изнасят за Италия 
и Германия.

Миналата, а и тази година, 
■ която особено беше дъждов
на, в клисурски и божишки ра
йон, мнозина хора се занима- 

- ват с бране на гъби. Доскоро 
това бе неорганизирано. От из 
вестно време насам с тази дей 
ност се занимават горското сто 
панство в Сурдулица и Влади- 

' чин хан.
Цената на гъбите е висока: 

сурови се изкупуват в Сурду
лица и Владичин хан по 20, а 
в Клисура, Божица и Власина 
по 15 динара килограм: суше
ни гъби се изкупуват по 300

М. В. А. Д.

Кооперативните съюзи - асоциации на сдружените 

селскостопански производители
X ИЗ ДОКЛАДА НА ИНЖ. РАДЕННО СТАНИЧ НА РАЗШИРЕНОТО ЗАСЕДАНИЕ НА СЕКРЕТАРИАТА НА ПРЕДСЕДАТЕЛ 

СТВОТО НА РЕПУБЛИКАНСКАТА КОНФЕРЕНЦИЯ НА СОЦИАЛИСТИЧЕСКИЯ СЪЮЗ
развойни програми. Впрочем, 
първото предусловие селско
стопанските производители да 
се сдружават е да се израбо
тят развойни програми за вся
ко сдружено стопанство, за 
всяко село, кооперация или ос 
новна организация на сдруже
ния труд. *В тази програма ще 
намери мястото си и сдру
жения селскостопански произ
водител.

Кооперативните съюзи тряб
ва да бъдат в центъра на сдру 
жаването на труд и средства 
на селскостопанските произво
дители и тяхното свързване 
със сдружения труд. Тяхната 
активност трябва да се насоч
ва към насърчаване и органи
зирано действуване към разви 
тие на разни видове сдружава 
не на труда, средства на сел
скостопанските производите
ли. Възникват редица вт>проси 
във връзка с учредяването на 
кооперациите и основните ор
ганизации, произтичащи от За 
кона за сдружаването на сел
скостопанските производите
ли. За тази цел кооперативни
те съюзи ще оказват органи
зационна, професионална, тех
ническа, правна и други видо
ве помощ на своите членове. 
Касае се също за изработка 
на самоуправителни споразуме 
ния за сдружаване на произво 
дителите, статути, договори и 
други актове, е които на само- 
управите/ми начала се уреж
дат отношенията в коопераци
ите и основните организации 
на сдружения труд.

ват в общественото договаря- • 
не и самоуправителното спора
зумяване по онези въпроси, ко 
!Ито са свързани за развоя на 
селото и сдружените селскосто 
папски производители.

Успешното свързване на сел 
смостопанските производители 
със сдружения труд подразби
ра и ускоряване процеса на 
свързването на производството 
преработката и оборота. Както 
и досега повече пъти се изтън 
ваше, оборотът в много случаи 
е над производството и това 
до голяма степен забавя про
цесите на сдружаване. Със са
моуправителни споразумения 
трябва по-бързо да се разре
шават тези въпроси.

В предстоящия период тряб 
ва да се приемат и редица об-' 
ществени договори за цените, 
кредитите, накто и за развитие 
то на отделни произведения. 
Към тях се числи и необходи 
мостта в кооперативните съю
зи по-реално да се изучат 
ребите и развойните програми 
ш химичесната и машинната 
промишленост, свързани - 
селското стопанство, да се об- 
съждот споразумения

участвуват и пряко да сътруд
ничат с професионалните орга 
низации по селско стопанство. 

В областта

динара килограм.
Трябва да напомним и това, 

че училищата в Клисура, Божи 
ца и Власина изпускат една 
хубава възможност чрез учени 

' ческите си кооперации да дой
дат до хубави пари.

В акцията не се е включило 
нито земеделско-търговското 
предприятие „Клисура" в с. 
Клисура, докато горените сек
ции от Сурдулица и Владичин 
хан изкарват товарни камиони 
на място, където се берат гъ
бите и вече са изкупили голе
ми количества.

на законодател
ните мероприятия — коопера
тивните съюзи ще трябва да 
разглеждат инициативи за при
емане на някои нови закони. 
Особено, когато 
областта на

се касае до 
кредитирането, да 

нъчното облагане и пр. и тяхно 
то въздействие върху процеси 
те на сдружаването. Тук се чи 
сли и необходимостта от 
цялостно изучаване на социал
но здравните проблеми на 
лото. Кооперативните 
трябва да изиграят важна ро
ля в развитието на съревнова
ния за високи добиви, както 
между самите производители, 
така и между отделни села или 
раиони. Трябва да се грижат и 
за организирането на изложби, 
семинари и курсове, чрез кои
то да се внедряват съвремен
ните научни постижения в об
ластта на селското стопанство- 

ит съ,цествено значение е 
и развитието на ученическото 
кооперативно дело, което 
послодък со засилва. Трябва 
Да се продемат 
за включване 
на жените.

Освен допринасянето за за
силването на съществуващите 
кооперации и основни органи
зации на сдружения труд за 
кооперация, голямо значение 
има раздвижване инициативи 
за създаване на нови коопера
ции и основни организации на 
сдружения труд. Ясно е, че не 
можем да допуснем да имаме 
и занапред толкова голям брой 
организации, които

по-

се-
СЪЮЗИ

Поправка
В миналия брой на „Брат

ство” в статията ГОЛЯМА РА
ДОСТ и ПРАЗНЕНСТВО В СЛА 
ВИНЯ е допусната грешна. Под 
снимката вместо „Председате
лят Д. Пзтров пусна тона” тря 
бва да бъде „Председателят 
Д. Петровия пусна тона”. Изви 

на другаря Петро- 
на читателите за греш-

лонякога 
села. 

става все по-ан-
понриват само няколко 
В този смсиъл 
ту ален и въпросът за обединя
ване на площите — т.е. за ко- 
масация и арондация на земя-

лот-

та.
мякаме со 
пич и 
иата.

Кооперативните съссъюзи, като 
облици на самоуправително ор 
ганизироне на селскостопански 
те производители, ще участву-

на-
Една от сериозните слабости 

в сдружаването е липсата на
за дава-ОТ РЕДАКЦИЯТА инициативи и 

в тази акция и
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ладежкл сгрАиимл
С ФОТООБЕКТИВА ПО НАШИТЕ КРАИЩА

СПОРТЪТ В ЮНА

Завършим 28-то всеармейско 

първенство
Възможности 

и желания...I

приятелство и другарството и 
боеготовността на Югославска
та народна армия. — Тази спор 
тна манифестация потвърди 
най-дълбоната свързаност на 
пашата Армия с народа и с об 
щите процеси на нашето само- 
управително битие. Другояче и 
не може да бъде, защото на
шата армия израстна от наро- 

* да, служеше и служи на наро
да и кали в борбата 
шизма и домашните

плини. Признанията раздаде те 
нерал-полковник Рахмия Каде- 
нич, комендант на Сараевската 
военна област.

