
ИрштВо С указ на Президента на Социалисти
ческа федеративна републина Юго
славия от 14 февруари 1975 г. Изда
телство „Братство” е удостоено с 
Орден братство
бърен венец за особени заслуги 
областта на информативната и гра
фическа дейност и приноса за раз
витието на братството и единството 
между нашите народи и народности.

и единство със сре-
в
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ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА 
СФРЮ .ПРЕЗИДЕНТЪТ ТИТО 

ЩЕ ПОСЕТИ МЕКСИКО
АКТУАЛНООБСЪДЕНИ 

АКТУАЛНИТЕ 

ВЪПРОСИ НА 

ВЪНШНОПОЛ
ИТИЧЕСКАТА 

АКТИВНОСТ

!

ЕЛЕКТРИФИКАЦИИ! 

НА БОСИЛЕГРАДСКА
ОБЩИНА

БосилегрЯдската община в нето им. Ето защо е необходи 
СР Сърбия се числи между мо да се търси спешно реше
най-неелектрифицираните. кра ние. В -противен случай отсро
ща. От 37 села изцяло са елек- чването може да разколебае
трифицирани: Райчиловци, Ра- хората, които се, готвят с пъл-
дичевци, Милевци, а от на- но въодушевление довършат
чалото на тази година и Гру- електрификацията,
инци. Селата Горна Лисина и Има обаче още редица дру 
Долна Ръжана досега бяха' са- ги въпроси, досега неуточнени, 
мо частично електрифицирани. а са от голяма важност за ус 

През миналата година Общин пешното реализиране на елен 
ската скупщина и обществено трификацията. 
политическите организации по- Дали всяка местна общност 
деха обемна акция пд електри може отделно да организира
фикацйя, която по стойност, изграждането на нискоразпре-

и значение е най- делителните селски мрежи и
въвеждане на електрически ток 
по домовете си? Онези, които 
добре познават тази проблема 
тика са категорични, че мест
ните общности не ще могат 
сами да успеят. Все още нито 
кадрово, нито материално те 
не са готови за тази сериоз 
на задача. Разбира се, колко 
бързо и успешно ще се успее 
в акцията, зависи много, но не 
и изключително от тях.

Поради тези и други практи 
чески причини, се предлага в 
общината да се оформи само 
управителна общност на инте 

Електроразпредели- ресите по електростопанство, 
която да поеме най-важ^чите 
грижи за организиране и про 
веждане на електрификацията.

За да не се чака със снър 
стени ръце и пилее ценно вре 
ме, нужно е при всички ме
стни общности да се формират 

по електрификация,

Под председателството на. 
подпредседателя д-р Владимир 
Бакарич на 8 т. м. в Белград 
се състоя 46 заседание на 
Председателството на СФРЮ.
В работата на заседанието уча 
ствуваха и други високи фун
кционери на федерацията.

Обсъдени са актуалните въ
проси на външнополитическата 
активност, на нашата страна, 
особено във връзка със сътру- 

! дничеството с други необвърза 
ни страни и с подготовката за 
Петата конференция на ше
фовете на държавите или пра- 

| вителствата на необвързаните

големина 
голямото комунално-битово ме
роприятие в комуната. За елек 
трификация на девет села от 
районите Лисина и Любата са 
били осигурени 9,3 милиона 
динара. Според плана и в пред 
видения срок са пропарени еле 
ктропроводите и построени 
трафопостовете, в: Долна Лю
бата, Горна Любата, Мусул. 
Плоча, Барйе, Горна Ръжана. 
Долна Ръжана, Горна' Лисина 
и Долна Лисина. Общо, постро 
ени са 40 километра електро
проводи и . 19 трафопостове.

По искане на Общинската

страни.
Обсъдени са и други текущи 

въпроси в компетенция на Пре 
дседателството на СФРЮ, как 
то и въпроси от областта на 
съгласуване работата на орга
ните на федерацията.

Председателството на СФРЮ 
^обсъди и някои организацион
но-кадрови въпроси от област
та на своите 
компетенции.

Президентът Тито

славия Йосип Броз Тито наско
ро ще направи официално и 
приятелсно посещение на Мек 
сино.

По покана на президента на 
Меиси-Съединените щати 

но Луис Ечеверия Алверс пре 
зидентът на Социалистическа 
федеретивна република Юго-

конституционни

(Танюг)
скупщина, 
телното предприятие в Леско- 
вац изготви проекти за елек 
трификация на селата Извор, 
Белут и Гложие.

Всичко това говори за голе
мия подем по електрификация 
та на комуната, която е и най- 
голямото вълнуващо 
на всеки жител в босилеград

ДЕЙНОСТТА НА СЪЮЗА НА КОМУНИ- СТИТЕ

РАЗВИТИЕТО НА САМОУПРАВЛЕНИЕТО 

- ЗАДАЧА ЗА ВСИЧКИ ТРУДЕЩИ СЕ желание комитети 
които още веднага да започнат 
със събиране на парични сред 
ства. Такива вече съществуват 

Долна Лисина и Долна Лю 
бата и твърде дейно се отна

ските села.
Стореното досега е голям 

успех, но не и край ма елек
трификацията. Деветте 
от районните
й Любата са получили елентри сят върху подготовките за елек 
чески ток до своите махали, трификация. 
но това е все още далече от

самоуправлението и развитието му, е за
дача от първостепенно значение за всеки
трудещ се.

Това е всъщност и основата изнесена 
в тезисите на темата за предстоящото за
седание на ЦК на СКС.

Номумистите от Димитровградска об
щина в разискванията ри изтъкнаха поло
жителните явления и отрицателни прояви 
във връзна с развитието на самоуправле- 
ни ето в комуната.

Известно е, чо твърде често различни 
събрания, а преди всичко събранията на 
избирателите, но могат да се проведат, 
понеже липсва болшинство. Какво значи 
това? Не се ли касае за отпор на самоупра- 

бе изтъкнато на заседанието ца 
комунистите-работници от не-

^0ЕР^ьзката°Т0-еждуЗВ Делегатите, делег*
самоуправителната база също е 

А това отрицателно влияе 
на самоуправлението, 

бавно се. осъществяват 
за сдружаване на труда и 

В областта на • оо- 
осъшествени зна-

На 12 януари в Димитровград се съ- 
стоя разширено заседание на Общинския 
комитет на Съюза на комунистите, на ко
ето се разисква върху тезисите от темг/го 
Задачите на СКС в развитието и укреп

ването на социалистическото самоуправле 
ние и идеологията на СЮК". Освен ОК на 
СКС тази тема разглеждаха още пет пър-чай н д0в от о6ластта

села 
на Лисина

в

неС оглед, че проектите 
са готови, то и цената на еле 
нтрификацията по едно дома
кинство не е известна. Но,

домовете им. Тъкмо сега пред 
стои не1;Н=В:-7гггг.;..»::

стите от Димитровградска община Д0Д°ха
принос в подготовката за предстоящото 
заседание на Централния комитет на Съю
за на комунистите на Сърбия, ноито щ» 
обсъди тази тема.

На заседанията наг,г.«=;т«г>.
тъшното развитие на самоуправлението е 
необходимо комунистите да бъдат в по

стоянна ^б;бщ3|с;вГоТсаамоупрАааление. 
щността на 061щна братството и 
Това значи ния Унар®^Н народи и народно-

=:\Гр=еа ВборбГпротив 2
-аТмни «и—[ЬЯГЗЖ

значи и стабилизация 
ноето е нужнр пълна 
увеличение на проио-

по-мално обемна, снъ
па и дълготрайна акция, елек 
тричесни ток да получат 6 хиля 

в 1400 домове. Без
това още сега 

се изгласува и въве- 
като 

парични

без оглед не
ди жители 
това успешно проведената до
сега акция няма д§ има пълен 
успех. Значи.

може да 
де местно самооблагане, 

източник наглавенвлението, 
антива на необходим е средства и работна ръка.

на подготовката 
скупщина тряб- 

предложи своя помощ 
на бю-

средства,още много труд и 
та в домовете по високите пла 
•йински села да блеснат елек

В рамкитепървичните органи 
и Общии- и Общинската

циите и 
недостатъчна.
>на развитието 

В прантина 
разпоредбите 
средствата на труда. ■ 
разованието също НО. са 
читални резултати в развитието на самоу 
поавлението... Изостава ефикасната ра
бота на самоуправителния .работнически

ва да
от редовните средства

от други източници, 
момент, ногато

тричесните крушки.
Най-необходимото, ноето обу 

по-нататъшната елентри-
джета и

В сегашнияслява
фикация в тези села, са проен 
тите

уточненоепочти нищо не 
как да се продължи с елентри 

те електрически мрежи. Досе финацията, необходимо е глав 
изготвени, а' без ните инициативи да дават Об 
много да се сто ЩИНската скупщина и обще

ствено-политическите организа 
Защото електрификацията 

босилеградско село

за низкоразпределителни

га те не са 
тях не можеконтрол...

На заседанията
предложения, които 
необходимостта да се оценира 

на самоуправлението в о0“'1™®™ 
положителните и отрица- 

досегашния период.
А. Д*

бяха изнесени и нон- 
съществено, ри.крепни 

изтъкват 
витйето
и да се посочат 
телните тенденции в

ши Между компентентните от 
Общинската скупщина I 
троразпределително предприя

Лесковац досега не е \ 
за изготвя

ции. 
на всяко 
е важна

тенденции, 
н. Воичко това 

на стопанството, за 
трудова дисциплина,
ВХ"иоаеТРдУаАовИиПмРв предвид, чо

ни и Елеки т. съвместна акция.

В. В.тио в 
постигнат договор



В СН НА СЪРБИН Отличие на 

Рато ДугоничОКОЛО 50 хиляди НОВИ ЧЛЕНОВЕ
По повод 60-годишнина- 
та президентът Тито от
личи председателя на 
Председателството на СР 
Босна и Херцеговина с 
Ордена герой на социа
листическия труд

Президентът на СФРЮ Йо- 
оип Броз Тито отличи Рато Ду
гонич, председателя па Предсо 
дателството на СР Босна и 
Херцеговина с Ордена герой 
на социалистичесния труд, по 
повод 60-годишнината от живо 
та му и дългогодишен револю
ционен труд, а за извънредни 
заслуги в организирането и из
гражданото на социалистичес
кото самоуправително с/)..,ост- 
во и за особен принос за раз
витие и засилване независи
мостта на Социалистическо 
федеративна република Юго
славия.

В Сърбия над 512 хиля
ди членове на Партията. 
— Вместо 7 хиляди сега 
има над 14 хиляди пър
вични организации на 
Съюза на номунистите

В Съюза на номунистите на 
Сърбия миналата година са 
приети към 50 хиляди нови чле 
нове. Най-много .ра от редове
те на младежта и жените. От 
общия брой на новоприетите 
членове най-много са от редо
вете на работниците. Към нрая 
на 1975 година, според непъл
ни данни, Съюзът на комунисти 
те в Сърбия има повече от 512 
хиляди членове. Всички члено
ве на СК са организирани в 
около 14 хиляди първични ор
ганизации. .Числото на първич
ните организации в сравнение

ищото заседание на Изпълни
телния комитет на Председоте 
лството на ЦН на СКС. Секре
тарят на Изпълнителния коми
тет Иван Стамболич запозна 
журналистите с програмата на 
работа на органа на ЦК на 
СКС през първите два месеца 
■на тази година.

с предишния период нарасна 
повече от два пъти.

Оказа се, че активността на 
членовете на СК в малките 
първични организации на Съю
за на номунистите сега значи
телно е по-добра и непосредст 
вена отколиото в големите. 
Обаче и занапред от целонуп- 
ното число членове на СК в 
Сърбия 44 на сто са в първич
ните организации, ноито имат 
повече от сто членове. Необ
ходимо е — казаха на конфе
ренцията по печата в ЦК но 
СКС — всяка ООСТ да има 
своя първична организация на 
СК, а местните . общности и 
по няколко.

За тези и други актуални 
въпроси на организиране и идо 
йно изграждане на СКС пове
че ще стане дума на предсто-

Между другото, но дневен 
ред ще се намерят и амтуолни- 
те идейно-политически въпро
си на самоуправително сдружа 
ване на труда и средствата в 
стопанството на Сърбия. Заед 
но със Сенроториато на Град
ския комитет на СК на Бел
град, Изпълнителният комитет 
на Председателството на ЦК 
на СКС ще разискват и за ка
дровото политика във външната 
търговия.

Д. Дражич

ДОГОВОР В ИЗПЪЛНИТЕЛНИЯ СЪВЕТ НА СЪРБИЯ

СПОРАЗУМЕНИЯТА ЗА ДОХОДА 

КРАЯ НА МАРТ ПОЛУЧАВАНЕ НА РАБОТА В СЪРБИЯ

РАБОТА ЗА 504 ХИЛЯДИ 

РАБОТНИЦИ
Сърбия без автономните обла
сти. На тези съвещания, спо
ред думите на подпредседате
ля на Изпълнителния съвет в 
Сърбия Кръсто Аврамович, ще 
се разиенва върху направено
то досега в общините и ре
гионите, основните организа
ции на сдружения труд, трудо
вите общности и репродукци
онните цялости. На съвещани
ята, също тана, ще се оцени 
колко в тази работа са участ
вували работниците. Не ще 
има голяма полза е подчерта
но на заседанието, ако актив
ността в изготвянето на тези 
обществени договори и само- 
управителни споразумения се 
сведе само на професионални 
те служби или някои форуми.

представители на Съвета на 
синдикатите и Републиканската 
стопанска камара 
лите републиканския общест
вен договор.

Обществените договори и 
самоуправителните споразуме
ния за създаването и разпре
делението на личните доходи 
в СР Сърбия без автономните 
области са във фаза на проек
ти и предложения. Затова 
срок за окончателното приема 
не на тези самоуправителни ак 
тове се продължава с още три 
месеца — до края на март на
стоящата година. Това бе съо
бщено тези дни пред предста
вители на Изпълнителния съвет 
в Сърбия на заседание на

подписа-

За да се завърши с успех 
тази важна работа, в остана- 

и половина ЗАПОЧВА ОБШИРНО ПУБЛИЧНО РАЗИСКВАНЕ ЗА ПО
ЛИТИКАТА ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА РАБОТА В РЕПУБЛИКА 
ТА ДО 1980 ГОДИНА

лите два месеца 
ще е необходимо да се анга
жират всички обществено-поли 
тически и самоуправителни си-

ботници, от които от редовете 
на младежите 207 хиляди, връ
щащите се от чужбина 37 хи
ляди, повече работници от сел
ското стопанство 
а работа трябва да се осигури 
и за 145 хиляди души, 
засега са безработни.