На първо място се клаоира 
енипът от град Земун, на ‘вто
ро Сараево, на трето Загреб.

Занривайки малката олимпиа 
да на нашите въоръжени сили, 
тенерал-полковник Рахмия Ка
ден ич подчерта, че това пър
венство бе силна изява и пре
глед на спорта и 'Младостта,

В Баня Лука завърши 28гО 
всеармейско спортно първенст 
во. Пет дни на спортните тере 

войнишки ©ишебой, 
стрелба, плуване, атлетика, хан 
дбал и-баскетбол .се състезава 
ха около 900 военнослужещи в 
ЮНА. Постигнати са извънред 
ни спортни резултати.

На края на тържествен начин 
бяха връчени купи, медали и 
грамоти на най-добрите отбори 
и спортисти по отделни дисци

Всички желаем да пътуваме удобно с автобуси и ле«И) 
ноли. За танива удобства са нужни добри пътища. Много до
лини и по-малки дерата пресичат автомобилните пътища. Вся
ка седмица пътищата затрупват пороища -и по този начин се 
създават ‘материални разходи за поддържането им. Ако нъм 
това добавим, че 60 км пътища са без защита, тогава може 

положението на пътищата в об-

ни във

да имам пълна картина за 
щината.

ДИМИТРОВГРАДПРИКЛЮЧИ СЪВМЕСТНИЯТ СЪВЕТСКО-АМЕРИКАНСКИ 
КОСМИЧЕСКИ ПОЛЕТ I

ПЪРВОТОРЪКУВАНЕ 

В КОСМОСА за НОБследване на Космоса. Сред хо
рата от целия свят този очак
ван старт в Космоса предизви
ка голям интерес. Всекидневни 
те земни грижи се пренесоха 
в Космоса, където хората с 
внимание наблюдаваха полета 
на двата кораба. От СССР Лео
нид Брежнев, първият секре
тар на КП на Съветския съюз 
и президентът на САЩ Дже- 
ралд Форд приветствуваха кос 
монавтите и отбелягаха новия

За последните десет дни 
световното внимание бе отпра 
вено към Космоса, където за 
пръв път се срещнаха косми
ческите нораби „Союз” и „А- 
поло“. Този велик подем за ов 
ладяването на Космоса започ
на 15 юли, когато бе изстрелян 
космическият кораб „Союз — 
19” пилотиран от полковник А- 
лексей Леонов и бордов инже 
нер Валерий Кубасов.

Същия ден от космичесния 
център „Канаверал” бе изстре 
ляна и американската ракета— 
носител „Сатурн”, която изве
де в орбита около Земята кос
мическия кораб на Съединени
те щати „Аполо” пилотиран от 
Стафорд, В. Бранд и Д. Слей- 
тън. Двата кораба направиха 
подвиг и най-голямо постиже
ние досега при овладяване на 
Космоса. Те се скачиха, а кос
монавтите от двата кораба на
правиха взаимно посещение. 
Всичко това бе предавано по 
телевизията и милиони зрите
ли от целия свят можаха да 
наблюдават спектакъла и исто 
рическото ръкуване на космо
навтите.

По този начин 15 юли 1975 
година, когато започна първият 
съвместен полет „Союз” — 
„Аполо” с екипажите на Съвет 
свия съюз и Съединените ща
ти ще влезе в историята за из-

От 17 до 25 юли в I. 
за култура в Димитров: 
устроена изложба „Ат 
стното движение на кл 
ките народи и тридесе 
ни от победата над фа1 

Изложбата, в организ 
Центъра за култура, уст 
зея на революцията на 
вените народи и нарс 
Автори на същата са 
Бодрожич, Бранислава I 
вич и Петър Егедушич. 
бата съдържа редица с| 
фии от най-важните ис 
ски събития в Югосла! 
време на ,,49-месечнит» 
човешки усилия и кърв 
тни битни на нашите I 
за освобождение на с-

етап в развитието на сътрудни 
чеството между СССР и САЩ, 
като окачествиха това като 
„историческо събитие".

Скачването на двата кораба 
стана на височина от 225 кило 
метра. На 33-а обинолна раз
стоянието между „Союз” и „А-. 
поло” стана 480 
След това започна

нилометра.
маневрира

не, докато двата кораба не се 
доближиха до 30—50 ‘метра. 
След това двата кораба се ска 
чиха и останаха свързани 48 
часа .„Союз—19” МИНАЛАТА СЕДМИЦА 

НИШ
прекара в 

Космоса шест дни, докато „А- 
поло” остава в Космоса десет
дни. Разликата на продължител
ността на полета се състои в 
това, че след завършването на 
програмата си „Аполо” трябва
ше да премине на такава орби
та, от която да може да 
лриводни в определена 
на Атлантическия океан.

I]

бригадасе
точка

ЗАПОЧНА МЕМОРИАЛНИЯТ ТУРНИР ПО МАЛЪК ФУТБОЛ за ГДРУчоствувот 31 втбври На трудовата акция I 
нската демонратична р 
на в края на миналата 
ца замина студентска 
от Ниш. Бригадата има 
състав 15 студенти. 1 
от Ниш ще работят 
от 19 юли до 9 август.

Според договора ме»! 
щинената конференция 
и Централния съвет на 
ната германена младей 
лятото на тая година ) 
направи обмен на студ» 
жду нашата страна и 
сна демократична рег 
Предвижда се студент 
Ниш да останат в Герм 
дена. Над двадесет де 
работят на номунални 
а десет ще използват 
енурзии по ГДР.

Студентите от ГДР I 
стигнат в Ниш на дес 
густ.

В Димитровград започна УШ 
традиционен мемориален 
нир по малък футбол — „Ален 
сандър Пейчев — Аца”. На ту 
рнира участвуват 31 отбори от 
Димиртовпрадска и съседните 
села от Пиротона община с об 
що 340 състезатели.

Турнирът по тържествен на
чин откри председателят .на Об 
щинената конференция на Съю 
за на социалистическата мла
деж в Димитровград Николай 
Пейчев. Той изтъкна значение
то му, нато подчерта, че този 
турнир през летните дни пред
ставлява най-масова спортна 
проява в Димитровградска об
щина. Турнирът е от голямо не 
само спортно, но и обществе
но значение. Чрез него работ
ническата, ученическа, селска 
и младежта от Югославската 
народна армия в спортните съ
стезания развиват социалисти
чески дух и дух на взаимност, 
братство и единство.

Турнира откриха отборите 
„Приятели” и „Александър Лей
чев — Аца” съставен от съиг- 
рачи на покойния Александър 
Пейчев. Въпреки че загубиха 
срещата с 5:2 ветераните на 
димитровградския футбол бяха 
топло привествувани от хиляди 
зрители, което е най-голямо по 
сещение на едно спортно със
тезание в града.

След осемдневни състезания 
турнирът трябва да завърши 
в неделя, на 27 юли. Първите 
два кръга на турнира се играят 
по система на преселване и в 
тях трябва да се излъчат осем 
те най-добри отбора. Тези осем 
отбора, разделени в две гру
пи, ще дадат двата финалисти 
От тях ще се излъчи и тазго
дишният
футбол на турнира.

тур-

в

първенец но малък

А. Д.
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САМОУПРАВИТЕЛНИ ИНИЦИАТИВИ Президентът
Тито
по ровител 
на фестивала 
в Пула

За по-рационална 

училищна мрежа . -.
лПрезидентът на Републи 

ьата Йосиг; Броз Тито ще 
бъде покровител на 22 фил 
мов фестивал на югослав
ския игрален филм в град 
Пула.

Фестивалът ще се със
тои от 26 юли до 2 август 
тази година.

Събранието на трудещите се 
при основното училище в 
ганово прие 1инициативата на 
Изпълнителния отбор на само- 
управителната общност на ин- 
тереоите за предучилищно и 
основно образование в Димит
ровград за обединяване на учи 
лищата на територията на об
щината, нато значителен ттри- 
>юс в рационализация на обра
зованието и възпитанието. При 

•емайки тази инициатива труде 
хците се е това училище изхо
ждаха от анализа на положе- ците са твърде лоши. Някои 
нието във__възпитанието и обра 

•зованието в Бурела.
В погановсното училище е осе 

тите класове има общо 60 уче 
■ници. Общо 21 ученици полу- 

' чават първоначално образова
ние, и то 13 в Поганово и 8 в 
Драговита. Цената на шнолува 
не за един ученик е 10 хиля
ди динара. Училището годиш
но изразходва 600 хиляди дина 

' ра. Във всички класове през

идната учебна година ще има 
53 ученина, а в първи клас в 
Поганово и Драговита само по 
двама ученина. Това означава, 
че цената на школуване на е- 
дин ученик от година на годи
на ще бъде по-висока.

Това не е всичко. Училище
то няма нито добри помеще
ния, нито комплектни съвреме 
нни учебни помагала. Няма по
мещения за отделни ученичес
ки дейности. Условията за до-

По-

вия. По този начин бяха задо
волени многостранните интере
си на пионерите-гости за живо 
та и работата на пионерите от 
българската народност.

Посещението е направено в 
рамките на международната 
размяна на пионерски органи
зации, на която тази година до 
макин е Ниш. Взаимно бяха из 
разени желания за сътрудниче 
ство между детсния . 
„Другарче“, нойто се печата в 
Ниш на българсни език, и при 
турната на младежката и пио- 
нерсна страница във вестника 
„Подунавска правда“ в Русе.

Пионери от Русе 

в „Братство“пълнително хранене на учени-

предмети, поради малкия брой 
на учениците, не преподават 
професионални кадри. Колек
тивът на училището намери 
много причини, върху които о- 
боснова своето предложение 
за реорганизация на училищна 
та мрежа. Те пресметнаха, за 
да се поместат в интернати за 
всеки ученик трябва да се оси
гурят 70 динара месечно, а за 
всички ученици във 'висшите 
класове по 245 хиляди динара 
годишно. Смятат, че за едно 
четирикласово училище тряб
ва да се осигурят 120 хиляди 
динара годишно. Да вземем, че 
тази цена на образованието по 
не за 20 на сто е по-ниска от

публикуване на преводна лите 
ратура и политичесни трудове 
на нашите ръководители и пу- 
блинуване на произведения на 
български език от автори 
българсната народност.

Домакините запознаха пионе 
рите с условията и начина на 
школуване на децата от бъл
гарската народност в Югосла-

Пионерите от пионерската 
организация в Русе, НР Бълга 
рия миналата седмица напра
виха другарско посещение на 
издателство „Братство“ в Ниш.

Гостите проявиха особен ин
терес за работата на издател
ството и издателската дейност 
на български език. Домакини
те ги запознаха с дейността —

вестник

на

М. Б.

ДИМИТРОВГРАДБЕЛЕЖКА

Ремонтира се старата училищна сградаЛипса на 

инициатива
действителната, тя все пак е 
по-евтина отколкото самоупра- 
вителната общност па интере
сите да осигури за предстоя
щата учебна година 700 хиля
ди ди нара.

От друга страна възможно е. 
да се осигури превозването на 
ученици до Трънсни Одоровци. 
В случая необходимо е по-бър
зо да се завърши пътя Погано 
во — Погановски манастир. То 

изисква значителна ма
териална помощ /на акцията 
на погановчани за изграждане 
на тази съобщителна връзка.

готово до започването на учеб 
ната година. За целта 500 хи
ляди динара обезпечиха общ
ностите на интересите за обра 
зование и пряка детсна защи
та, Общинската скупщина, ос
новното училище и гимназията 
■и др.

Поправката обхваща осно
вен ремонт на сградата, нова

Основното училище „Моша 
Пияде" в Димитровград склю
чи договор със строителното 
предприятие „Градня" за поп
равка и генерален ремонт на 
някогашната училищна сграда, 
„Христо Ботев" ноято години 
наред се ползваше за склад 
на „Тигър”.

Училището трябва да бъде

инсталация и санитарен възел.
По този начин училището ще 

бъде годно в него да работят 
осем паралелки в две смени, 
което значително ще обленчи 
работата в централното учили 
ще, нъдето проблемът за по
мещения години наред е изо-

Една хубава инициатива 
в Клисура, подета преди 
няколко години е спряла. 
Касае се за построяването 
на нова .сграда, в която да 
бъдат поместени пощата с 
едно двустайно жилище, 
две едностайни и две дву
стайни жилища за Здрав
ния дом, помещения за ме 
стната общност и местната 
канцелария, делови 
щения на 
говското предприятие „Кли 
сура” и библиотека с чита
лище.

Средствата са обезпече
ни. Обаче, ногато е тряб
вало някоя от заинтересо
ваните организации да пое
ме върху плещите си изгот 
вяне на проект, експропри
ация на землището и други 
те работи, свързани със 
строежа — всични измък
ват гръб.

стрен.
А. Д.

ва
ПРОБЛЕМИ НА УЧЕБНОТО ДЕЛО В ДИМИТРОВГРАДСКА ОБЩИНА

КАКВО ДА СЕ ПРАВИ С МААОЧИСАЕНИТЕ КЛАСОВЕ?Преподавателският колектив 
в Поганово има повече основа 
ние да предложи пълна, а ме 
само в административните ра
боти интеграция. Той иска ин
теграцията да осигури всични 
предмети да се преподават от 
съответните специалисти. Да 
се решава проблемът ма рацио 
нализация в административни
те работи означава само да се 
пестят средства за един работ 
ник по-малко, донато в препо

давателско-образователната 
дейност нищо не се мени.