ли, всички трудещи се. Тези дни във всички 114 об
щини в Сърбия започва, а до 
края на февруари трябва да 
приключи, публичното рази- 
енване за политиката на полу
чаване на работа до 1980 го
дина. В този период, както се 
предвижда, трябва да се оси
гури работа за 504 хиляди ра-

Затова е решено от 12 до 
16 януари да се организират 
регионални съвещания в СР 115 хиляди,

които
СЪВЕЩАНИЕ ПО ОБЩЕСТВЕНАТА САМОЗАЩИТА

ЗАДАЧИТЕ ЗА 

ПРЕДСТОЯЩИТЕ АКЦИИ СВИДЕТЕЛСТВА

НАСИЛА БЪЛГАРИнето на обществената самоза
щита.

Това съвещание организира 
Съюзният съвет на Скупщина
та на СФРЮ, а в неговата ра
бота ще участвуват представи
тели на Скупщината на СФРЮ 
скупщините на републикете, 
автономните области, общини 
те, самоуправителните органи 
зации и общности, научни ра
ботници и други.

— Искахме в Скупщината 
на СФРЮ, превръщайки в три 
бина за разискване, с ангажи
ране на научните работници и 
допитване с широк кръг хора 
от практиката, да видим донъ- 
де сме стигнали в антивността 
по решаване на проблемите 
от тази област и чрез отделя
не на най-актуалните въпроси, 
да определим задачите за пред 
стоящите акции — заяви Луна 
Банович председател на Отбо 
ра за вътрешна политика при 
Съюзния съвет на Скупщина
та на СФРЮ. „Разбира се, без 
претенции, че този по начин 
определяме задачите на деле
гатските енупщини, но с това 
да допринесем па конкретното 
посочване на проблемите и от 
крием насоките на дейност, та 
именно в рамките на своите 
конституционни и законни пъл 
номощия и отговорности да 
се преприемат съответни мер
ки".

В Белград на 13 януари за
почна съвещание по обществе 
на самозащита в нашето 
моуправително 
ско общество, чиято цел е от 
обществено-политически 
учен аспект да се оцени до
сегашния опит в осъществява

са-
социалистиче- — Има ли между ви македонци?

— Няма — отговарят младежите хоро
во. — Всичките ние сме българи.

Тези свидетелства от мястото на съби
тието напомнят на подобни политически по 
становки от преброяването преди десет го 
дини, когато един македонец казва тана:

— Заявявам, че по заповед на Партията 
— съм българин.

НАЙ-НОВОТО преброяване на население 
то в България, поне когато се касае за на
ционалните малцинства, бе извънредна пре 
миера на политически фарс, вдъхновен от 
санстефански сценарий, с който се желае 
поврат на позициите на българския нацио
нализъм. Ролите за първия „чин" на това 
преброяване (състоял се през първата по
ловина на декември)' обмислено са разпре
делени още преди три години, когато по
литическите агитатори тръгнаха в Пиринсна 
Македония да „доказват", че тя е българ
ска земя още от XI вен, което очевидно 
черпаеха от „Исторически преглед”, органа 
на Българсната академия на науните. Един 
от авторите на това списание в статия, пу
бликувана преди нянолко месеца, македон
ците от Вардарска и Егейска Македония 
провъзгласява за българско население.

Такава роля на сцената на Благоевград 
неотдавна в дните на преброяване вярно 
изигра Владимир Сандев председателят на 
Благоевградски окръг, нойто пред специа- 

коресподент на белградските „Вечерни 
новости” Милан Николич заяви: „Пиринска 
Македония от древни времена е българсно 
гнездо”.

и на-

Шшм ЕРОЗИЯ НА МАКЕДОНСКОТО НАСЕЛЕНИЕ

Манедонците принудително стават бъл
гари, разбира се, от страх и боязън, които 
са последица на различни методи на „пре- 

" и натиск, насочени към това

■ЕСТНИК НА БЪЛГАР
СКАТА НАРОДНОСТ В 

СФР ЮГОСЛАВИЯ
Излиза есени петък 
Урежда редакционна 

колегия
Директор, главен и 
отговорен редактор 

ТОДОР ВЕЛЧЕВ 
Отговорен редактор 
СТОЯН СТАНКОВ 

Технически редатиор 
БОГДАН НИИОЛОВ 

Иадове „Бротстоо" — 
Ниш, Кой 29 декември 8 
Телефони: дирентор — 
48-454, Редакция 46-845 

46-343

възпитаване 
преброяването да бъде актуална илюстра
ция на българската официална политика. А
да се осъществи тази цел средства не се 
подбират в тригодишната антимакедонска 
вълна, с която се разчиства т§рен за де
кемврийското преброяване, въз основа на 
което може да се очаква нова администра 
тивна ерозия на македонското население 
в България.лен

Невидимият режисьор събира няколко 
специализирани отбори дипломати, учени,

коитополитици, агитатори и журналисти, 
при временна помощ на органите на дър
жавната сигурност настъпват на домашната 
и чуждестранна политическа сцена. Начал-

Пред същия коресподент членът на ЦК 
комитетна БКП и секретар на Окръжния 

на Благоевград в разговора изиграва учуд
ване: „Как да измисля македонци, когато 
те не (съществуват в Пиринсна Македония"

администрация 
Годишен абонамент 60. 

а полугодишен 30
динара

Текуща смети* 
82500-803-0520 
СДК — Ниш 

Печетница „Вун Мврад- 
жич‘\ Ст. Паунович 
№ Т2 — н и ш

никът на отдела за пропаганда и агитация 
в ЦК на БКП Стоян Михайлов заявява на 
15 март 1974 година на конференция за 
домашния печат, че „в България не същест 
вуват, нито някога са съществували нацио
нални малцинства".

На семинара на ООН за защита на на
ционалните малцинства, състоял се в юни 
миналата година, българският представител

и за да докаже това свое твърдение изпра
ща белградския журналист в компания с 
един функционер в местната фабрика за 
пишущи машини.

Придружаващият го, манар че журна
листът това не търси, пита група млади ра
ботници:
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ЗАСЕДАНИЕ НА АФРИКАНСКИТЕ ЛИДЕРИ В АДИС АБЕБА
ИЗ МИНАЛОТО

Каунда осъди чуждестранната 

намеса в Ангола
ОТГОВОР НА ЮКП:

ВЪОРЪЖЕНА БОРБА
РЪКОВОДСТВОТО НА ЮГОСЛАВСКАТА КОМУ
НИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ НА ШЕСТОЯНУАРСКА 
ТА ДИКТАТУРА, ВЪВЕДЕНА В НАЧАЛОТО НА 
1929 ГОДИНА ОТГОВАРЯ С ВЪЗВАНИЕ ЗА ВЪО
РЪЖЕНА БОРБА.

На конференцията на Орга 
низацията на африканските 
държави, което се състоя през 
тази седмица в Адис Абеба, 
не можа да се намери мирно 
решение за гражданската вой 
на в Ангола. В гласуването се 
стигна до пат-позиция: по 22 
държави се изясниха за две 
различни резолюции (Съдържа 
нието не им бе предадено) и 
две държави се въздържаха.

Най-бележит оратор на едно 
от заседанията бе президентът 
на Замбия Кенет Каунда.

— Мир, в Ангола:
— Създаване на единна и 

прогресивна Ангола;
— Премахване на 

външни натисци и влияния.

Каунда лозова африкански
те държави да осъдят южно
африканската агресия и всич 
чки други форми на намеса 
Той потърси от трите анголски

движения да намерят полити
ческо решение, което ще обез 
печи мир, единство и прогрес 
в страната, както и създаване 
на правителство на национално 
единство.

всички

В писмото, което Централ
ният комитет онези дни изпра
ща до членовете на Партията 
между другото се казва: ... 
„Единственият изход от тази 
криза за работническата класа

волюционна борба, на разру
шаване на кървавия абсолга- 
тистически режим, а за власт 
на, работниците и селяните".

Такъв курс на ръководството 
на''ЮКП е бил погрешен, тъй 
както не са били узрели усло
вията за въоръжена борба, а 
лозунгът за въстание е влияел 
сектантски, дори и авантюристи 
чесни. С възванието за въоръ
жено въстание малобройната 
и недостатъчно консолидирана 
ЮКП бива изложена на жесто
ки удари на буржоазията. В 
борбата срещу полицията па
дат видните ръководители на 
ЮКП: Джура Джакович, Нико
ла Хечимович, Брацан Браца- 
нович, Марко Машанович, Ма- 
риян Барун, Риста Самарджич- 
Ринда, Божо Видас—Вук, се
демте секретари на СКОК) и 
много други. Тъмниците са пъл 
ни с комунисти и прогресивни 
хора, осъдени на дългогоди
шен затвор.

Конференцията в Адис Абе 
ба завърши без резултат Въоръ 
жената борба в Ангола продъл 
жава.

и селячеството е въоръжена
та борба, гражданската война 
против господството на хегемо 
нистическата сръбска буржоа
зия. Никакви парламентарни и 
демократични комбинации, ни- 

никакви
Той се застъпи за африкан 

ско решение на анголската кри 
за и осъди всяко чуждестра
нно вмешателство. Спирайки 
се върху историята на ангол 
ския конфликт замбийският 
президент изтъкна, че организа 
цията на африканското един
ство все още не е поставила 
въпроса за признаване на ед
но от трите съпернически див 
жения в страната. Позовавйки 
се на това Каунда дойде до 
заключение, че в Ангола съще 
ствува „много-партийна държа 
ва, с три политически партии, 
които се борят за власт”. Спо 
ред него, нито една от тях ня
ма изключително право да 
представлява анголския народ.

МЕТЕЖИТЕ В ЛИВАН
какви
избори и примирително изчак
ване не могат да 
поне едно от основните искз- 
I ия на работническата класа, 
селячеството и угнетените на
роди. За трудовия народ освен 
въоръжената борба друг изход 
няма.. . ”

правителства,

Войната се разширява задоволят

Войната в Ливан се разширя 
ва на север от Бейрут до Три 
полис. В началото на седми 
цата само за едно денонощие 
в стълкновенията са загинали 
към 60 души, а над 110 са би
ли ранени. Цени се, че през 
деветте месеца на граждан
ската война в Ливан са заги
нали 8360 и ранени над 17000 
души.

В столицата Бейрут борби
те са се пренесли от източни
те предградия, от където де
сните фалангисти в бронирани 
коли са стигнали до лагера на 
палестинските бегълци в цен
търа на града.

— Бавно но сигурно се са- 
моунищожаваме! — заяви не
отдавна Радио Бейрут, отразя
вайки драматичното

ние в страната, разтърсване от 
кървавите верско-политически 
метежи. В духа на тези становища 

ЦК на ЮКП през февруари 
1929 година обявява възвание, 
с което работниците и селяни
те позовава на „въоръжена ре-

В целия Бейрут, както и в 
някои други градове, жестоки 
те борби продълн^ват, а цяла 
та обстановка е твърде неиз
вестна. Почина Джоу ен ЛайТези дни една ливанска^ де- ; 
легация, съставена от предста 
вители на армията и на про
гресивните партии, пристигна 
в сирийската столица Дамаск. 
Делегацията бе приета от пре 
зидента на Сирия Хафеп ел 
Асад. Очаква се следващата 
седмицата в Бейрут да приети 
гне някой от високите ръко
водители на Сирия, за да по- ' 
могне в търсене на решение 
за ливанената нриза.

Също така Каунда изткъна, 
сили са сече двете велики 

намесили на едната или дру
страна, според което са 

се определели и африкански 
те държави.

гата

Според Каунда Замбия се 
застъпва за:

състоя

„Нова Македония” в началото на декември 
за Айрули Ахмедов Ходжов, 25 годишен от 
Горна Дренова, община Гоце Делчев. Вла
стите променят името му в „Пламен Алек
сандров Зеленов”. Любезно му предложи- 

да подпише молба, сянаш това добровол 
но е направил. Ходжов по-късно нелегално 
минава българската граница.

На вс.» жо това спонтанно отговорили 
Айруловите земляци. Малкото градче Гоце 
Делчев, нойто доскоро е бил и Айрулов 
град, ненадейно осъмва със серия подоо- 
ни лозунги, изписани по къщите: „Маке- 
донското име не може да изчезне .

й Бахнев, съветник в Министерството на 
външните работи, отрича Хартата на ООН 
и онази част на Декларацията за човешните 
поава отнасящи се за националните мал
цинства, както и съществуването на^ маке
донско национално малцинство. Подобни 
твъпдения също миналата година изнасят 
и българските учени на Третия балкански 
конгресРна историците в Будапеща. в

по, г луха на подобряване на отношенията
и сътрудничеството в междудържавното

кедонци,Че.еребрЙни"аЛвН декември Ш65 *го-

ЛИ

националния народен 
НР Китай Чу Де 

се казва:
На 8 януари 

Джоу ен Лай, подпредседател
ят на КП и председател на Дър 

съвет на НР Китай и

конгрес на 
между
„Джоу ен Лай, революционер 
и еминентен държавник, целия 
си живот посвети на борбата 
на китайския народ за свобо
да независимост и прогрес и 
за създаване на . съвременен 
Китай. С делото си той даде 
значителен принос на напредъ
ка в света и приятелството ме
жду народите.

Смъртта на министър-предсе 
дателя Джоу ен Лай предста- 

голяма загуба за Народ
на република Китай и за 
че.ството”.

След седемдневна национал
на жалост, Джоу ен Лай бе 
премиран на 15 т. м.

друготоКЪДЕ СА МАКЕДОНЦИТЕ
жавния
един от най-верните и последо- 

сподвижници на Мао
ж*Наистина трудно е да се живее в кран, 

отнеотдавна е провъзгласен пирин
ча бъл-

вателни
дзе Дун. Джоу ен ^1ай почина 
от ран па 78-годишна възраст.

той

канъвто
окият: ако той „отвинаги е крепост 
гарсния дух и традиции’ тогава и

на нещата трябва да се менят и в
състоя-дина.Предпреброявателкият период лПйрищ

ска Македония бе изпълнет е ?
на агитатори „с непонолеои-изключително 
национално съзнание при ”звл1°в”т“ят0

^дъ^жавата”3 Пиринският край ® рдд^^ии"!

национално съзнание, 
арестувания стават

Дванадесет арестува- 
1974 година ка 

осем години за- 
национални чувст-

Цялата своя енергия
-китайската освобо-нието

статистическите колони на държавните
Как изглежда тази „генеза , която спо 
официалната статистика, относно пре- 

1965 година се свежда на 
на Владимир 

Благоевградски 
години Пиринска Маке- 

повече от 1400 манедон-

посвети на 
дителна борба и за делото на 
комунизма — 
официалното 
смъртта на 
ръководител, 
трябва да превърнем в

" — завещават се съотече-

влп
сти. 
ред
брояването от 
8750? (Според изявлението 
Сандев председател на 
окръг преди десет 
допия не е имала 
ци).