Колективът като предлага пъ 
лна интеграция няма да се уве 
личат подведомствените отде
ления. само ще се попълни то
ва в Трънсни Одоровци. Това 
означава, че не трябва да се 
ангажират отделни кадри, а 
всички предмети .ще се препо 
дават от специалисти. Разбира 
се, те предлагат обществено- 
политическата общност да се за 
дължи да осигури работа ма 
онези преподаватели, които ос 
танат без работа.

Инициативите за рационали
зация имат свое възпитателно- 
-образователно и обществено 
и икономическо оправдание и 
струва се, че съвсем са назре
ли условията за променяне ор
ганизацията на училищната 
мрежа, само 'въпрос е дали в 
този момент може да се ре*- 
шат многобройиите интереси и 
проблеми, които трябва да се 
задоволят.

поме-
земеделско-тър-

дина положението ще бъде 
следното: в Поганово — 34 у- 
ченика, в Каменица — 34 и в 
Долна Невля — 45 ученика.

Като се има предвид същест 
вуващото положение — поста
вя се въпрос: кан да се рацио 
мализира обучението? Дали.ня 
ма да е по-изгодно някои под
ведомствени отделения с ма
лък брой ученици да бъдат за
крити, а за сметка на това за 
учениците да бъде обезпечен 
превоз и издръжка за повише
ните разноски около школува
нето. Други училища биха мо
гли да се обединят нанто на
пример Моинци и Бребевица с 
ново седалище на училището 
в ,село Мъзгош, което е на оре 
дата между две села. Центра
лното основно училище в Пога 
ново, както вече има инициати 
ва, може да ое съедини с учи 
лището в Трънсни Одоровци, 
нъдето да се създаде интернат, 
за Невля няма друг избор ос
вен да се приобщи към Димит 
ровград нато за учениците или 
се обезпечи превоз или интер
нат.

В Димитровградска община, 
в която през последните пет
надесетина години ярко е из
разена миграцията на населе
нието — от година в година 
поскъпва обучението. Броят на 
учениците намалява, някои учи 
лища са закрити, а в други се 
лища са пред закриване, пора 
ди все по-малкия брой на уче
ници.

И днес, освен в Димитров
град — в петте централни ос- 
оновни училища: в Каменица, 
Омиловци, Поганово, Тр. Одоро 
вци и Долна Невля — в 32 па
ралелки се учат само 537 уче
ника. В 28 от тях броят на уче 
ни ците е под 20 души. В дол
ните класове дори в 6 паралел 
ни броят на учениците е под 
10. Например: в Бребевница м- 
ма 7, в Горна Невля и Барйе 7, 
в Драговита 8, Искровци 9 и в 
Радейна също 7 ученика.

Това прави училищната мре
жа в общината педагогически 
и икономически нерационална.

В Поганово, Каменица и Дол 
на Невля броят на учениците 
в предметното обучение рязко 
намалява. През учебната 1970/ 
71 година в Поганово напри
мер е имало 65 ученика, /в Ка-

ловци, в същото село да се 
създаде интернат.

С интеграцията биха се съз
дали условия за по рационал
но и по-качествено обучение. 
Намалил би се на първо мяс
то броят на преподавателите, 
които в някои училища не са 
използвани напълно поради ма 
лкия брой на учениците: второ 
— от икономисаните по тоя на 
чин средства биха се издържа 
ли интернатите (или пък прево 
за) и трето: обучението би се 
издигнало на по-вИсоко .равнм- 
ше, защото би се подобрил 
професионалният състав на пре 
подапателските кадри. Създа
ват се и по-големи възможно
сти за обединяване на същест 
вуващите по отделни училища 
нагледни средства и набавката 
на нови, което до голяма сте
пен ще осъвремени обучение
то и т.н.

Но възниква и един друг въп 
рос. Ще останат без работа 
преподаватели, провели и по 
и повече години а просветното 
дело. За тях ще бъде необхо
димо да се поведе сметна, за 
да не останат без работа, дори 
и да се преквалифицират.

М, Андонов

А нито местната общност 
и местната канцелария и- 
мат добри помещения, по
щата също: намират се в 
частни къщи. Библиотеката 
също е поместена в кухня
та на основното училище 
„Иво Лола Рибар” и много 
от книгите са недостъпни 
на по-широк кръг читатели, 
именно поради липса на по 
мещения.

Крайно време е общест
вено-политическите органи
зации в района, местната 
общност и Общиисната сиу 
пищна в Сурдулица да раз
движат акцията за строежа 
на сградата, нато побързат 
с експроприацията на зем
лището, защото средствата 
са налице. Обаче липсва ан-, 
ция.

Случаят с Каменица обаче е 
по-особен. До Смиловци е да- 

меница 51 и в Долна Невля 78 лече, няма добри пътни съоб- 
учешина. В миналата (1974/75) у 
чебна година в Поганово е и-

щения и в момента .може би 
се налага училището да просъ
ществува още няколко години, 
или пък в случай на съединя
вано с училището а село Сми-

мало 39, в Каменица 41 и в До 
лна Невля 56 ученина.

В идната учебна (1975/76) го
М. В,

М. Б.
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СПОРЕДПЕНСИИТЕ
ЛИСПОРЕДДЖИЗНЕН1ГГЕ

РАЗХОДИ

л

ИНФОРМАТОР!
I

на симоуправителната общност на интересите по 
здравно осигуряване — Пирот

ни мерни положението да с Р Общността
на неотдавна състоялото “ заседание « ре.
по пенсионно ^осигуряване жно.

повишение 1на пенсиите.
съгласуването на пенси- 

1965 до настоящата

0

РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА СРЕДСТВАТА ПО ЗДРАВНА ЗАЩИТА В СР СЪРБИЯ

Средства за превантива публики и
стите за допълнително

Разисквайки по анализа за 
икономическите процеси от 

Съветът на Съюза на общностите по пенсион- 
Югославия се застъпва

ите с 
година,тър в Алексинац за реабилита

ция 5 милиона динара.
На Здравния дом в Димитро 

вград за построяване на Дом 
за стари и изнемощели лица 
са отпуснати 4 милиона дина-

Въз основа на предложение 
за развитие и подобрение на 
инвалидната защита и създава 
«нето на материални условия за 
превантива в тази област, за 
реабилитация и настаняване на 
работа на инвалиди в периода 
от 1976 до 1980 година — Репу 
бликанската общност по пен
сионно и инвалидно осигурява
не е отпуснала значителни сре 
дства на Общността в Ниш.

Здравният дом в град Ниш 
за изграждане на Център за 
превантива и реабилитация ще

4 МИЛИОНА ЗА ДОМА ЗА 
СТАРИ И ИЗНЕМОЩЕЛИ ЛИ
ЦА В ДИМИТРОВГРАД

инвалидно осигуряване вно и
занапред пенсиите да се 
а не като досега —

съгласуват с личните доходи,
с жизнените разходи.

пенсиите се съгласуват със 
с жизнените разходи

получи 35 милиона динара. За 
организиране на постоянна из
ложба по охрана на труда в гр. 
Ниш, за оборудване на защит
ните работилници са отпуснати 
15 милиона динара.

На Медицинския център в 
град Пирот, като дял за уча
стие на хирургически отдел — 
милиона, на медицинския цен-

Още повече, защото 
„закъснение" от една година, т.е.>ра.

От неразпределените сред
ства — на град Ниш са отпус
нати 20 милиона динара, а съ
ществува възможност да бъдат 
получени още. Това ще зависи 
от програмата за бъдещето ра 
звитие на здравеопазването в 
региона.

от миналата година.

БАБУШНИЦА
М. А.

За подобрение 

на хигиената
БЕЛЕЖКА

трябва да „плащат” 
цена на недоразуме
нието?

Сега е сезон на годишни по 
чивки и мнозина родители си
гурно са внели в сментите с 
тези средства да изпратят деца 
та си на летуване в планините 
или на морето ....

Неизплащането на детсните 
добачъвни им съкращава тази 
възможност.

Към 100 души в Ди 
митровградсна общи 
на вече три месеца 
не получават детсни добавъч
ни. Защо е дошло до „застой"?

От известно време е възник 
нало недоразумение между Об
щността на интересите по пря 
на детска защита и клона на 
Общността по здравно осигуря 
ване в Димитровград в чиято но 
мпетенция е изплащането на 
детски добавъчни.

3 месеци без добавъчни
И донато този спор се уреди 

— ето, вече три месеца дет
ски добавъчни не се изплащат.

Има ли оправдание толкова 
дълго да се води „разискване" 
по един въпрос, който може 
да се разреши и много по-бър 
зо? И дали в крайна сметка 
ползващите детски добавъчни

Канто е известно, състояние 
то на хигиената в някои ^сели
ща в тази община е в незавид 
но състояние и с тази сума по. 
ложението в значителна 
пен ще се поправи.

Скупщината на Републикан
ската общност по пенсионно и 
инвалидно осигуряване в Соци 
алистическа република Сърбия 
е взел решение за отпускане 
на сума от 3470 динара за хи- 
гиенизация на селищата в Ба- 
бушнишка община.

сте-

М.М.

ВЪПРОСИ И ОТГОВОРИПредпазване от битов 

травматизъм
Читателната Е. Д. пита: Дали инвалид по труда, който 

работи намалено работно време, е дължен да работи в дни 
на държавни празници и в неделя?

Отговор: Закона за взаимните отношения >на работни
ците в сдружения труд предвижда специална защита на ин
валидите. За работниците, на ноито поради инвалидност ком
петентният здравен орган е определил работно време, 
късо от пълното работно време, тази защита се състои в това, 
че намаленото работно време не може да се увеличава. Във 
връзка с това на инвалида по труда, ноито работи с намалено 
работно време, не може да се наложи да работи в неделя и 
на. държавни .празници, ако това представлява увеличение на 
определеното му работно време. Това, обаче не представлява 
обсолютна забрана да се работи в неделя и на държавни 
празници, ано естеството на работата и утвърдените начини 
на -ползуване на седмичната почивка изискват, но при усло
вие седмичната почивна да се обезпечи така, канто е утвър
дено в закона.

СЛУЧВА СЕ. ..

Вместо
благодар
ство...

Ежегодно от 5 до 10 на ето 
от населението на технически 
развитите страни става жер
тва на битов травматизъм, кой 
то изисква медицинска помощ. 
За съжаление в много страни 
на този проблем, който може 
да се «сравни с „истинска епи
демия", не се отдела достатъч 
но внимание не само от стра
на на обществеността, но и от 
здравните работници.

Битовите нещастни случаи 
са начело в „черната таблица" 
на жертвите ют травматизъм. 
Особено уязвими са възрастни 
те хора и децата.

За да бъде привлечено об
щественото внимание към ме
дицинския и икономическия ас 
пект на този проблем, Европей 
окото рипионално бюро на Ове 
товната здравна организация 
неотдавна проведе симпозиум 
по предпазване от битов трав
матизъм в град Залцбург (Ав
стрия).

Симпозиумът обсъди пътища 
та ,и начините за предпазване 
от. битови нещастни случаи, по 
ощрение и развитие на изслед
ванията и обмяна на информа
ция по този проблем в бъдеще.

по-

На чудна идея дошъл те
зи дни магазинерът на 

„Търгонооп” в село Погано- 
во С. Савов. Взел, че набил
пирончетата по тезгяха, за 
да отвикне мющерите си 
да седят върху него. Така 
всяка невнимателност може 
да се плати със снъсване 
на панталоните.

Сигурно е, че Савов не е 
превзел тази „мярна" тону 

така.
Имал е проблеми и главо 

болия с несъзнателни мюще 
рии, ноито заседнат върху 
тезгяха и „забравят” за ка
кво са дошли. При това те 
нарушават и

Свободно времеИа здравни шеми

НАКТО цялостен и неделим е човешният организъм, та
ка цялостни, неделими и взаимно обусловени са трудът, по
чивката и здравето. Почивката възстановява силите, премах
ва умората, дава бодрост и настроение, „зарежда" организма 
с енергия за производителен труд през работния ден. Главно 
условие да се осигури необходимата за организма почивка е 
свободното време. Не всичкото време, с което човен разпо
лага през денонощието, седмицата или годината, може да 
се нарече свободно. Голяма част от него отива за извършване 
на строго определени задачи, които са належащи в неговото 
всекидневие. Тана например 24-те часа в денонощието се из
разходват за сън, за производствен труд, за отиване и вър- 
щане от работа, за домашни задължения — чистене, пригот- 
вляване на храна, хранене, обличане. Останалото извън тези 
дейности е фантически нашето свободно време.

Кое налага да имаме свободно време? Динамично 
нящата се жизнена среда, в която се формира здравето, пре 
дявява значително по-висони изисквания към човек за него
вото всестранно развитие. Настъпиха качествени

ното време на социалистическия труженик. През свободното 
си време човек може да изпълнява най-разнообразни дейно
сти. Голяма част от тях — самообразование, културно изди
гане и възпитание, обществена дейност, допринасят 
странното развитие на личността. Съвсем 
свободното време отива на активна 
физичесна култура, туризъм, 
за ли

за все- 
недостатъчно от

почивка — гимнастика, 
прекарване сред природата. Ед- 

е необходимо да се подчертава, че за да се осъщест- 
вява капнато и да е деинось човек трябва преди всичко да 
е здрав, бодър и в добро настроение. Оттук и необходимост, 
та всеки независимо от равнището на неговото образование 
пол, възраст и характер на трудовата дейност, да изразходва
“Г3 ЧЗСТ °т свободното си време в занимания, които 
имат непосредствено отношение към здравето. Такива зани
мания са физическата култура, спортът, туризмът Оползотво 
рена във физическа занимания, екскурзии извън населените 
места, сред природата, разходка на открито, закалителни поо 
цедури, активната почивка усилва кръвообращението регули 
ра дишането, укрепва нервната система. На тази основа се 
осъществява всъщност самообновителният процес в организ 
ма, в резултат на нойто се премахва умората, човек уноепва 
физичесни и психически и се зарежда с необходимата енер 
тия за производителен труд, м а енеР"

Разумно използваното свободно 
спомага за всестранното развитие 
приятното здравно състояние, 
тивното дълголетие на всеки

хигиеничните
норми.