се изтъква в 
съобщение за 

големия китайски 
„Своята скръб 

енер- влява
чове-гия

ствениците му.
Спрямо научния труд на Христо Кала- 

джиев, публикуван на времето си в_ „на- 
Дботническо дело", веднага след войната 

цяла България живеели половин милион 
македонци. Още от втората половина на 
миналия век, па все до Втората световна 
война, много македонци, като 
оки емигранти, живеели в София^ Варна 
Пппплив Бургас, Габрово, Русе и ДРУ11'' 
краища на България, а на само в Пиринска 
Мямелония където с 252 908 лица предст- 
мяват огромното мнозинство на насвлени'

(СЛЕДВА)

теле- 
на СФРЮ

В съболезнователната 
грама 'на президента 
Й. Б. Тито, изпратена до пред

на Постоянния номи-

групи 
вено македонско 

Последните
към

Ст.

5*г%
ЧИСТО ™сн е=6иви младежи, про
училите на свооодш- чоито се зали
мени на личните паспорти в които 
чават македонските позо0аване
ски имена. Един от^методите^ите са под.

лВага°тЛ на" убеждаване натисн ■„ ггг. даг.й™1’-».

в седателя

ГТВО- Д? ВНЕСАТ АБОНАМЕНТА СИ ЗА 1976 ГОДИНА. 
^ дппнАМРНТЪТ ЗА 1976 ГОДИНА ЗАСЕГА ОСТА- 
ол илитп ИПРЕЗ 1975 ГОДИНА: 60 ДИНАРА ГОДИ- 
ШНО ОТНОСНО 30 ДИНАРА ПОЛУГОДИШНО. ВНАСЯ 
СЕ НА ТЕН У ЩА СМЕТНА 62500-603-9529 СДН ™Ш 
С ОБОЗНАЧЕНИЕ „АБОНАМЕНТ ЗА В—Н „БРАТСТВО 
ЗА 1976 ГОДИНА".

та околия
от
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СШШМ1ЕШ МШ
а ос-Работниците в самоуправлението 

други организации на сдружения, труд. 
приемат решения с прямо гласуване: на слора- 

работииците, референдум и други фор- 
1 съвети, лро

повийте иБОСИЛЕГРАД
нията на
ми; чрез делегати: в работническите 
верна за осъществяване на решенията и прове^ - 
ма на работата на органите и службите в тези 
организации. , ГЛГЛ1.

Работничесмият съвет е ръководещ орган 
с работата и стопанисването на организациите 
на сдружения труд, в които работниците прие
мат решения чрез делегати, които избират и отзо
вават. Този орган на управление съществува в 
трудовата организация и сложната организация 

брой работници. В основната органи- 
брой работници не са образува 

В тази основна организа-

НОВИ ЧЛЕНОВЕ НА ТИТОВИЯ
ФОНД

Съветът на Титовия фонд в 
Босилеградска община анали 
зира досегашното зачленяване 
и внасяне на записаните член 
ски влогове във фонда. При 
това се констатира, че всички 
обществено-политически и тру
дови организации в комуната 
са членове на Титовия фонд. 
Също така 190 души, между 
които има доста работници — 
непосредствени производители 
са записали петгодишен член 
ски внос, с който дават скро 
мен принос за увеличаване 
средствата на Титовия фонд.

Членовете на Съвета и зана
пред ще водят акция за омасо 
вяване на Титовия фонд в об
щината с нови членове от ре
довете на работници, служе
щи, занаятчии и др.

с по-гол ям 
зация с малък 
работнически съвет, 
ция работниците приемат решения само чрез 
пряко гласуване. Конституцията не е определила 
коя основна организация се счита за организа
ция с малко работници. Може да се очаква, че 
това ще определи законът за сдружения труд- 
Ако законът за сдружения труд това не опре 
доли, на работниците в основните организации 
остава те да решат така, както считат за неоо-

Трябва да се отбележи, че 
от Босилеградска община сти-

ползват двама ученици и един 
студент.

пендии от Титовия фонд сега

ходимо.
■ Със самоуправителното споразумение 

сдружаване в трудова и сложна организация на 
сдружения труд утвърждават се начина на из
биране, условията и начина на отзоваване, от
носно разрешаване на работническия съвет. В 
основната организация на сдружения труд тези 
въпроси се уреждат със статут. Определени въ
проси могат да се регулират и със закона.

Конституцията на СФРЮ, в чл. 101 и 102 
определя състава на работническия съвет, как
то в основната организация на сдружения труд, 
също тана и в трудовата, и е сложна организа
ция.

за

Босилеград Работническият съвет на основната \огани- 
зация е съставен от делегати на всички части 

процеса на труда в тази организация, докато 
работническият съвет на трудовата организация 
и сложната организация на сдружения труд пред 
ставляват делегати на работници от всички ос
нови организации на сдружения труд. Тези деле
гати непосредствено избират работниците от ос
новните организации на сдружения труд по на
чин, утвърден със самоуправителното споразу
мение за сдружаване.

С конституцията е определено, че в рабо
тническия съвет на трудовата организация тряб
ва да бъде застъпена всяка основна организа- 
зация в нейния състав. Това означава, ,,че ор
ганизации с по-голям брой работници, тана и 
основните организации с малък брой работни
ци. Не се уточнява дали всички основни органи- 
заци избират еднакъв брой делегати, или броят 
на делегатите зависи от броя на работниците в 
основната организация. Работниците могат със 
самоуправителното споразумение за сдружаване 

• да определят, основните организации да деле
гират в работническия съвет на трудовата орга
низация еднакво число делегати или броят на 
делегатите е пропорционален на броя на работ
ниците във всяка основна организация, като при 
това в работническия съвет делегатите на всяка 
основна организация имат един глас, без оглед 
броя на делегатите.

В осно*вната организация на сдружения труд, 
съставът на работническия съвет трябва да от
говаря на социалния състав на трудовата общ
ност на основната организация на сдружения 
труд. Няма разпоредби за състава на работниче
ски съвет на трудовата организация. Такава раз
поредба не е била нужна, понеже делегатите 
на основната организация в работническия съвет 
на трудовата организация работят според насо
ките на' работническия съвет на основната орга
низация на сдружения труд, която ги е избрала.

В работническия съвет на организацията на 
на сдружения труд не могат да се избират де
ловият орган, нито членове на нолегиалния де
лови орган на тази организация.

Компетентността на работническия съвет е 
определена с Конституцията. В изпълняване фун
кцията на управление с работа и деловите дей 
ност на организацията на сдружения труд, ра
ботническият съвет утвърждава проекто-статута 
и приема други общи актове, утвържадава де
ловата политика, приема план и програма за 
работа и развитие, а също така утвържадава и 
мерките за провеждане на основната политика, 
плана и програма за работа и развитие, старае 
се за осведомяване на работниците и върши 
други работи, утвърдени със самоуправителното 
споразумение, статута и други самоуправителни 
актове на организацията. Работническият съвет 
изпълнява и избирателната функция: избира, 
назначава и разрешава изпълнителният и делови 
орган, относно членовете на тези органи.

Когато са на дневен ред решения, отнасящи 
се до осъществяване на неотчуждимите права 
на работниците в основните организации, работ
ническият съвет на трудовата организация ре
шава,в съгласие с всяка от тези организации, 
по начин, утвърден със самоуправителното спо- 
разумените за сдружаването.

п
В „ТИГЪР" — ДИМИТРОВГРАД

Обществена самозащита-твърде 

важна задача
лират противпожарните уреди 
и останалите помагала.

Всички работници в предпри 
ятието са запознати как се ра
боти с уредите за потушаване 
на пожар и за целта са имали 
специални обучения. Също са 
запознати какво смее и какво 
не смее да се работи, за да 
не се предизвика пожар.

Пазачите охраняват обекти
те и имуществото <на трудова
та организация. Те са органи
зирани като специална служба, 
като всяко отделно лице 
знае как трябва да постъпва 
във всеки конкретен случаи. 
Всеки от пазачите е запознат 

кога смее да употреби 
оръжие, каква

всяко лице трябва да се обади. 
Също се знае къде могат да 
се водят чужденците, по вре
ме на пребиваването им в тру 
довата организация, 
кои помещения могат да посе
тят и видят.

Правилникът за защита от 
пожари ясно регулира всички 
въпроси по отношение преван
тивните мерки за 
предприятието, както и постъп 
ките, ано избухне пожар. В 
„Тигър” има служба, организи 
рана като отделение за проти- 
впожарна защита и тя е посто
янно нащрек, винаги готова да 
реагира. Постоянно се контро

ОБЩЕСТВЕНАТА САМОЗА- 
ЩИТА в основната организа
ция на сдружения труд , ~ 
гьр” в Димитровград е регули 
рана чрез нормативни 
и самоуправителни споразуме
ния. В правилниците на пред
приятието за прием и движе
ние на чужденци, за защита от 
пожар, за работата на пазачи
те и т. н. ясно определят тази 
въпроси, твърде важни, канто 
за предприятието, така и за 
цялото общество.

В „Тигър" точно се знае кое 
лице е задължено за приемане 
на чужденци и контактира с 
тях.

„Ти-

относноактове

защита на

Определен е начин как- как и
огнестрелно 
трябва да му бъде постъпката 
с непознати лица, и какви мер 
ни да предприеме в случая и 
т. н.

БОСИЛЕГРАД

Да се подобри 

положението 

иа занаятчиите

Твърде важен е и правилни
кът за основите на обществе
ната самозащита в основната 
организация 
труд. Чрез него 
обществена самозащита е „при 
способен” на условията в тру
довия колектив. В него са пре 
двидени всички мерки за слу
чай на нарушения, за незачи
тане на нормативните актове, 
злоупотреба на служебния 
пост, злоупотреба. на правата 
•и пр.

Всички правилници регулира 
щи обществената самозащита 
нямат за цел само защитата 
на трудовата организация от 
външни фактори, но и от не
желани прояви в рамките на 
организацията.

В основната организация на 
сдружения труд „Тигър" на об
ществената самозащита се от
деля голямо внимание. С оглед 
че самозащитата е от голямо 
значение не само за работни
ците, настанени в .предприятие 
то, предприятието като цяло, 
но и за цялото общество.

на сдружения 
Законът за

то не осигуряват сигурен по
минък на занаятчиите — изтък 
наха членовете на делегации
те. Особено много те се за
стъпиха общинските инспекто 
ри да бъдат енергични срещу 
нелоялната конкуренция, коя 
то създават „дивите” занаят
чии.

делегациятаЧленовете на 
на самостоятелните занаятчии 
и гостилничари в Босилеград 
ска община гласуваха делега 
ти за Първата републиканска 
скупщина за пенсионни, и ин
валидни осигуровки. След това 
водиха разговор върху най-ак 
туалните проблеми, обременя 
ващи частното занаятчийство 
в комуната. Върху тези и други пробле

ми на частното занаятчийство 
Босилеградска община об

стойно ще се разговаря на об 
що събрание на занаятчиите, 
което ще се проведе в края 
на тази седмица. В работата 
на заседанието ще участвуват 
и представители от Стопанска 
та камара в Лесковац.

Между другото бяха изткъ 
нати редица забележки по от
ношение на общинската данъч 

много

в

на политика, която в 
случаи не стимулира развити 
ето на отделни, твърде необ 
ходими занаяти.

коитоЦените на услугите, 
вършат отделни занаятчии тряб 
ва да се преразгледат, защо-

т. В.
в. в. А. Д.
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беседа с ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА ОК НА ССМ В БОСИЛЕГРАД
ДИМИТРОВГРАД

16 СЕМЕЙСТВА В НОВИ 

АПАРТАМЕНТИС НЕСЕКВАЩА АКТИВНОСТ 

ДО ПЪЛНА АФИРМАЦИЯ Шестнадесет димитровград
ски работнически семейства, 
от 9 януари, живеят в нови 
апартаменти. Същите са полу
чили от фонда за солидарно 
жилищно строителство за рабо 
тници с малки лични доходи, 

на Дома на култура Двустайни апартаменти полу 
та този проблем ще бъде раз чиха Драголюб Христов, Иван
решен. Но, и поурай това, мла Христов, Димитър Алексов и Пе
дите от града организират сед рка Матеева, работници в „Ти-
мично по две танцови забави гър" — Димитровград; Станка
при доста лоши условия.

На спортното поле

За тези работници това е 
най-голям подарък в новата го
дина, понеже по този начин ре 
шават един жизнен проблем.

Остава обаче едно „тъмно 
петно" въз връзка с настанява
нето на жилищата, изградени 
от фонда за солидарно жили
щно строителство. Апартамен
тите бяха готови още преди че 
тири месеца, обаче правилни
кът за разпределение на същи 
те не беше готов. Трябваше да 
минат повече от сто дни същи 
ят да се изготви и жилищата 
да бъдат разпределени според 
критериите в правилника, а 
през това време апартаменти
те бяха празни...

Без съмнение, че нещата са 
могли да се ускорят. Освен то
ва, критериите за разпределе
ние е трябвало да се изготвят 
още по време на строежа им.

Неотдавна Общинсната 
ференция на Съюза

йон
на социа 

листическата младеж в Боси 
леградсна община 
досегашната си дейност и взе 
програма за 
работа, което трябва да се 
навакса през тази година.

По този повод от председа 
теля на Конференцията, дру
гаря Ставре Спасков происках 
ме отговор на няколко въпро

ПРОПУСНАТО В РАБОТАТА 
ЗАДЪЛЖАВА КЬМ НОВИ АК
ЦИИ ВСИЧКИ ПЪРВИЧНИ МЛА 
ДЕЖКИ ОРГАНИЗАЦИИ

вен живот на младежта е лип 
сата на помещения. С довър 
шванетоанализира

по-нататъшната

! Томова и Чедомир Андонов 
1 — „Градня”; Тодор Миланов 

— „Търгокооп"; Добросав Ги- 
гов — „Услуга”, а едностайни 
апартаменти получиха Тодор 
Илиев и Венко Петров — „Ти
гър", Любомир Иванов — „Сво 
бода”, Станоя Томов — „Брат-

е пости
гнат по-добър резултат, форми 
ран е футболен отбор, който 
успешно се представи в съре
внованията във Бранения под- 
съюз. В есенния дел е заел 
отлично второ място, а надя- . 
ваме се, че в края на съревно 
ванията ще заеме първо мя
сто м ще получи виза за съре
внование във висш ранг».

са.
Какво е направено през ми

налата
онно отношение на Съюза на 
социалистическата младеж 
Босилеградска община?

— В течение на изминалата 
година формирахме първични 
младежки организации във вси 
чки местни общности в селата 
на комуната и две младежки 
конференции: при гимназията 
„Иван Караиванов" и в Учили 
щето за квалифицирани работ 
ници в Босилеград. Също така 
всеки евидентиран младеж по 
лучи членски билет, 
през последните няколко годи 
ни нито един младеж от об
щината не е получил такъв. Ис 
кам да добавя, че с формира 
нето на първичните младежки 
организации ще продължим и 
занапред, тъй като в трудови 
те и стопански 
тази акция не е приключила 
поради недостатъчния брой на 
младежи и девойки.

НА НАЙ-ДЕЙНИТЕ — ПАРТИЙ 
НИ БИЛЕТИ

Какви мерки предприема Об 
щинсната конференция на ССМ 
за идейно-политическото изди 

на младите?