Но направеното от Савов 
е най-лошото [ 
сто „благодаря 
нието и направената покуп
на — човен от неговия ма
газин може да си отиде със 
скъсан панталон.

Това е недопустимо и не
културно!

Могъл е

решение. Вме 
за посеще

изме-

промени
харантера на труда. Относителният дял на физическите уси
лия все повече намаляв^ за сметка на умствените. Увелича
ва се нервното напрежение в трудовата дейност на хората. 
Всичко това изисква съвременният човек непрекъснато да по 
вишава своята психическа издръжливост, да обогатява зна
нията, нвалификацията и общата си култура. Преминаването 
нъм петдневна работна седмица, подобряването на битовите 
услуги на населението, разширяването на мрежата от детски 
заведения имат за задача преди всичко да увеличат свобод-

Б да сложи над
пис: „Тук не се седи!”, или 
пък да прибегне нъм някак 
во друго, по-нултурно пре
дупреждение.

В никакъв случай обаче 
не трябвало да става и „на- 
назател” — та всени, нойто 
се опре до тезгяха 
плати за нарушението ...

време е фактор, който 
на личността, най-благо-

висотата трудоспособност и ак- 
човек. — да

Д-р А. М.
М.
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Звонска баня — днес и утре
СЛЕД ПОЧИВКА — ПО-БОДРИ 

ЗА РАБОТАНа 31 км от Димитровград и на 26 -км от Бабуш- 
ница, в непосредствена близост на село Звонци, обкръ
жена от прелестна природа, се намира Звонска баня. 
Тук между тополи, липи, акации, брестове 
обектите. Малцина обаче знаят за тази баня. Но дош
лият веднаж винаги изпитва чувство да се върне.

Между почиващите срещнах 
ме и Десанка Николова, Душа 
нка Комленич, Петрия Димитро 
ва и Иван Димитров, работни
ци в ООСТ „Тигър” в Димит
ровград. От 26 безплатно по
чиващите в Звонска баня, из
пратени от синдикалната орга- 

те бяха за пръв

се поместват

Звонска баня има 10 обекта 
в обществения и 18 в частния 
сектор. Общественият сектор 
може да приеме 211 гости. О 
ще 100 души могат да се на 
■станят 1в частния сектор. Тук 
има и ресторант със скара, ко 
ито заедно с вилите в обще 
стаения сектор принадлежат 
на гостилничарското предприя 

„Църни връх” в Бабушни 
ца.

Дневният пансион е 80 и 90 
динара през сезона (юни, юли 
и август). Банята работи от 1 
май до 1 октомври. Има и три 
басейна, от които 2 закрити и 
един открит. Откритият басейн 
заема повърхност от 300 квад
ратни метра и достига дълбо
чина от 3,80 м.

Въздухът и водата тук са 
най-голямо богатство. Темпера
турата на водата е 26 до 28 
градуса. В банята се лекуват 
от много работи. Преди всичко 
ни,' стомашни, кожни и други 
заболявания.

Но освен положителната, съ
ществува и друга отрицателна 
страна. Макар че през сезона 
в банята гостуват до 1600 ду
ши и обектите почти винаги са 
пълни, гостите не са доволни 
от много работи. Преди всичко 
това се отнася до пътя Суково 
— Звонска баня — Бабушница. 
който е в такова състояние, 
че мнозина, които имат жела
ние да я посетят се отказват 
от намерението си.

низация
път на такава почивка. Те ра
ботят на трудни места и поч>ив 
ката за тях значи много. Слу
шат лекарските съвети и изо
бщо имат всички условия да 
възстановят здравето и силите 
си. Сигурно е едно, че .след 
почивката ще се завърнат бод
ри на работа.

МЛАЗ Бребевнишките ов
цевъди са известни по 
усърдието си и умение- 
запазили много стари-

тие м
то да отглеждат овце. Тук са се 
нни обичаи. И днес стопаните се „сдружават на свои начин 
— по двадесетина семейства през лятото заедно отглеждат 
овцете. В селото има две бачии с по около 500 овце в едно 
стадо. Всяка сутрин стопаните стават в 3 часа, за да ги из-

-----И все така

С изграждането на пътя Су
ково — Звонци — Бабушница 
през 1976—77 година и хотела 
в Звонска баня, чието изпраж 
дане трябва да започне след
ващата година, Звонска баня 
ще получи достойно място ме
жду баните в нашата страна.

доят и след пладне в 4 часа отиват на „млаз 
докато дават мляко.

На снимката: Стопаните чакат да доят овцете.
Край басейна

А. Д. >
О

КРАЙПОЗНАВАТЕ ЛИ СВОЯ РОДЕН

И с о
ще непроучен. -Почти всични 
паметници са от турско време, 
когато в този край е същест
вувало турско управление. На
селението е имало враждебно 
отношение към турците. От 
Каменица е действувал и хай
дутинът Ига с дъщеря си Зла
та. По-сетне хванат и обесен 
на моста на река Нишава в 
Ниш. Дядо Апостол от Вълно
вия също така взел активно у- 
частие в освободителната вой
на. Височани са участвували в 
„Шопското въстание”.

В началото на това столетие 
се очертава личността на про-

ВИСОК — планинска област 
в Югоизточна Сърбия заграде
на от Стара планина и Видлич, 
част от която принадлежи на 
Димитровградска община и 
част на Пиротска община — на 
речен Долни и Горни Висок. Го 
рни Висок, който принадлежи 
на Димитровградска община 
обхваща селата Сенокос, Каме 
ница, Брайковци, Болевдол, Го 
рни Криводол, Долни Криво
дол и Вълновия.