година в организаци-
ство", Тихомир Джорич и Ки
рил Галчев — „Градня”, Иван 
Манев — „Сточар" и Велин 
Тодоров — Център за култура.

в

ТРУДОВИ АКЦИИ

Кои са основните задачи за
планувани за 1976 година от 
страна на Общинската младеж 
ка конференция?

— През първото тримесечие 
ще обърнем особено внимание 
на селските младежки органи 
зации. Ще положим усилия 
всички младежи да вземат ак 
тивно участие в акциите по 
електрификацията, изграждане 
то на пътища, водопроводите, 
здравни амбулатории, зелесява 
нето на голините, опазване на 
човешката среда и др.

Също така планираме да из- 
пратиме младежка бригада, 
която да участвува на една от 
съюзните трудови акции. Ще 
участвуваме в до/раждането 
на Дома на културата и про 
карването на водопроводната 

— Най-голямата пречка за мрежа в Босилеград, 
неорганизирания културно-заба
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Ставре Спасковзащото
ползваме за всестранна дей
ност, която има за цел млади 
те да получат не само идей
но-политически, но и селскосто 
пански знания. С помощта на 
Основната организация в Бо
силеград ще организираме ре
дица сказки върху мероприя 
тията, с които да се подобри 
селскостопанското 
ство.

организации

производ-

Какво е направено през из
миналата година на културно- 
забавното и спортното поле?

Заводите „Тигър”В. В.гане

__ При Общинската конфе
ренция на младите работи ко
мисия за идейно-политическа 
дейност, която в съдействие 
с Общинския комитет на Сп, 
се старае младежите да по
лучат основни идейно-политиче 
ски знания. Това се

СРЕЩИ И РАЗГОВОРИ

Добър работник и обществено-политически деецпостига 
1 сказки от обла 

най-актуалните обще
посредством
стта по I
ствено-политически въпроси у

света. Като форма на 
ползваме и — Да бъдеш добър работ

ник не значи само грижа за 
производството, 
активност на всяко поле. Член

тите си за развитието и укреп 
ването на обществото ни.

Гигов е два пъти бил член 
на Общинския комитет на Съю 

' за на комунистите, председа 
тел на работническия съвет в 
„Тигър" — Димитровград (1964 
година), член на Околийския 
комитет на Съюза на младеж
та. Заемал е и много други 
длъжности. В момента е член 
на Секретариата на Конферен 
цията на Съюза на комунисти
те на каучуковата промишле
ност „Тигър", секретар е на 
актива на Съюза на комунисти 
те във фабриката за гумени 
нишки в Димитровград, работи 

различни самоуправителни 
и комиоии в предпри-

нас и в
това образование 
марксистките кръжоци, а през 
последните месеци работи и 

политическа школа 
„Борба".

вършил с успех училището и 
станал нвалифициран обущар- 

работник. Работил четири 
месеца в „Труд", а след това 
заминал войник.

— След отбиване на военна
та си повинност отново се за
върнах в Димитровград, но ве
че в каучуковата промишле- 

Това беше 1963 година.

БУДИМИР ГИГОВ е роден 
34 години в Прача. Родпреди

ното си село напуска още ка
то десетгодишно дете, ведна
га след като завършил четвър 
то отделение. По-нататъшното 
си обучение продължава в про 
гимназията в Димитровград.

— След като завърших ос
новното си образование наме- 

няиак си на „нърсто- 
. Трябваше да се определя 

, Бях най-мал 
шестимата братя

но и пълнаски
младежка 
на вестник

Успешно овладелите матери 
тази област, които 

активно участвуалите от 
същевременно 
ват в трудови и други акции, 
предлагаме на първичните лар 
тийни организации да бъдат 
приети в редовете на Съюза 
на номунистите. „
„Иван Караиванов 
младежи и девойки

партийни билети.

ност.
Една от първите години на ка
учуковата индустрия, която за 
почваше да се развива и ра
сте с ускорен темп. Започнах 
да работя в конфекцията 
обувки, а сетне работих мно
го работи, в зависимост от ну
ждите. В момента работя във 
фабриката за гумени нишки и 
подготвявам циментово лепи
ло. Успях да стана квалифици
ран каучуков работник, така че 
нямам никакви проблеми в ра
ботата си.

Повече от дванадесет годи
ни Гигов работи в заводите па 
„Тигър" в Димитровград, къде- 
то го знаят за примерен работ- 

активен в обществе-

рих се
път
нанъде ще вървя, 
кият между 
и сестри и желанието на роди
телите 'МИ беше да се завърна 

имота.

В гимназията 
към Ю 
вече са

за

получили на село и остана на 
Струва ми се, че още тогаво 
почувствувах динамииата че 
новото самоуправитолмо
ство и че това общество тър 
си нови, млади хора готови да 
бъдат в непрекъсната борба за 
развитие и укрепвано на соци
ализма. Тогава реших да не се 
завръщам на село и да тръгна 
ПО Друг път. _

Желанието на Будимир I и- 
било да стъпи като уче- 

в Машин-

вЛИПСА НА ПОМЕЩЕНИЯ органи
ятието и в общината. И всично 

не му пречи в работата,
обще-млаНак работят първичните

по селата 
срещат?

това 
напротив...дежии организации

нои проблеми сеи с съм— Мога да кажа, че 
доволен от осъщественото

Работя и аз, и съпру-
— Тяхната дейност не е на 

завидно равнище. Причините са 
много. Преди всичио в тече
ние на летните месеци младе
жите от село отиват на сезонна 
строителна работа във вътреш 
ността, което пречи на пооледо 
вателната им работа.

проблем е, че мла 
поме-

в
живота.

ми. От предприятието по-гата
лучих апартамент, имам лена 
кола. Така че не мога да

стандарта си. Ог

ник, но и 
но-политичесиата дейност. По 

каучуковата

сегов е 
ник в стопанството оплаквам от 

друга
общественото поле ме 
пълнява" на определен начин 
и ми въплътява чувството, ме 

полезен член на общество

случай Деня на 
промишленост, чествуван неот 

Гигов получи и призна- 
дейността

Ниш. Канди- 
Тбва

страна, работата на 
„из-

ната индустрия в
но закъснял.Сериозен датствувал, Будимир Гиговняма давна.

ние — грамота за
работата в обществено-по

в селата 
за работа, а кооператив 

все още са сила 
стоки. Ето

за записванетодежта 
щения
ните домове

за търговски 
зимният период ни пред 

сравнително добри възмо 
активизиране на дой

била причина
стопанското училище в 

нъдето изуча-
на Съюза на комуниститесъм

от 1958 година и вече седемна 
десет години се старая и 
до помогна според възможнос

му в 
Димитровград, 
вал обущарски

си в
литически организации и в ор
ганите на работническото

съм 
аз то ни.

дове 
защо 
лага
жпости за 
ността им. Този период

занаят и също само А. Д.чиракувал в обущар- 
„Труд". Зя-

временно 
сната кооперация

управление.
що
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СРЕДНОСРОЧЕН ПЛАН ЗЛ РАЗВИТИЕ 1976—1980НЕВОЛИТЕ НА ДЬРВООБРАБОТВАТЕЛНИя ЦЕХ В ЗВОНЦИ

СЪГЛАСУВАНЕ НА 

ИЗПЪЛНИТЕЛНИТЕ 

СЪВЕТИ ДО 25 МАРТ
Как да се наваксат загубите?...

Малкият дьрвообработвателеи цех — клон 
на Горското стопанство произвеждащ дървени 
плоскости влезе в новата производствена година 
много неразчистени сметки от старата 1975 годи
на. Касае се за загуби от около 658 000 динара по 
деветмесечното за миналата година.

Бители. Личните доходи 
средно 1 943 динара на ме
сеца, с 6.8 на сто под сред
ното равниште на личните до
ходи в предприятието.

Посетихме тези дни работ
ниците в дървообработвател- 
ния цех в Звонци.

Главният отговорник по про 
изводството беше отсъству- 
ващ, на годишна почивна, а 
ръководителят на цеха беше 
заминал при дървосеначите на 
Ветрен.

нни слабости — ето защо се е 
стигнало до загуби.

Отскоро в цеха е създаден 
партиен актив, който е набеля 
зал в програмата си за работа 
нато първа и най-важна зада
ча — организиране на всички 
сили за преодолявано на по- 

са ложението. Секретарят на ак
тива Милко Гъошев казва:

— През изтеклата година 
много ни пречиха и природни 
те бедствия, но има вина и до 
нашата организация на работа. 
Освен това и пазарът до из
вестна етапен ни затрудни. На 
шите дървени плоскости се 
продават в Италия ни затруд- 
продават в Италия и имаше 
известен застой. По мое мие 
ние — при нос има и нереално 
планиране, дисциплината още 
не е на равнище.. Работници 
те са в напреднало възраст. С 
изключение на неколцина, тук 
останалите св над 45 години... 
Това са причините за загубата.

Асен Джорджев подкрепи 
думите на секретаря като до
бави:
че взимаме отпуски по болест. 
Истина има и такива, на които 
отпуските не са нужни, но в 
повечето случаи 
бходими. Ние сме хора на пре 
клонна възраст, открай време 
сме работили по- планините и 
нашите сили са към края._,,Не 
можем да даваме и количе
ствено, и качествено оная про 

която от нас се търси.

ЮгославияОчаква се, че планът за развитие на 
от 1976 до 1980 година ще бъде в Скупщината на 
СФРЮ до края па март, а неговото окончателно 
приемане през първата половина на тази годинаКъде са причините за това? 

На първо място в дървообра 
ботвателния цех е имало за
стои в производството. Поради 
свлачища и прекъсване на снаб 
даването — два месеца цехът 
не § работил. На два пъти ра
ботниците са отивали в непла
тен отпуск. Имало е и прекъ
свания на тока и др. трудно 
сти в работата. А това е обре 
менявало двойно повече осъ
ществения доход, защото е 
трябвало да се погасят ред не
предвидени разходи. През из
теклите девет месеца дървоо 
бработвателния цех е осъще
ствил реализация от 57 на сто 
от планираната сума. Средно 
всеки работник в цеха в Звон 
ци е осъществил с 13 на сто 
по-малка продукция от работ 
ниците в другите производстве 
ни цехове в горското стопан
ство. Произведени са 1 266 ку
бически метра дървени пло
скости или 70 на сто от годи-

ято се предвижда съгласуване 
равнището на изпълните 
съвети на републиките и

Със сигурност се предвиж
да, чо обществения (средно- 
срочен) .план за развитие на 
Югославия от 1976 до 1980 го 
дина ще бъде приет през пър
вата половина на тази година. 
Съветът на републиките и об
ластите на Скупщината на 
Югославия на последното си 
миналогодишно заседание прие 
програмата за работа на уско
рена подготовка на обществе
ния план на Югославия, с мо

то на
лните
автономните области да стане 
до 25 март. След това текстът 

план ще сена средносрочния 
представи в Скупщината на 
Югославия, нъдето делегаци
ите на републиките и автоном- 

области напълно ще го 
текста на общест- 
за развитие до

ните 
съгласуват с 
вения план 
1980 година.

БАЛАНС НА .ДЪРВЕНА ЗАСТА ВА”

Рекордно производство, 
пламът неизпълнен

Често ни се карат,

те са нео

им доставяне от кооперантите, 
както и поради други външни 
ненадейни удари. Между път 
ническите автомобили произве 
дени са най-много „Застава 
101” ито 59 798 коли, след то- 

тази година най-популяр- 
„фича”

Произведени 14 хиляди път 
ничесни и 1100 стопансии во
зила по-мално, отцолиото 
било запланувано

шния план.
От голямо значение за неи 

и ос-
е

зпълнение на плана е
техника. Всичко товатарялата 

е допринесло щото от 780 000 
динара загуби — 658 хиляди 

Звонци.

Заводът за автомобили „Цър 
вена застава” в Крагуевац ми- 

произведе

дукция,
Стойча Златанов назва: — 

Не сме добре осведомени и 
работим понякога в мъгла. А 
не се произвежда лесно 
износ. Освен това— 
застои в снабдяването, защо
то не се води винаги сметна 
за това. Суровините са тясно 

нашето

ва и
ния и най-търсеният 
оклоло 50 хиляди и 12 741 ав
томобили с мотор 1300 и 1500 
кубически метра всички видо
ве. В рамките на международ 
ното промишлено коопериране 
с полската, италианската и съ- 

автомобилна

е направил цехът в 
Ето как изглежда осъществява 
нето на деветмесечния 
по показатели: общият доход 
е осъществен с 51 на сто, до
ходът с 34, а планът за лични 

с 71 на сто. Във

годинаналата
140 855 пътнически автомобили 
всички видове и 6460 стопан
ски возила, което представля 
ва рекорд от основаването на 
завода до днес. Но въпреки 
това, планът не е изпълнен за 
14 хиляди пътнически и 1100 
стопански возила, или ако се 

10,25

план за
имахме

те доходи — 
фондовете е трябвало да се вне 
сат средства от 25 260 динара, 
но -не^са внесени, гюради загу
бите.

И през 1974 година дървоо- 
барботвателният цех в Звонци 

имал загуби от 130 000 дина
ра, което до голяма степен е 
допринесло и за загубите през 
1975 година.

Освен посочените проблеми 
— поради несъответен растеж 
на производството 
изведеното количество дърве
сна маса е трябвало да 
изплатят само 285 000, а са из- 

344 000 динара, с 20 
на сто повече. Или в цеха 
за произведена единица коли
чество личните доходи е тряб 
вало да възлизат на 305 хиля 
ди динара, а изплащани са по 
378 хиляди динара, или с 24 на 

Цехът доисква

инду-производ- ветската 
стрия в Крагуевац са монтира 

21 296 пътнически автомоби 
— „Лада”, „125 П” и „Фиат 

132 ГЛС”. От стопанските ко
ли в завода в Крагуевац са 
произведени 3216 и в Сомбор 
3244 коли.

място на 
ство.

ниПредседателя^ на Събрание- 
Никола

изчисли в проценти, за 
на сто. Това, че планираното 
производство на возила в „За
става" не е изпълнено, се оп-

лито на трудещите се 
Милентиев изтъкна:

— Постоянно се говори, че 
имаме излишен от работна си
ла, но нищо конкретно още 
не се предлага... Струва ми, 
се, че и нормите не са реал 
ни и затова не можем да ги 
осъществяваме. Случва се ма
шините да стоят поради лип 
са на суровини...

Нещо не е в ред в дървоо 
бработвателния цех в Звонци. 
Въпреки, че са направени го
леми загуби, все още не е 
начертан ясен път как да се 
излезе от затруднено положе
ние. И фактът че за пет годи
ни са сменени осем ръководи 
тели на цеха говори, че тряб 

неотложни

равдава с чести застои на 
монтажната лента, поради не
достиг на части и нередовното

е Асен Митев
Дж. В.В Звонци работеше една 

група работници. Първото впе
чатление, което може да се 
получи е, че производствената 
дисциплина наистина не е на 
равнище. Колкото и да се да
ват оправдания 
ната е слаба.