Погледната тази част от Ви
сок от билото на Видлич села
та изглеждат като на увеличе 
на релефна географска карта. 
Те са сбити и почти еднакво 
отдалечени едно от друго, край 
Височица !И Каменишна река, 
която влява водите си във Ви
сочица между селата Брайков 
ци и Изатовци. Височица, коя
то води 'началото си от подно
жието на Ком тече малко през 
българска територия и влиза в 
нашата страна 'недалеч от Д. 
Криводол. Минавайки край Ви
длич тя прави котловината пи- 
тома, на която се отглежда ца 
ревица и пшеница. От източна
та страна на котловината въл
нообразно се издига Стара 
планина, която в тази част за
вършва с върха Ком (2010 м) 
на българска територия. По би

гресивния учител, член на Со
циалистическа партия Ангел Го 
гов, а през 1944 година, когато 
се - създаваше Царибродския 
партизански отряд, много мла
дежи от Висок стъпиха в отря
да и се бориха за освобожде
нието на своя край и родината 
до окончателното й освобож
дение от фашизма. Сега месно 
стта „Изворище” над Сенокос 
краси хубавата паметник-чешма 
в спомен на Царибродския от
ряд, който бе тук формиран на 
2 юни 1944 г.

ш.
ПРЕЗ ПОСЛЕДНИТЕ 28 —27 
ГОДИНИ В ЗВОНСКА БАНЯ

Работници от „Тигър"
шест дена бях на крак. Позна 
вам всички бани в нашата стра 
на, но като тази няма. И всяка 
година със себе си доведа по 
някого. Тази година това е брат 
ми.

Но има и сериозни забележ
ки. Пътят е лош. Санитарните 
уреди ужасни. Басейните 
каш са от времето на турците. 
Колите се паркират между обе 
ктите. Този божествен мир не 
смее да се нарушава. Не ви
наги е въпрос за средства. А 
не трябва да се забрави, че 
Звонска баня е голямо богат
ство.

С мнението 
Живич се съгласи 
Цакич от Ниш, която 16 години 
редовно се лекува тук. Те не 
търсят комфорт, имат си го в 
къщи. Но онова най-нужното, 
без което банята не може да 
бъде баня.

Между най-редовните гости 
на Звонска баня е Даница Жи 
вич от Белград Вече .на прек
лонна възраст тя за пръв път 
е посетила Звонска баня през 
1947 година и оттогава, с изк
лючение на 1973, всяка година 
е тук.
— Бях тежко болна От бъбреч 

на болест и слаби нерви. Не 
можах да вървя. Струваше ми 
се, че няма спасение. В банята 
ме изпрати един прочут бел
градски лекар, полковник д-р 
Мунк. Каза ми ако мога — обе 
зателно да дойда в Звонска 
баня. Там е втора Швейцария 
и само в нея мога да се изле
кувам. Беше примитивно. За 
жителите от този край бях ка
то паданала от небето. Казва
ха, че съм пристигнала тук да 
умра. Но като по чудо след
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и ^обица
на

1
Заминават от Пирота ■ часа Тръгват аа Пирот в часа
Белград 
Ниш

г
Е

6,45 и 14,40 Белград 
5,00 6.00, 6,45, 10,30 Ниш 

14,40, 16,30 и 18,30 
5,00

10,00 и 14,15= 
6.30, 10,30, 13.00, 13.30,1 

14.00, 17,20, 18,20 и 21,0о| 
Крвгуевац 14,10
Скопие

Нрагуоац
Скопие Iлото на планината върви юго

славско-българската граница. 
Стара планина, наречена още 
Балкан, която върви из цяла 
България, тук о трудно прохо
дима. Поради слабите съобщи
телни връзки с Пирот и Димит 
ровград, горите на Стара пла
нина в този район се използ
ват от скоро време.

Историчеоки паметници на 
Висок не са запазени 
небрежното 'отношение на 
стното население. Манастирът 
при Изатовци „св. Архангел”, 
чиято сграда архитектурно бе
ше 'интересна, през 1944 годи
на бе разрушен. Старата чер
ква със стенописи от 10-ото сто 
летие при 'Болевдол поради то
ва, чене беше добре запазена 
бе отнесена от порой. В същото 
положение е и черквата в ■Ка
меница. Между Каменица и 
Брайковци в местността „Анта 

о съществувала черква, 
която все още не е проучена. 
С археологически,

да се до#де до заключе
ние за произхода на черквата, 
а това значи и за човека, кой
то я е създал. В Болевдол съ
ществува може би най-стара 
чешма с турони надпис все о-

7,00 11,30 |
7,00, 14,30, 15,25|ТЪЖЕН ПОМЕН Лесновац 6,45, 7,00 и 12,00 Лесновац 

Зайчар 13,30 Зайчар
Княжоаац 4,30, 13,30 и 15,45 Княжеаац 4,00 5 40 и 12 00= 
Звонска баня 4,30 и 15,30 Звон. баня 4 30 и 10 45^
Велина Бонинца 5.45 Велико Бонинцв 7 30 11 00 =

7,00 9,00, 12,00, 13,00 и 16,00 13,00. 15,30 и 15 50 1
Бабушница 4.30, 5,00 5,45 Бабушница 5 00 5 45 а пп"* 

7,00 , 9,00, 10,45, 12,00 13,00 9,15, 10,00, 12,10 14 10 15 м!
15,30, 16,00, 18,00 20,00 16,00, 17 30, 17 25 18 45 ' I

Д. Криводол 14,00 Д. Криводол 4до =
Доикинци 15,00 Дойнинци 3
Т. Одоровци 100.00 14,30 Т. Одоровци 6 00 и 12 00^
Велина Лунання 5,00 15,15 В. Лукная 6'сю и
Нишор 5,00, 12,00, 15,15, 18,10 Нишор 6,30, 1245 П00 8 451

' ТтТю доВ22в00 Ча° Б- — - »свни час° 1М5-
от 3,00 до 22,00 от 5 00 до 22 00“ тате, у, ,г~

Вм.оело 4 30 6 0*5 7 1* ' 10,иГ’ 1».00. 21.00, 22,50
9.00, 11 00 12 10 14 10’ В°Л;,С®ло 5’10* 6-40- 7*50*

Д»ржин«7 00 'Г*0 Й д ’19 403215Ьо4Ц:м6 00-
'4,10, 1.30» 1М0ЧУ* «*

м. Иоааномц 430, .,05 «ПЙшо*|
13.10. 14,50 20,00

14,30

поради
ме-

На 27 юли 1975 година се навършва ЕДНА ГОДИНА от 
смъртта на ДИМИТЪР КОЛЕВ от Димитровград.

А на 19 юли 1975 година навършиха ЧЕТИРИНАДЕСЕТ МЕ
СЕЦИ от смъртта на ВАСКА КОЛЕВА от Димитровград.

На 27 юли т.г. ще дадем помен на милите ни покойни
ци на димитровградските гробища.

Въпреки преждевременната смърт нашите скъпи роди
тели никога няма да забравим и вечно ще живеят 
иите ни.

I
1на всени час

Тамсма

насв споме

не копки 'МО- ЙеловицаПоклон пред светлата им памет. жо
7.00. 11,00 

5,10, 7.00. 13,15, 15.00 
5.15. 11,00 
5.10. МО.