за про До края натози месец— 

програма за крайграни 

чно сътрудничество

се дисципли-

платени Друг въпрос, не от по-малко 
значение за доброкачествено 
производство е липсата на ква 
лифицирани работници. От 46- 
те работника в цеха само не
колцина са с квалификации — 
останалите имат звание полу 
квалифициран или общ работ 
ник. Добавим ли към това и

сто повече.
147 000 динара или към 20' на 

осъществената загуба ва да се взимат
сто от организацио- мерки.редицата другие в ръцете на неговите потре Комисиите за крайгранично 

сътрудничество от Димитров
град и крайграничните общини 
в НР България — Сливница, 
Драгоман и Годеч — проведо 
ха съвместно заседание в Сли 
вница, на което анализираха 
осъществяване програмата на 
сътрудничество в течение на 
1975 година. Бяха дадени и 
предложения за сътрудниче
ство в течение на настоящата 
година.

За сътрудничеството през 
1975 година и двете комисии 
се .изказаха положително, но 
бяха изтъкнати и някои забе 
лежки във връзка с известни 
отклонявания от утвърдената 
програма и други проблеми в 
сътрудничество.

Между другото бе констати 
рано, че миналогодишната про 
грама на сътрудничество не е 
'изпълнена изцяло, понеже е 
била твърде обемиста. Това о- 
баче не е оказало влияние на 
съдържанието и качеството на 
програмата.

На заседанието бяха даде
ни и някои предложения за 
крайграничното сътрудничество 
през 1976 година. Между дру 
гото бе изтъкнато, че това съ
трудничество трябва да се про 
вежда в съгласие с междудър 
жавната политика на СФР 
Югославия и НР България.

Комисиите заеха становище 
и настоящауа година крайгра
ничното сътрудничество да се 
провежда в областта на обра 
зованието, културата, спорта, 
между трудовите организации 
чрез синдикатите, между об
щинските събрания и 
обществено-политически 
низации.

Въз основа на дадените пред 
ложения за крайграничното съ 
трудничество между Димитров 
град и трите крайгранични об
щини в НР България, двете ко
мисии до края на този месец 
трябва да изготвят и приемат 
програма за взаимно сътруд
ничество в настоящата 
година.

други
орга

1976

Вкарване на труповетеНикола Милентиев и Милко Гьошев А. Д.
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ИЗ АКЦИСЖИЛТА програма 
ср Сърбия ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛОТО В ОТ СРЕДНОСРОЧНАТА ПРОГРАМА ПО РАЗВИТИЕ НА „СТСЧАР”

Жената като производител Планът добър-търсят 

се средстваВ акционната програма на 
Социалистическия съюз в Сър
бия за настоящата 
изтъква, че ще е необходимо 
значително да се подобри об- 
ществено-политичесното 
жение на жената на село. От 
общия брой 
на село в СР Сърбия — 50 
на сто
структурата неотложно е да 
се организират курсове за въз 
питание и образование на же
ните, специа&но на девойките. 
Все още се чувствува, че на 
жената на село не се гледа 
достатъчно като на селскосто 
пански производител. Недоста
тъчна е и обществено-полити

ческата дейност на 
село.

Тези

жената на

въпроси са от голямо 
значение за бъдещето разви
тие на селото. Защото 
те са били равноправни и през 
време на Народоосвободителна 
та борба и изграждането и 
трябва да се обезпечават ус 
ловия да вървят в нрак и днес 

изграждането на самоупра 
вително социалистическо об
щество.

Основната дейност 
отношение трябва

чрез Конференцията за 
обществена дейност на жена
та към организациите на Со
циалистическия съюз.

година се

жениполо НАЙ-ВАЖНО място ция за изкупуване и преработ
ка на мляко, а в началото на 
1978 година би трябвало да за
почне производството на мля
ко в овцефермата и фермата 
на млечните крави.

Планираното развитие на жи 
вотновъдството, а особено на 
овцевъдството, изисква и уве
личено производство на храна 
за добитъка. Поради това е 
предвидено и увеличение на 
това производството, а особе
но на изкуствени треви.

Предвижда се и производст
во на вишни на 190 дка, ягоди 
170, както и подменяне на 
съществуващата механизация с 
нови машини.

Освен това желание е да се 
изгради рибник, за което идея 
съществува вече дългьг пери-

в средно 
срочната програма по разви
тие на земеделската коопера
ция ..Сточар" заемат по-ната
тъшното развитие на животно 
въдството и млекопреработва
нето. Изходна точка за такава

реализиране на програмата са 
нужни осем милиона динара. 
Осъществяването на тази цел 
значи и 855 хиляди литра мляко 
годишно VI 23 хиляди килогра
ма телешко месо.

Угояването на 1000 юнета и 
изграждането на обект за та
зи цел е също една от първо
степенните задачи намиращи се 
в предстоящия период през зе 
меделската кооперация ,,Сто
чар”. За реализиране на това 
производство са .необходими 
капиталовложения от 18 милио
на динара. Годишно ще се про 
извежда 840 хиляди килограма 
месо.

С оглед че животновъдство
то в селскостопанското произ
водство на Димитровградска 
община има благоприятни усло 
вия за развитие, а имайки пред 
вид и ориентацията на „Сто
чар", за по-нататъшното разви 
тие на този отрасъл, е нужен 
и магазин за млечни произве
дения и преработна на мляко. 
В този магазин годишно и пер
спективно, би трябвало да се 
произвежда 392 хиляди 
грама сирене, 
грама каймак и 15 хиляди ки
лограма масло.

В плановете си земеделска
та кооперация изхожда от фа
ктите, че на територията на 
общината съществува тради-

на населението

са жени. С оглед на
г!

ориентация са природните ус
ловия на територията на Дими 
тровградска община и нуждите 
на домашния и чуждестранния 
пазар.

Земеделската кооперация е 
решила най-голямо внимание 
да се обърне на изграждането 
на овцеферма в „Липинско по
ле” с 5000 броя овце. За из
граждането на овцефермата са 
нужни капиталовложения от 
около 22 милиона динара. С 
реализирането на програмата 
ще се осъществи производст
во на 500 хиляди литра мляко, 
15, хиляди килограма вълна, 
56 хиляди килограма агнешко 
месо, 40 хиляди килограма ов
че месо и т. н.

За осъществяване на целта 
е нужно обаче ангажиране на 
общността, понеже „Сточар” 
не е в състояние без помощ 
да реализира тази амбициозна, 
но добра програма.

Втората по значение програ
ма в плана 1975 — 1980 годи
на е ферма за разплодни кра
ви. Планира се изграждане на 
ферма с 200 млечни крави. За

в това 
да се раз

вива

РАКИТА

пътят ДО ЗВОНЦИ — 
НЕОТЛОЖНА ЗАДАЧА

На изборното събрание в 
първичната организация 
Съюза на комунистите в село 
Ракита бяха отчетени резулта 
тите през изтеклите две годи 
ни и набелязани основни насо 
ни за бъдеща дейност.

Като проблем номер едно 
за населението от Ракита си 
остава изграждането на пътя 
до Звонци. По-точно Ракита 
преди ипвестно време остро 
протестира, защото бяха да
дени изявления в печата, че 
трасето на пътя, на мястото на 
бившата теснолинейка ще се

од.строи само от Суково до Звон 
ци, а 'не и до Ракита.

Безспорно, че планът на „Сто 
чар” е не само приемлив и 
добър, но и твърде амбицио
зен. Днешният момент, канто 
и положението в общината, изи 
еква увеличено производство 
на храна. Освен това с реали
зирането на тези програми се 
отнриват нови работни места. 
Всичко това е положително. Ос 
тава само един въпрос, който 
все още търси отговор: 
ще се обезпечат необходимите 
средства за реализиране 
зи програма?

на

На компетентно място
уведо-ракитчани 

мени, че не трябва да се опа
са

сяват и че пътят ще се строи 
от Суково до Ракита.

кило
ве хиляди кило-

За нов секретар на първи- 
Съюзачната организация на 

на комунистите в село Ракита 
бе избран Стефан Джорджев.

как

на та-

А. Д.М. А.

НАШ РЕПОРТАЖ

Горна Лисина 

днес и утре
организа-ствено-политичес^и

ции в селото, гражданите ще 
настояват през тази година да 
довършат здравната амбулато- 

да започне с работа, 
съществуват всички

коитореши всички въпроси, 
затрудняват живота ни — ка
зват горнолисинчани.

Но, тук с удоволствие
че са успели в много ан-

Горна Лисина е второто ло- 
село в Босилеград- 

община. В многобройните 
склоновете на Гло

големина
ска изтък

Центърът в Г. Лисинамахали по 
жна' планина пръснати са домо 

на 280 домакинства с око 
ло 1250 жители.

Още от стари времена Горна 
известна със своите 

Сега тя

рия и тя 
За това 
възможности. От различни стра 
ни вече са обезпечени 72 хиляди 

наскоро ще се обез

ват,
ции и решили редица номунал 
но-битови проблеми.

Наред с това местната обш 
обръща сериозно внима

ние и върху благоустрояването 
на селото. Тук се строи плано 

изграждат се хубави къщи 
от твърд строителен материал, 

след някоя година то 
още по-хубав из-

изтъннаблагородна акция —
Любен Иванов, председател 
'на ССРН в селото.

• Водоснабдяването също ще 
бъде грижа на всички, защо
то досега тук е вършено без 
необходим 
трол. В рамките на тази акция 
здрава питейна вода ще по
лучи и ученичесният 
основното училище. В построя 
ването на водопровода ще взе 
ме участие и трудовата общ
ност на училището.

В Горна Лисина хората под 
чертават факта, че селото на
скоро ще се намери на брега 
на бъдещото анумулационно 
езеро, ^ноето предлага извън
редни възможности за развити 

туризма, спортния рибо 
още

ща, а според възможностите 
пътя към Долна Ръжана 

— заяви Зарков.

вете
и на

динара, а 
печат още 200 хиляди динара. 
Една част от тези средства ще 
дадат гражданите чрез самоо
благане. По такъв начин този 

обект ще бъде готов.

ност
Лисина е
майстори строители, 
все е по-лриветливото село, в ко 

животът върви в крак с вре- 
Нейните

ПЕРСПЕКТИВИТЕ
нон-санитаренГорнолисинчани изтъкват, че 

резултатите, които бележи тя 
хната местна общност с по- 

на останалите обществе 
организации, 

в собстве-

во:
ето

и развитието.
жители между първите в «ому 
ната получиха електрически 
тон. Сега пън това е единстве- 

Босилеградско, в кое 
асфалтно шосе.

който

важен
организираните тук здравни 

само
мето така че 

ще получи в стол на
услуги ще ползват не 
жителите от Горна Лисина, но 

Долна Ръжана, Горна Ръ
жана и Дплна Лисина. Горно 
лисинчани възразяват, че мест 

общности от посочените 
не са оказали достатъчна 

амбулаторията Да се

мощта
но-политически
им влява доверие

сили. Но, разбира се, има 
чието

__ Не по-малък успех на на
шата местна общност е изгра 
ждането на здравната амбула 
тория. За този обект досега 
дадохме около 210 хиляди ди
нара и успяхме да сложим 
сградата под покрив изткъна 
Кирил Зарков, 
председател на 
щност в селото.

и отно село в 
то пристигна 
Селският мегдан, на 
ппез тези зимни дни се 
кръшно младежко хоро, същ 
така е покрит о дебеда асфал 
това настилна. При входеI на се 
ппто ви Среща сграда на все
оше недовършената 3АР®ВЬ* 
амбулатория. Наблизо е 30-ме- 
тппвия желязо-бетонен 
надвисил Лиоинската река, 
която ще се влива в бъдещото
анумулационно

В селото !

ните
още проблеми върху, 
разрешаване трябва да 
не тази година. Преди всичко 
това е електрификацията на 
всични домове в селото. До- 

,не е обхванала всички

ста-вие ните 
села 
помощ 
завърши. Поне досега.

__ Имаме за задача през
година да построиме и 

водопровод. Досега събрахме 
50 хиляди динара, а Работ 

на ръка ще дадат гражданите. 
Според програмата

общност, през тази го- 
желя-

дългогодишен 
местната об

сега тя 
махали, поради което вече с 

електропровод 
технически

тази ето на
и друго. Ето защо,

година тук ще се
построен нов 
със задоволяващи

ловмост, също осведоми, надЗарков ни 
че е извършена подготовка за 

на водопровод,кой

през тази 
предприемат мерки за благо- 

ползване на възмож-
/изисквания.на местна

И местната организацияизграждане 
то да

временно 
ностите в тази област.

С една дума, това голямо 
босилеградско село търси своя

езеро.
има редица Други 

жителите мо-

снабдява селото, учили 
останалите заведения

та ни
дина ще построим и

мост в центъра на

на ССРН ще даде свой принос 
акция. Ще мобилизира 

ме всични трудоспособни от 
селото чрез работна ръка и 
парични средства да участву- 

реализирането на тази

щето и в тазизо-ботонен 
селото.

обекти, с които
се гордеят.

здраве питейна вода.със Също и за този цел 
известно подготовгат да

— Селото е голямо, но за- 
и доста проблеми, 

общност вече

шанс и в туризма.АМБИЦИОЗНА ПРОГРАМА

местната об 
останалите обще-

извършихме
Ще продължим и с мзгра- 

на махленските пъти-
Вене ВЕЛИНОВна.това има 

Нафата 
години наред се

в ват вОрганизирани 
щност и в

жданетоместна
застъпва дв СТРАНИЦА 7
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ПМЕВКЛН11ЦД
ПРОГРАМАТА ИЛ РАБОТА ИА МЛАДЕЖКАТА ПО 
ЛИТИЧЕСКА. ШКОЛА „БОРБА”

СУБНОР ЛЕСНОВАЦСМИЛОВЦИ

Голям ентусиазъм на 

самодейците
Повече за 

НОБ и
Революцията 

в училищата

На трудовите акции 

политически семинари
Заслужава внимание, че в 

повечето села на представле
нията се е отивало пеша, по
неже не е имало обезпечен 
превоз. Случвало >се е, нанто в 
Изатовци, по цяла нощ да се 
прекара на пейки, и то в сту
дени помещения. Всичко това 
никак не е приятно. А трябва 
да се има предвид, че между 
тях има и девойки.

Отдавайки признание 
модейците от Смиловци за го
лемия ентусиазъм и разпро
страняването на културата по 
селата не може да не изтък
нем. че е нужно да им со ока
же помощ. Културната общ
ност би трябвало да намери 
начин активността на тези мла
ди хора да подкрепи.

Димитър Давитнов

Театралната секция при пър 
вичната организация на Съюза 
на социалистическата младеж 
в Смиловци проявява през по
следните няколко месеца голя
ма дейност. С пиесите „Чести
тим”, „Кворум” и „Михайло и 
Трифун“ смил овените младежи 
се представиха пред зрителите 
в шест села на Забърдието и 
гостуваха в селата Изатовци, Ка 
меница и Долни Криводол във 
Висок.

На самодейците беше най- 
гол ямата награда, че бяха ра
душно приети от зрителите в 
гостуващите села. Това за тях 
беше подтик да продължат с 
още по-голяма активност и ре- 
шиха да подготвят пиесата 
„Боряна” от Йорадн Йовков. С 
нея ще гостуват в селата от 
Забърдието и Висока, както и 
в крайградските селища.

хората,' които се ангажираха гз 
тази акция. В бъдеще ударна 
сила на създадения фронт тряб 
ва да бъде Съюзът на югослаз 
ската социалистическа младели. 
С това още повече ще се за
сили отговорността, но и юго
славския характер на тази шко 
ла, който и инак вече е пости
гнат.

В. заключенията 
се изтъква, че „Борба” 
издателство проникна сред 
младите със своя вестник, но 
това трябва и по-нататък да 
прави, защото тази нейна за
дача има идейно-политически 
характер. Аннетата, която про
веде едновременно с тестира 
не на посещаващите школата 
ще проучи и Съветът, за да 
види и определи по-нататъш
ните насоки за работа.

— За следващия цикъл тря
бва без колебание да се из
бере темата „Обществената 
собственост 
труд”. Защото, тя в известен 
смисъл е и продължение на 
първата тема. а е актуална, по 
неже предстои публично об
съждане на Проектозакона за 
сдружения труд и неговото при 
лагане.

Съветът на Младежката по
литическа школа „Борба" прие 
програма за работа през тази 
година. Тема на следващия ци
къл, който ще се проведе 
през март, април и май 
бъде „Сдруженият труд и об
ществената собственост". * Дру 
га тема, която що разработва 
есенния цикъл ще бъде „Юго
славия и светът на необвърза
ните”. Междувременно, относ
но през лятото за бригадирите 
на трудовите акции е предло
жено да бъдат организирани 
едномесечни политически се
минари.

— Приема се досегашната 
работа на Младежката полити
ческа школа „Борба". Не е 
съществено дали е имало про 
пуски, защото досегашният ус
пех показва, че те са съвсем 
малки, но какъв ни е опитът 
— изтъкна МАРИН ЦЕТИНИЧ, 
обяснявайки заключенията на 
Съвета на Младежката лолити 
ческа школа „Борба”. — Успя 
хме да развием чувството при 
младежта да изучава жизне
ния път на нашата самоулра- 
вителна система. Трябва да 
отдадем признание на цялото 
издателство „Борба”, но и на

Междуобщинският отбор на 
СУБНОР на Южноморавската 
регионална общност, който е 
съвместно тяло на 13-те общин
ски борчески организации от 
Лесковашко-вранския 
положително оцени постигнати 

в таченето па 
на Народоосвобо*

ще

район,

по-нататък 
като

на са- те резултати 
традициите 
дителната борба и Революция 
но югославските народи и на
родности.

Междуобщинският отбор на 
СУБНОР специално 
обръща на ролята но училища 

просветните работници в 
изпълняването на тази 
обществено-политическа и въз 
питателна задача.

внимание

та и
важна

Предложено е учебните про 
грами още повече да се обо
гатят с теми от НОБ и Револю 
цията. Също така учебниците 
и наръчната литература трябва 
в по-голяма степен да обработ

сдруженияи

ват тази материя.

От голямо значение са и мо 
ралните и идейно-политически 
качества 
които пренасят и тълкуват на 
подрастващите поколения тази 
винаги актуална история.

Междуобщинският отбор на 
СУБНОР в Лесковац е пред
ложил в чествуванията на учи
лищата да се организират пар
тизански маршове, посещения 
на исторически места от НОБ 
и Революцията, срещи с уча
стници в борбата и социалисти 
ческото строителство и 
Тези акции значително ще до
принасят за укрепването на 
социалистическото съзнание и 
югославсни 
патриотизъм и интернационали 
зъм у подрастващите поколе
ния.

на преподавателите,

Априлска среща на млади 

поети в Димитровград
Организационният 

- за провеждане срещите и пре 
гледите на учениците от отдел 

представите

комитет ставители на младото поколе 
ние сърби, хървати, мюсюлма 
ни, албанци, турци, унгарци, 
словаци, русини, румънци и бъл 
гари. Отново в Димитровград 
ще се чуят различни езици, 
които ще изразяват самобитен 
наш югославски дух, едно въо 
душевление и една готовност 
за своето отечество. Младите 
поети ще имат прекрасни, въз 
можност да се запознаят по
между си, да се запознаят с 
техните успехи в отделните 
наши краища и както винаги 
от сърце ще се манифестира 
радост при срещите, тъга при 
братската разлъка, с надежди 
за нови срещи и нови успехи.

Срещата на младите поети 
от отделните наши народни и 
народности всъщност е удобен 
момент гостите по-близко да 
се запознаят не само с успе
хите на училището-домакин, 
но изцяло с постиженията на 
българската народност в Юго
славия, а особено с успехите, 
които тя е завоювала на лите
ратурното поле, както и в из
дателската дейност. Това също 
така ще бъде удобен момент, 
гостите да се запознаят и с 
по-известни писатели и поети 
от българската народност, как
то и с някои от детските юго
славски писатели.

Още един път тази среща 
ще говори за топли приятел
ски връзки. А Димитровград 
още един път ще бъде неза
бравим за всички онези, които 
ще имат възможност и щастие 
да участвуват в тази обща 
литературна и поетична викто
рина на младите поколения от 
Сърбия, Косово и Войводина.

под.
ните училища 
ли на нашите народи и народ 
ности в Социалистическа репу 
блика Сърбия, взе решение та 
зи година в Димитровград да 
се организира среща на уче
ници млади поети. На нея ще 
четат свои творби с основна 
тематика от революционното 
минало на нашите народи и 
народности, както и творби, 
които на поетичен и художе
ствен начин говорят за нашето 
социалистическо строителство 
и успехите. Тези срещи ще се 
състоят под общия девиз, кой 
то едновременно е и основната 
тема „Гордо и смело, ръка под 
ръка, нрачим другарю, в свет 
лото наше югославсно бъде
ще”. На тази тема учениците 
по оригинален начин на свой 
роден език ще изкажат творче 
ските си възможности в проза 
или поезия. С други думи, ще 
творят за тридесетгодишното 
социалистическо строителство 
на нашата страна и светлото 
бъдеще, което очаква младите 
поколения.

социалистически

Ст.

В ДИМИТРОВГРАДСКАТА ГИМ 
НАЗИЯ

Баскетболен
турнир

Зорица Костич — Николов — Обици (масло) Миналата седмица
зията ,,Й. Б. Тито" 
ровград се проведе баскетбол 
лен турнир, в който участвува 
ха баскетболните отбори от 
I, II, III и IV клас. Най-добър 
успех показаха баокетболисти 
те от IV клас, а след тях се 
класираха отборите от I, II, Ш 
нлас.

Турнирът беше проследен с 
интерес от всични ученици в 
гимназията. За отбелязване е, 
че на него се изтъкнаха мно
го талантливи момчета, особе
но от първи и втори клас.

Организатори на турнира бя
ха ученическата общност 
Конференцията на Съюза на 
социалистическата младеж при 
гимназията. Турнирът има тра
диционен характер.

в гимна-
в Димит-

МААДИ ПОЕТИ

ТЪРСЕНЕ
И тази среща, както и мно 

го други, ще се провежда под 
общия лозунг „Обичам отече 
ството си и неговите братски 
народи и народности". За после 
дните десет години това ста
на истински девиз- на една 
младост и една любов, която 
се развива в нашата републи 
ка и израства в съвместна тра 
диция на учениците на 14 учи 
лища на нашите народи и на
родности.

На предсто^щата/ среща в 
Димитровград отново ще 
съберат младите радетели на 

Благой ВАСОВ ] братството и единството, пред

Полунощ. Часовникът избива 
последната секунда на деня.
Във вечността отива и тоя ден.
Безуспешен ден на търсенето. 
Дали някога ще те срещна пак? 
И при новата ни среща 
Ще си кажем един на друг

топли, рефрен на любовта: Идуми 
— Обичам те!

Биляна МИТИЧ, II клас 
Гимн. „Й. Б. Тито" Димитровград

се

Кирил Трайков
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В ЦЕНТЪРА ЗА КУЛТУРА В ДИМИТРОВГРАД

И ТАЗИ ГОДИНА 

БОГАТА ДЕЙНОСТ
И тази, както миналата го

дина, главна задача на Центъ
ра за култура в Димитровград 
ще бъде всестранно разширя 
ване

февруари ще бъдат безплатно 
прожектирани за гражданство

то мерки и очаква се това край 
градско село, най-голямо в об 
щината, в най-къс срок да по
лучи едно културно заведение, 

на самодейността чрез Що се касае до подведом 
съществуващите секции и дру ствените библиотеки в Сено- 
жества. _ нос и В. Одоровци те не ра-

Самодейният театър ,,Хри- ботят най-успешно и една ана 
сто Ботев за предстоящия се- лиза трябва да покаже по кой 
зон трябва да подготви две начин книгата да се разпро- 
премиери. Театърът и минала странява по селата, 
та година работи твърде ус- фОТо и кино клубовете, как 
пешно, като се представи с т0 и художествената .секция, 
три пиеси, които бяха изпълне работиха по-слабо, поради не- 
ни шестнадесет пъти. Освен достиг на средства и помеще 
в Димитровград, артистите го ния. Членовете на фото клуба 
стуваха в НР България ( с три се представиха в течение на 
представления), в града-побра- 1975 година с три фото нови 
тим Александровац Жупски и .ни, а нино клуба засне два 
в много села в общината. филма, един за работата на

Основното ударение, както конфекция „Свобода", а вто- 
изтъкна директорът на Култур 
ния центъра. Васил Николов, 
ще бъде в работата на театъра 
да се включат, освен старите 
— афирмирани самодейци, и 
млади челнове от редовете на 
учащата се и работническата 
младеж.

За танцовия състав миналата 
година беше твърде успешна.
Около 40 членове на тази сек

то.
Трябва да изтъкнем и рабо 

тата на подвижното кино, кое 
то в 20 села на общината е 
прожектирало 140 филма. Очак 
ва се, че дейността му няма 
да бъде намалена и тази го
дина.

Градското кино е сключило 
договор за 11 филма, от кои 
то 25 югославски.

В зависимост от средствата, 
които Ценътрът трябва да по
лучи от културната общност и 
дейността им ще бъде по-бо
гата.

В план е тази година най- 
успешните секции да вземат 
участие на 
културни прегледи (театрална
та и танцова секция), както 
и сътрудничеството с трудови 
те организации да се подобри 
и получи траен характер.

републиканските
рия за изложбата на художни 
ците от българската народност. 
Тези, както и още 4 филма,
заснети предишните години, 
ще бъдат технически и звучно 
оспособени и през средата на А. Д.

Слободан Сотиров: Портрет на майка ми (масло)

0 рИЗЛОЖБАТА НА ХУДОЖНИЦИТЕ ОТ БЪЛГАРСКАТА НАРО 
ДНОСТ ПРЕНЕСЕНА 1 1КОМЕНТАР

I Отвъдете е въпроса -I
ция, която непрекъснато ра
боти, се представиха с 12 са
мостоятелни концерта. Те го
стуваха в Княжевац, Белград, 
Ковачица. Ниш и Пирот и на 

бяха сърдечно при 
каже. че

01 ДИМИТРОВГРАД I
1всякъде

ети. Трябва да се 
танцовия състав непрекъснато 
се е борил с недостиг на сред 
ства. Сътрудничеството с тру 
дови организации му обезпечи 
необходимите носии за

игри. Това сътрудниче- 
се е показало ползотвор

ПИРОТ
лище „Братство” минаха няколко месеца, но още не 'ЛУ 
са „отшумели" старите свади, още има неразчистени ЛУ 
сметки... Те излизат на видело щом в колектива се % 
заговори за въпроси във връзка с възнаграждаването, УА 
или някои други животрептящи въпроси. /Й

Така стана и неотдавна, когато се разисква за ра- 
звитието на училището от 1976 до 1980 година. Данни- 

^ те от това развитие, които в никакъв случай не са за V# 
ХЧ подценяване бяха почти отминати от някои членове на ^ 

колектива. Тяхното внимание бе насочено към един М 
§§ въпрос, който в момента е ябълката на раздора. Касае № 
^ се за надвишението в личните доходи на неколцина 
то прислужници, които според закона, не изпълняват усло- /% 

вията за пълно работно време, а някои при същите ус- Уу 
«5 ловия имат вече решения за пълно работно време. Това 
Ж бе резултат на неотдавнашната агитация за избиране 

на нов директор.
Председателят на Общинската конференция на 

то Социалистическия съюз в Бабушница Новица Станкович
и члент на Изпълнителния съвет при Общинската скуп- уу 
щина Раде Димитриевич изтъкнаха, че и основното учи- уО 
лище в Звонци е длъжно да зачита критериите по раз- гУ 

ТО пределението на средствата, както и останалите учи- М 
то лища в общината. Председателят на ОК на ССРН Стан- М 
>§Ч кович категорично заяви, че въпроса какво да се прави УЛ 
§§ с ония работници, на които неправилно са издадени ре- УЛ 
ТО шения за лични доходи без за това да има основание. УЛ 
ТО трябва да се разреши тук, в колектива. Той добави, че Ш 
то единственото нещо, с което може да им се_ окаже по- % 
§8 мощ е да им изпратят специалист-юрист, нотно да им ' 

помогне по-лесно да развържат „Гордиевия възел на /й 
спора. _ - У/,

ТО • Директорката на основното училище Тодорка Со- ул 
то тирова. която е поела тази отговорна длъжност отне- УА 
то отдавна, изнесе обаче някои данни, които хвърлят по- УА 
§§ вече светлина върху въпроса. Именно, някои членове Ш 
ТО на колектива не дават правилно тълкуване на направе- ^ 
ТО ната грешка и затова се получава, че някои от заинте- ^ 
ТО реоованите страни да й се заканват... %
то Създаденото положение наистина трябва да се ра- М
88 зрешава. Но правилно и отговорно ще се разреши ако М 
$8 без избухване на страсти" още веднаж се разгледат м 

всички аспекти на въпроса. Изходна основа е намере- М 
§8 на — критериите на Общинската обралтвателка общ- 
§§ ност. При това — звонското училище може да ползва хи 
88 И опита на другите училища в общината. 'М
88 Само — трябва да се пристъпи в разрешаването

му с пълна отговорност, откровено; да не се дава т 
териал" за разни догадки и приказки, та да «е се на- й* 
нърнява авторитета на училището. м А. ^

I там е и отговора ■ ■ ■

1Както вече е известно, в из
ложбата участвуват: Никола 
Антов, Душан Донков, Душан 
Бишчан, Бранно Бишчан, Геор
ги Георгиев, Милорад Геров, 
Веселин Денков, Димитър Или 
ев, Младен Йотов, Зорица Ни- 
йолова-Ностич, Иван Колев, Бо- 

Нинолов, Методи Петров

Първата изложба на худож
ниците от българсната народ
ност, която в чест на Деня на 
Югославсната народна армия 
— 22 денември в Димитров
град организира 
„Мост” към издателство „Брат 
ство” — е пренесена на 16 
януари в град Пирот.