Опечалени: дъщери Миряна и Елена, зето- 
ве Алеисандър и Ранно и внучетата

12,30. 14,10, 10.00

БРАТСТВО X 25 ЮЛИ 1975
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ОДГОВОРНИКПО 

ЗЕЛЕНИЯ ПЛАН
Да, това сам, бре, я, одговорник по „зеления план”. 

Кино съм станул тенъв, че се чудите и че се дзвери- 
те .. .

Преди десетина дъна синът ми пише: „Тате, одма^ 
се подготви, ама добре се премени и дойди при мене-,= 
че имаш важну работу за двайестина дъна... Подмири<== 
си стонуту у село и одма йела”.

Чудимо се майемо с бабичнуту кво може да буде. 
Ама щом ме она най-младият син требе да га послу-ЦЦ 
шам.

МИКРООРГАНИЗМИ-ПРЕДОТВРАТИТЕЛИ 

НА ЗАМЪРСЯВАНЕТОИ тена я се натънми. Обричи се със „Силвер" жи-цц 
лвт, онова що ми лани синат остайи да се избричим защ 
Петровдън. И тена на йутре дън седо у автобусат тацц 
право за град. На автобуснуту станицу чекаю ме синат, = 
снаата, йедно унуче и троица номшийе.

Бре, мислим си по путат нво може да буде та ме__
толко чекаю. Седомо у лимузинуту та право у кварти-= 
руту. Седимо, пинумо наве и тегая синат че наже:

— Тате, ти че будеш около двайесе дни одговорник «== 
по „зеления план".

Знам, слушал сам я много по нонверенцийе у наше ;ЕЕЕ^ 
село за тия „Зелен план”, ама нинво йе това съга туна 
У. град? =

— А сине, нема да може туя работу я да работим.^ 
Я верно цел живот копам и орем, ама за туя работу 
требе учен човек.

Сви се насмеяше и тегая он доказа:
— Ама шалим се, твоята работа млого йе проста:__

ние с номшийете отодимо на море и нема кой да нищ 
пази цвейето. А гледай що йе саксия по пенцерйе и|Ц 
по ходници. Ти има само да седиш и ютром и вечером = 
да 1)и пол>еваш ...

Лънну ми ка чу, че йе това.
— Ама синко не може ли това неной комшия?
— Нема никой сви отишли на одмор,.
И тека я пристану. Казаше ми койе цвебе обича ШЦ 

млого воду, койе по-малко. Койе требе да стойи нац| 
слънце, а койе само на сенйу. Од горн>ия етаж йедна^ 
жена ми донесе йоще две тегле, од първия етаж йед|а 
жена ме замоли да пожевам йедън лимон ...

На йутре дън накачише се у автомобилйе и отидо-=§= 
ше. Съга я само получавам честитйе од море с голуж- 
драве жене и по цъл дън само одим од етаж на етаж.^щ 
Имам три апартамента тростайни, два апартамента дво-цц 
стайнии йедна гарсожера и тем подобни.

X За да се предотврати за
мърсяването на околната сре
да с арсен, в районите на пред 
приятията, преработващи цвет 
ни метали, ще помогнат микро 
организми. Микробиолози 
Казахската ССР са открили е- 
дин вид от тях, способни да 
консумират отровния арсен. Не 
видимите санитари са били изо 
лирани при изследване на от
работени води при добив на 
златоносни и медни руди. Уста 
новено е, че тези микроорга
низми извличат за кратко вре
ме до 90 на сто от арсена.

80 до 110 нм. Изследванията 
ще се провеждат с едновреме 
нно прилагане на лазерен лъч 
и ракетно сондиране. Този ме

тод, за пръв път прилаган в 
световната практика, е създа
ден съвместно от съветски и 
френски учени.

от

ВЗРИВ ОТ РАЗСТОЯНИЕ
X Унгарски специалисти от 

Минния институт в Татабаня 
първи са започнали да изпол
зуват лазерен лъч за дистан
ционно взривяване на заряди 
при добив на полезни изкопае
ми от открити рудници. Лъчът 
предизвиква взрив от разстоя

ние на няколко километра, с 
което осигурява голяма безопа 
сност при взривните работи. 
Като отпада необходимостта от 
изполузване на бикфордов и 
електрически проводници, се 
прави значителна икономия на 
средства и време.

Акция на съветски 
и френски учени Проверете знанията сиX Френска лазерна станция 
е започнала да действува 
съветския остров Хейс от ар
хипелага Земя на Франц Йо- 
сип в Северния ледовит океан. 
Учените полярници ще изуча
ват измененията на температу 
рния режим и динамичните ха
рактеристики на околополюсна 
та атмосфера на височина от

на
1. Знаете ли в ное направление се движи Земята —1 от изток 

към запад или обратно?
2. „Илица” е известна улица в Загреб. Посочете къде се на

мира и град със същото име?
република по-възрастните хора имат обичай да 

се поздравяват с думите: „здраво мирно”.
4. За кое домашно животно се счита, че е най-рано припи- 

томено?
5. В коя част на СССР се намира Байкалско езеро?
6. Имената на космонавтите от „Съюз—19”?
7. Енипажът на носмичесния кораб „Аполо”?
8. Кой е първият човен, летял в Космоса?

ОТГОВОРИ:

3. В коя наша
МАННА

дохте в църквата на моята про 
повед.

— А, ето значи къде съм се 
озовал накрая!...

X
На час по история.

*— Кой е построил: стените 
на древна Атина?

— Перинъл.
— А кой друг?
— Зидарите.
X
Връщайки се от свой позна

ти, мъжът назва на жена си:
— Смятам, че нашето посе

щение им достави голяма ра
дост. Забеляза ли нолно мрач
ни бяха, ногато дойдохме и как 
се усмихваха, когато си тръгна 
хме.

X№ИФР В градината на една лудни
ца двама луди съзират на ед
но дъвро два папагала — еди
ният червен, другият зелен.

— Ще се понатеря, за да сва 
ля — казва първият луд.

— Свали само червения — 
нарежда вторият луд.

— Защо?
— Защото зеленият още не 

е узрял.
X
Младеж казва на девойката, 

която седи до него в ниното:
— А сега ми ударете още е- 

дин шамар.
— Защо?
— Иснам да ви целуна още 

веднъж.

Учителят пита ученика:
— Кажи ми множествено чи

сло на „кърмаче”.
— Близанци, учителю.
X

— Трябва да дойдеш да ви
диш ми къща. Ще онемееш от 
възхищение.

— Наистина ли ще онемея?
— Сигурен съм?
— Тогава, ще пратя жена си.
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ЛЮБОПИТНО
... наи-старите сни са открити във Финландия Архео

лозите считат, че са от преди 4000—5000 години ' Р

XX
Пастор назва на един безна- 

дешен пияница:
— Радвам се, че вчера дой

чело *" най'на"РеА илюстрован вестник е издаден поез 
ВютелГОДИНа ~ ”Релацио ' в Стразбург и „Авизс" във Волфен-
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