Изложбата е отворена в из
ложбената зала в съвременна
та нонфенция и трикотаж „Пър 
ви май”.

раз-

1лични
ство
но и то трябва да продължи 
и в тази година.

Големи заслуги за успехите 
на танцовия състав имат и хо
реографите Шпира Тричков, 
Садик Хамидович. както и Мра 
симир Глигоров, който не само 
с музикалните си изпълнения, 
но и с цялата си работа оказ 

положително влияние на

1Iсписание

%
гдан
и Слободан Сотиров.

М. Андонов
вал
всички членове.

Съвместно с танцовия съ
став е работила и музикална 
та секция с оркестри за на- 

и естрадна музика. Тя
ДИМИТРОВГРАД

родна
е взела участие на всички кон 

особен е приносът и 
на всички търже- 

събрания, организира- 
случай забележителни.

ИСказка за алкохолизма 

наркоманията
церти. а 
в участието 
ствени
ни по 
дати.

Не трябва да се забравят 
Слободан Алек- 

Каменов, Алексан-
и артистите 
сич, Васко

Златанов, Живкица Спасо 
ва Лиляна Каменова и други, 

също твърде успешно 
течение на цялата

в Републинан-чен сътрудник
институт за борба срещу 

алкохолизъм и наркоманията 
на СР Сърбия.

Общин-В организация на
съюз за борба срещу ал ения

ДЪР ския
нохолизъм и наркоманията за 

от каучуковата 
„Тигър” в Дими

които 
работиха
година. _ __

Танцовият, музикалният съ
став и рецитаторсиата секция не 
само че ще бъдат на равни 
щето на миналата година, но 
с усилена дейност ще се опи 
тат да бъдат още по-успешни 

Важно място в работата на 
Центъра заема и градената би 
блиотека Поради оправдани 
причини (изграждане, Ренон 
струкияя) тя не е работила 
както трябва. С приключване 
на строителните работи библи 
отеиата, освен сегашните 40 
тоябва да получи още 
квадратни метра, С това и при 
емането на още едно лице на 
работа в библиотеката ней
ната дейност ,трябва значител 
НО да се разшири и обогати.

В план е и откриването на 
Желюша. В това 

вече предприе-

работниците 
промишленост 
тровград бе произнесена сназ 
на на тема: „Алкохолизъм и 
наркомания". Сказката произ- 

д-р Цветан Васев,

Същата тема бе предадена 
и пред учениците от основно 
то училище „Моша Пияде и 

„Йооип Броз Ти-

в

гимназията 
то" в Димитровград.

нау-несе

НИШ

Марксиотни семинари
100.

атите на първичните организа
ции на СН.

Семинарите посещават йод 
комунисти, избрани 

новите партийни

общини в Ниш 
започнаха с работа 

семи

Във воички 1ни регион
тридневни марксистки

новоизбраните сенре
6 хиляди 
неотдавна в 
ръководства.

нари за
членове на секретари-библиотека в 

отношение са
тари и

СТРАНИЦА 9

БРАТСТВО * 16 ЯНУАРИ 1976



з*
СТАВАТ И ТАКИВА РАБОТИ. . ^V* 4

ИНФОРМАТОР ОДИСЕЯТА С 

ЕДНА ПОВРЕДА
\

на самоуправнтелната общност на интересите по 
здравно осигуряване — Пирот

за миг да направи „за-АКО но беше се случило
сечна" леиарсната етика, или ако всичко беше наред 
кой знао дали 19-годишната Ленна Джорджева от село 
Ясенов дел щеше изобщо да „излезе във вестник . Но 
понеже развитието на обстоятелствата взе друга насока, 
случиха се много неприятности на Джорджева и тя 

известна на нашата общественост.

ПРОБЛЕМИ НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО У НАС

РЕАЛНИ ИЗГЛЕДИ ЗА БЕЗПЛАТНА 

ЗДРАВНА ЗАЩИТА И ЗА СЕЛСКО 

СТОПАНСКИТЕ ПРОИЗВОДИТЕЛИ

ще стане
Преди няколко дни Дрожрджева, както и мнозина 

нейни съселяни, излезла на трудова акция на пътя Звон 
ци — Ясенов дел. В един момент почувствувала силен 
удар в дясното слепоочие. Едно камъче (пътя се про
карва през канари) — я улучило. И тоз час Ленка 
Джорджева загубила съзнание, а малко по-късно 
престанала и да говори.

Веднага я зайели при 
ван Лазаревич. Той не й обърнал сериозно внимание и 
казал, че нищо й няма; да си я водят. Бащата на Леп
на — Асен Джорджев се намерил в неволя. Лекарят в 
Звонци не искал да я препрати за Бабушница. Тогава 
той бил принуден сам да се оправя в положението. I ю- 
молил преподавателя в основното училище Колев да я 
закара с колата си до Бабушница, но той не склонил, 
тъй като колата му била в неизправно състояние. Но за
карал Ленка до Трънсни Одоровци. Лекарят в здравна
та станция в Трънски Одоровци не споделил мнението 
на колегата си в Звонци. Той оценил, че в случая се 
касае за сериозна повреда и помолил Иван, шофьора 
на „Ниш-експрес", който тръгвал за Димитровград 
да закара Джорджева до Пирот. Шофьорът му излязъл 
насреща. Вместо за Димитровград — рейсът с пътници
те Иван закарва право пред Медицинския център в 
Пирот. Лекарите в Центъра, като видели повредата — 
с линейка веднага препращат Джорджева в Ниш, къде- 
то след няколко дни била излекувана — и отново про-

местния лекар в Звонци Йо-

обезпечавала Републиката от 
194 милиона динара — трябва 
да се „изнамерят" още 650 
милиона динара!

Нато нов източник на сред
ства за финасиране на здрав
ната защита засега се споме
нават две възможности; но коя 
то и да се приеме от тях — 
трябва да се намерят и допъл 
нителни средства, ноито да се 
обезпечат чрез солидарност 
от общността.

Къде се лекуват пациенти-

ОСЪЩЕСТВЯВАНЕТО на с 
десетилетия неосъщественето 
желание и селскостопанските 
производители и членовете на 
семейства им да получат по- 
добра социална защита, без
платно лекуване в случай на 
заболяване може би ще 
сбъдне в близко бъдеще.

панените производители, нанъв 
то е и случаят на Косово.

В Социалистическа републи
ка Сърбия този въпрос е раз 
решен по различен начин. И- 
ма общини, в ноито са обез 
печени само задължителните ' 

се видове здравна защита (Вале- 
во, Кюприя. Шабац), пълна 
здравна пащита ползват , сел
скостопанските производители 
в общините Крагуевац, Бел
град. Смедерево и Пожаревац.

В настоящата година в ре
гионалните общности по здрав 
но осигуряване ще се отпоч- 
не с разширяваме правата по 
здравна защита и на селско
стопанските производители на 

Войводина. Социалистическа то осигуряването на
република Черна гора разреша такива производители
ва този въпрос в етапи. Пъл Сърбия се осъществи в тече-
на здравна защита засега е ние на средносрочния план.
обезпечена и за селскостопан
°ки?е семейства в общностите Днес право на пълна здрав 
ските семеи титоград и на защита в републиката (без

автономните области ) имат ЗВ 
на сто от селскостопанските 
производители.

Засега у нас пълна здравна 
има населението в Созащита

циалистическа република Сло 
вения. Там то е въведено пре 
ди три години. Почти същевре 

възможности за безплат 
но лекуване и реабилитация са 
създадени и за селскостопан 

производители в Социа 
област

говорила.те?менно
Историята с Ленка Джорджева предадохме, защо- 

то в нея има положителни и отрицателни герои.Според 
сведения - 
пациентите се лекуват в место 
жителството си в 
На село обаче 
не е добро Само 35,08 на сто 
от населението може да се 
похвали, че намира помощ в 
местожителството си, докато 
60,70 на сто от пациентите се 
лекуват в други места, дори 
и в други общини.

Дори 3,57 на сто от пациен 
тите от село търсят лекарска 
помощ и извън своите регио
нални общности по 
осигуряване, 0,12 на сто в Бел 
град, 0,4 на сто извън Социа 
листическа република Сърбия 
и така нататък.

съществуващите 
94-63 на сто от На първо място, не може да. се отмине лошата по

стъпка на лекаря в Звонци, като проявил небрежност 
и не искал да окаже съдействие на нещастното моми
че. Заслужават похвала постъпките на Иван Колев и Иван 
от „Ниш-експрес". Те наистина са постъпили така, как
то повелява и нашата Конституция, когато намерим чо
век в неволя. Лекарите от пиротския Медицински цен
тър се отнесли също крайно отговорно и професионал
но и съдействували за спасяването на живота на Джор
джева.

ските
листическа автономна

всички 
в СР градовете 

положението

по осигуряване в 
Иванград, а ДО 1980 година 
такива прва ще получат и в ос 
таналите общини.

Но историята не свършва тук. Тя ще има още едно 
продължение. Сметката за лекуването на Ленка Джор
джева, манар и още да не е стигнала — вече тревожи 
баща й, защото той не ще е в състояние сам да я 
плати.

От една година 
Социалистическа републи

насам Според някои изчлисления, 
пълнаи в

ка Македония се/гжостопански 
те производители ползват без 
платна здравна защита. В Хър

за обезпечаването на 
здравна защита на селскосто
панските производители ще са 
необходими двойно по-големи 
средства. Това с други думи 
казано значи — покрай сегаш 
ните средства от 436 милиона 
динара1 и средствата, които е

Сега местната общност в Ясенов дел би трябвало 
да прояви хуманност и грижа за своите членове и да 
помогне на Ленка Джорджева. Може би по такъв на
чин ще се съдействува за още по-активно отношение 
нъм акцията. Ано тя си направи оглушка — тогава може 
да има обратен ефект.

здравноватско засега са в сила само 
разширените права по здрав
но осигуряване за селскосто- IМ. Андонов

ИМА ЛИ ОПАСНОСТ ОТ ГРИ 
ПНА ЕПИДЕМИЯ

БЕЛОДРОБЕН ЕМФИЗЕМ
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Епидемия 

засега няма не е удължена. Друг признак на болестта е кашлицата. От
начало тя е умерена, придружена от леко свистене и понякога 
се явяват присътпи.

За влошаването на белодробния емфизем голямо зна
чение имат честите боледувания от бронхит и брохопнев- 
мония.

ИМА ХОРА — навярно всеки от вас познава такива — 
които години наред търпят своята хронична кашлица, а не взи
мат никакви мерки да я изленуват. На съветите на онолните 
те отговарят нехайно: „А бе, какво ще се лекувам — 
е тютюнджийсна кашлица. .. Гълтам таблентите понякога, ко
гато се усили, но нищо не помага". И те се примиряват с 

без да си помислят, че белият дроб няма нео-

товаВ Белград през последните 
са забелязани 300няколко дни

случая на заболяване от грип.
Ако се има предвид опита от положението
предишните години — броят граничени възможности и че рано или нъсно организмът си 
на заболелите може би ще «а- „отмъщава” за небрежността с едно непоправимо посегател-

върху здравето: белодробния имфизем. Белодробният 
емфизем се характеризира с увеличаване обема на белодроб
ните мехурчета (алвеолите) в резултат на разширяването 
разрушаването на стените им. Най-често страдат мъжете в 
средна и напреднала възраст.

За възнинването на болестта важна роля играят пов
тарящите се възпалителни процеси на бронхите и белодроб
ната тънан — хронични бронхити, бронхиектазии, бронхопнев
мония, разпространена пневмоенлероза. Една от главните при
чини е и бронхиалната астма. Тези заболявания причинават 
отон и възпалителни изменения в лигавицата на бронхите, по 
иояйто се натрупва жилав секрет и най-малките бронхи се 
стесняват. Постепенно се получава един своебразен нлапан. 
При вдишване въздухът прониква свободно в белите дробове, 
а при издишване — част от него се задържа в алвеолите, като 
ги разширява. В алвеолите постъпва по-малко количество пре
сен въздух, нилсородът се използва неинономично, кръвта в 
белите дробове не се пречиства достатъчно. За белодробния 
емфизем допринасят също деформациите на гръдния кош, 
нарушенията в кръвоснобдяването на белите дробове и нама
лената им еластичност. Задухът е основен признак на боле- 

Дишането се учестява и затруднява. Фазата на издишва

Лечението се свежда д о прилагане на мерки, за да се 
спре по-нататъшното развитие на емфизема и да се подобри 
проходимостта на бронхите. Особено важно е своевременно 
да се лекуват прибавените белодробни инфекции и настъпи
лите усложнения. Предписват се и лекарства, които улесня
ват отделянето на храчните. От съществено значение е да се 
спазва хигиенен режим; на болните се препоръчва по-често 
да прекарват на чист и свеж въздух, да избягват преоблажда- 
не, влага, мъгли, химичесни изпарения, прах и в никакъв слу
чай да не пушат.

Във всични стадии на болестта се препоръчва дозирана 
дихателна гимнастина всеки ден! В началото е необходимо да 
се промени начинът на дишане — болният да се научи да 
издишва той вдишва през носа, а издишва бавно, с отворена 
уста, нцто навежда тялото напред. Полезно е да се издухва 
въздухът от белите дробове, като свиването на 
се придружава от тласъчно духащо издишване с удължено 
произнасяне на звука „X”. За да се увеличи подвижността на 
диафрагмата, правят се дихателни упражнения в лежащо по
ложение пр и повдигнати негоре крака и седалище. Диха
телната гимнастика не бива да предвизвиква умора у болния, 
а напротив — да отслабва напрежението на дихателнтаа му- 
енулатура.

расне, поради честите проме- 
на температурата, които 

твърде много подпомагат раз
витието на грипната епидемия-

ство
ни

или

Голяма предпазна мерна про 
тив заболяването от грип тази 
година е и ь^времрното вакси 
ниране, което е извършено в 
повечето заведения и организа 
ции на сдружения труд, а там 
нъдето не е направено — би 
трябвало да се извърши час по 
скоро, на първо място трябва 
да се ваксинират лица, 
най-често са в допир с други 
лица и които, съвсем естестве
но, най-лесно могат да станат 
преносители на грипна епиде

мия.

гръдния кош

които

Д-р С. М.стта.
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Конят—обичаното дома 

шно животно ;*|||§§Д
Й*8Я

,5;.'

| I ЯРК■4

Хората много обичат конете. 
Особено те са обичани в пла
нинските райони, като Боси-

народната песен: „Кой 
булче хубаво и нонче

има
хране де- |

войка, те избират най-добрите ;] 
коне. На невестата се

товете, когато отиват за

дава Щ
също най-добър нон. Особено ;
много добре се гледа на мла- 
дите момчета, които се инте-
ресуват за конете. И така хо- ^ ,
рата нато обичат коня дават

Зеленно, Дорча, Лишко, Алчо,
Марко и пр.

Жмш
,

Махала Конари — Колуница

БОСИЛЕГРАДВ Босилеградско един ден 
се празнува като ден на ко
нете. В миналото на този ден 
ставало състезание на коне. 
Най-добрият кон 
получавал награди, а цялото 
село празнувало тържествено 
празника на конете. В селата 
ртавали най-големи празнен 
ства с обилни гозби.

УМНОЖАВАТ СЕ ДИВИТЕ СВИНЕ
Преди две столетия по пре 

делите на Бесна кобила и окол 
ността е имало много диви 
свине. За това твърдение раз 
полагаме с много факти. Ня
кои места и днес са запазили 
названията си .роради това, 
че там са пребивавали глига
ни. В долината на Драговищи
ца съществуват имената като: 
„Свинярище" в Горно Тлъми- 
но, махала „Свинярници" в с. 
Бистър, „Свинска 
Г. Любата, „Вепрово блато” в 
Божица близу до Кървав камък 
и още няколко. В разговор със 
стари хора узнахме, че в тях 
ното детство имало много гли
гани, които живеели в ситната 
и гъста гора.

С унищожаването на гори 
те по планинските предели и 
създаването на селища диви
те свине постепенно изчезва
ли. Около осамдесет години 

слива на Драговищища не 
се помни, че е забелязана ди
ва свиня.

От преди десетина години, 
хората вече забеляват поява 
на глигани. Първоначално те 
тук идваха временно или са
мо минаваха, докато през 1975 
година вече няма село, къде-

КаТО Обичано ДОМаШНО ■Ижпшпптт11*пмптп1тцпЯ11ЩЦЩ11тт11 шя

то не са идвали глигани. Хо
рата се оплакват, че те уни
щожават реколтата, а най-ве
че картофите, тиквите, цареви
цата и житата. Някои хора са 
забелязали, че • глиганите вър
вят по 5—10, дори и 20 глига 
на заедно. Най-много се задър 
жат в село Ресен, махала Су- 
шица, село Извор, в горите 
на село Църнощица и в пре 
делите на Тънки рид при Бран 
ковци и дори в Долно Тлъми-

п^рвенец

С коне и днес се пътува от Власина, през 
Цветков гроб за гората Равна шива. В миналото нозете са слу 

жели за транспорт в този 
край. От Босилеград се пъту 
вало с коне в Ниш, Лесковац, 
Враня, дори в Щип и Дупница. 
А някои хора с коне са пред
приемали и пътувания от Бо- 
силегдско през Стара планина, 
дори до Дунава. Други пък 
в друга посока за Света гора 
и Цариград. На коне се пъту 
вало по шест и повече дни 
без прекъсване.

Тези години са вече мина
ло. Днес вече конят не е 
„превозно средство” Пътува 
се по модерни пътища с авто 
мобили и автобуси. Сега ня- 
нои домакинства отглеждат 
коня
животно, с което свършват ня 

работи в селото и най-бли 
зките селища.

глава” в
но.

РесенНаселението в село 
заедно с ловците организира 
„хайка”. Те убиха един и един 
тежко раниха, който след това 
бе намерен липсал в Стървуа 
страна. Той имал тегло до 100 
кгр. Повече от 20 диви свине 
избягаха през Джг/юто в Бъл
гария.

Сега в Босилеградска общи 
на се предприемат сериозни 
мерки за унищожаване на ди
вите свине с цел да се запа 
зи реколтата. В тази сътрудни
чат местните общности с гор 
скауа служба в общината, земе 
делените кооперации и дру
жеството на ловците. Очаква 
се, че тази акция ще завърши 
успешно.

в

С. Евтимов

Симеон Иванов от Буцалево ^евет десе- 
с конете. Iтилетия другарувал

леградско. С тях започва де
нят, с тях се и свършва. Ко- 

влезнали в народните 
В Босилеградско се пее

кои шо йшансИо^йли^ §Конят е съставна част от 
на човека в този Iживота

край. В народните обичаи че- 
споменава конят. Сва-

Твнст и. снимки: 
Стоян Евтимов 3нете са 

песни. сто се
IИЗВЛЕЧЕНИЕ ОТ РАЗПИСАНИЕТО ЗА АВТОБУСИТЕ

Тръгват >а Пирот а чаеаЗаминават от Пирот в часа

Белград 
Ни —1

10,00 и 1 А.151 
6.30. 1030. 13,00. 13 30.] 

М.00. 17.20. 1830 и 21.00:
14.10 I
1130 |

7.00. 14.30. 15,25:

6.45 и 14.40 БелградлЛа 5.00 6.00 . 6.45. 10 30 Ниш 
14.40. 1630 и 16.30Ш „ИНЕКС-ПИВАРА“—НИШ Нрлгуевац

Сиопив
1.00Крагуваац

Сиопив
Ласиовац
Зайчар
Княжввац
Звонска баня

7.00
6.45. 7.00 и 12.00 Лесновац 

Зайчар 4.30051ЮУАНА
18 84.

13.30
4,30. 13,30 и 15.45 Кияжввац 

4.30 и 15.30 Звон. баня
5,45 Велино Бонинцв

13.00. 15.30 и 15.50

4.00. 5.40 и 12.001 
4.30 и 10,43 

7,30, 11,00.!
Велина Бонинцв

7,00 9.00. 12.00. 13.00 и 16.00 л по 4 45 6 00Б-ГоОНТоО. ,0.^2^1^ПТ.Т.00. «М&5Я
15 30 16.00. 18.00 20.00 16.00. 17.00. 17.25. 18.46

П Нриводол 14.00 Д. Криводол

П^ачи ,2» .«• & •*:;»
" ТюНОО. <55'“ 18.10 НиЙТвЛО. 13.45. 17.00 18.45
”иикУ-...:™: .са** час Б. паланка на .сени ч.сБ. паланка на „ *- пп оо

от 5.00 до 22,00 от 5 00 А0 2гяи
Димитровград на .сени час Аим'"р?"р“ 22

0Т 5,00 ДО30Ив°05 8 00 12.00 Твмсна ' 5.10. 7.00 . 9 00. 13Дв
.ИШ. 20.10 . 22,10 13.55. 15.00. ’Т'Тм ТХ

л «л а 05 7 15 Вел. село 5,10, 0.40.
В<М 0^11 00 1210 14 10 ’ 11.40, 13.05. 14.45. 18.00. 17.40.
,ХтЛ11Л >1Д Ш0п ,6.40 21.00 . 2230 |

« А АС 8 06 12,20 Държина 5.10.Л-—ТГ.10. |.Д‘« ,в0°

КОГАТО ПОСРЕЩАТЕ ГОСТИ

СНАБДЕТЕ СЕ С НИШКА БИРА, 
КОЯТО Е С ПРОВЕРЕНО КАЧЕСТВО

ЗА ВАШАТА ТРАПЕЗА
4 ДО
4 ДО

СИНДЖЕАИЧ,

МЕДИАНА,

НАИСУС,

но есени час

Темсиа
14.10.

НИШКО ЦЪРНО пиво

7.00. 1800 
1,10. 7.00. и.15. '«ДО 

8.15. 15Д0 
1.10. МД.

НИШКА БИРА МОЖЕТЕ ДА НАМЕРИТЕ 
ВЪВ ВСИЧКИ МАГАЗИНИ НА ”^ГОК°°П 
В ДИМИТРОВГРАДСКА ОБЩИНА.

5Д0. 12.00 Йелоаица 
4 30, 605. 12,30. 14,40, Сучоап 

Пвтроаац «ИВ "е-^|мХЖГГа1..

Яалоаица
Суиоао
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Полугодие

Забавена честитка
СЕДИМО онядън с бабуту и си мислимо: що се 

децата не обадише за Нову годину. Дру1)и пут испрате 
ни честитйе, ненойе нолетче, да са 1\и, |не обацаю се. 
Седимо и ядуйемо. Стра ни да се нещо нейе случило. 
Некой да нейе болън, а нейе ни до честитйе. Па и ред 
йе що да не се обаде. Ние стари човеци, сами на село. 
Путища завеяни, автобус не дооди.

Дойде време за ручън... Бабата принесе йеде»ье. 
Ама гледам нещо нейе но дру^и пут. Насукала баницу. 
У вуржуту йипи Т)увеч. Избрала шушеничйе и у санат 
1)и исцрвила. Гледам я нещо нейе у ред! Рено бре тея 
цървена шушеничйе караю на винце. Тамън това каза, 
бабата тури на софруту шишето с църнян. Бре, бабо, 
господ да те убийе, нво си се развреднила толно.

И тамън се замисли що йе бабата напрайила добър 
ручън, свирну „фичата" у дворат и од норубинуту се 
источише: синат, снаата, двете деца и йоще йедна не
позната жена. Бре, кикво може да буде. Децата не 
су йоще распущена, знам од петнайести 1)и пущаш. 
Налезоше у суботу, одма се расобленоше и нино беше 
поставена соврата одма почеше да се реде:

_ Тате, каже синат, нена ти йе честита нова го-

ЛЮБОПИТНО
по-голям в Северна Европа (ог 
Скандинавия до Вленобрита- 
•ния, а най-малък е в Бълга
рия, Румъния и Австралия. При 
чините за това географско раз 
пределение не са съвсем изя
снени.

* През 1966 г. във Франция, 
в залива Ранс, беше построена 
приливна електроцентрала с 
промишлено значение с мощ
ност 240 мегавата. През 1973 г. 
започна разработването на про 
ект за строеж на приливна еле 
ктроцентрала в залива Монт 
Сен Мишел с мощност 6000 
мегавата. Заливът с площ око 
ло 450 кв км чрез баражни 
стени ще бъде разделен на 
отделни басейни. Тана този 
енергиен комплекс ще може 
да използува приливната енер 
гия почти през цялото деноно
щие.

* Основният и най-мощен из 
точник на шум е транспорта
— автомобилен, релсов, въз
душен. Проведената в Лондон 
анкета е показала, че от шума 
на автомобилите се оплакват 
36 на сто от анкетираните, от 
самолети — 9, от влакове — 
5, от промишлени предприятия
— 7 на сто. Подобна е нарти- 
ната и в другите големи градо 
ве. Изобщо в общия фонд на 
шума на градовете транспор
тният шум съставя не по-малко 
от 60 — 80 на сто.

то може да се измерва магни 
тного поле на Земята с точ
ност до една милионна 
от неговата величина. При кон 
струирането на този апарат са 
използувани последните пости 
жения в областта на физиката 
на ниските температури, свърх 
проводимостта и ядреният маг 
нитен резонанс!

* Жителите на Хелзикни са 
подложени на 5 пъти по-голям 
■риск да станат жертва на 
сърдечен пристъп, отколкото 
жителите на други градове в 
Балнансните страни. Това ли
чи от нардиологичесната кар
та на Европа, съставена от све 
товната организация по здра
веопазване. Публикуваните из
следвания показват, че броят 
на сърдечните заболявания е

* Учени от Московския ми
нен институт са изпробвали в 
някои шахти на Донецкия ба
сейн метод за борба с внезап 
ните изригвания на метан, из
ползвайки бактерии., които се 
хранят с този газ, разлагайки 
го на въглероден двуонис 
вода. В специални сонди в 
пластта вкарва емулсия, съдър 
жаща бактерии, и след 2-6 ме
сеца може съвсем безопасно 
да се добиват въглища. При
лагането на този метод гаран 
тира ликвидирането на всичкия 
метан в пластовете, подготве
ни за експлоатация.

* В института по ядрена фи 
зина при Академията на нау 
ките в Чехословакия е създа 
ден високочуствителен магни
тометър, с помощта на кой

дина... част
— Ако сине, нека ти йе и на тебе. ама що тека 

забави честиткуту?
Он се подиже, сипа си малко од греянуту, наведе

се на уото ми и шъпну:
— И честит ти божич?
Бре, са ми стану ясно що бабата толно готвила, 

що пекла цървено месце у санат, що нупувала шише 
вино и що се толно тумарала. Знайе она дека младите, 
яйдуци нийедни, не веруйу у бога, ама те зарад нас, 
старите, оче да ни напрайе уважение, да ни подсете 
на млади дни. И тека я получи новогодишнуту честитну 

м честитну

и

уместо на първи на седми януари и за туя 
купи йоще пет шишетия вино, смъкну из номинат йоще 
две-три шушенице, бабата осука йоще едну баничну. 
Ама и децата не се посрамише: измъкнуше из колата 
бирлък вино, донели саламе и смързнуту рибу и ДРУ*)е 
багателе. бо...И тека прекарамо зайедно нову годину и

се, децата дойдоше башбожич, тека излезе, случило
на тия дън---- МАНЧА

ОО— Моля ви, не говорете но- 
гато ви прекъсвам.

Млад писател пита пощен- 
сния раздавач:

— Има ли нещо за мене?
— Не, днес нищо не е вър- 

атно.

— Джим ще остане дълго 
в болницата.

— Защо, лекарл ли видя? 
— Не, сестрата.

О

О Съвестта му беше толкова 
позволя- брвелинодушна, че му 

ваше да прави каквото си иска. нато оУчителят:
— Ако брат ти има пет ябъл 

и ти вземеш три от тях, на
ще бъде резултатът?

— Той ще ме набие!

О

ни Хазайката връчва на новата 
хубавичка наемателна ключа и 

Можеш да се ожениш за се- предупреждава: 
кретарката си, но вече няма 
да й диктуваш.

О Окъв
Как се менят времената — 

разсъждава един мъж в пивни
цата. — Баба ми иснаше да 
стана свещеник, майка ми да 
стана порядъчен човек. А на 
жена ми й стига да се прибе
ра на време в нъщи.

— Само още нещо да ви ка
жа — не позволявам в никакъв 
случай посещение 
от двтама братя и трима бра
товчеда в къщи.

О
на повечеДа говориш лошо за себе си 

— това е единственият начин 
да говориш за себе си и да не 
омързнеш на другите.

О
О

Когато няма вятър и паяжи
ната под стряхата има харак
тер.

Посетител в парка към паза
ча:

— Глобата за газене на тре
вата е много малка 
франка?! Би трябвало да глобя 
вате по двайсет франка!

— Мислите ли, че няной ще 
стъпи на тревата за двайсет 
франка?

ОО о— Хейни, знаеш ли къде ще 
отидат лошите деца, ноито по 
време на църновната служба 
за деца не пуснат пари в оста
вената кутия?

— Да, мамо, на иипо.

Сценарист описва сцената на 
продукцията. Последният го 
прекъсва, за да му обясни как 
ще бъде изиграна тя, авторът 
се опитва да продължи, но 
събеседникът му гневно изкре 
щява:

пет— Доволен ли си от женаО си?
• — Много. Единственото, но- 

ето бих пожелал, следващата 
да не бъде по-лоша.

— Казвате, че тя пя хубаво? 
Не, казах, че беше хубава 

певица.


