
ЕрятстВо С указ на Президента на Социалисти
ческа федеративна република Юго
славия от 14 февруари 1975 г. Изда
телство „Братство” е удостоено с 
Орден братство и единство със сре
бърен венец за особени заслуги в 
областта на информативната и гра- 
фичесна дейност и приноса за раз
витието на братството и единството 
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ИЗПЪЛНИТЕЛНИЯТ НОМИТЕТ НА ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО 
НА ЦК НА СЮК

ОТЗИВ НА ИНТЕРВЮТО НА ДРУГАРЯ ТИТО

«НОВИТЕ ДУМИ 

МОБИЛИЗИРАТ И НАСОЧВАТТИТО посочи
НАЙ-ВАЖНИТЕ

Говорейни за редица въпроси в Югосла- 
занапред трябваТитовото интервю в загребсния „Вйес- 

ник” намери извънреден отзив не само ме
жду номунистите, трудещите се, но и сред 
всички граждани в Босилеградсна община. 
И в най-отдалечените села, 
транзисторите и печата проникнаха и с го- 

въодушевление бяха приети Титовите 
Защото тези думи за ежедневната

ЗАДАЧИ вия, Тито ясно наза нанво 
да се работи. Партийните организации в 
Босилеградсна общйна, нанто е вече за- 

на общо събрание с ръноводства- 
длъжни с пълна нритина и само-

нлючено 
та им, са
нритина да преразгледат своите акции в 
светлината на Титовото интервю.

Върху кои въпроси 
гажират партийните организации се вижда 

разговора, който водихме с трима но- 
мунистй от Босилеград.

посредством

лямо
Изпълнителният комитет на Председателството на ЦК 

на СЮК задължава всички организации и ръководства
в своята

най-много ще се андуми.
политическа акция, свързана със същност
та, са разбираеми за всеки. Те мобилизиратна СК нритически да обсъдят положението 

среда и допълнят анционните програми
и от

и насочват към акция.

Няма достатъчно 
самокритика

жалби, нанто и в отделни теж- 
случаи непосредствено по

литически да се интервенира 
от ЦК на СЮК и Централния 
и областните комитети, ако е 
необходимо.

ШВ Белград на 5 февруари под 
Стане нипредседателството на 

Доланц се състоя 5-то заседа- 
на Изпълнителния коми

тет на Председателството на 
което се об- 

съобщава,
«Ание

не сме успели да разгърнем 
съзнателност заЦК на СЮК, на 

съдиха, както се 
идейно-политическите задачи, 
произтичащи от интервюто на 
на другаря Тито пред загреб- 

„Вйеоник".

колективна 
значението им. Занапред наша 
та партийна организация ще 

задача да създава и афир 
тези качества при всеки 

отнася

VИзпълнителният комитет из- 
зада- 

от интер- 
Тито, всични

задължението
^ ч *

тънва
чите, произтичащи 
вюто на другаря 
организации и ръководства на 
Съюза на комунистите нрити- 

самокритически да об- 
анализират положение 

и въз осно-

има 
мира
член. Същото

до демократическия
централизъм, който в нашата па 
ртийна организация не всички 
зачитат. Редица добри реше
ния и становища не сме реали 

защото някои членове

сеския
иизключителнотоВиждайки 

значение на думите на друга- 
оя Тито за по-нататъшната, ©ще 
по-интензивна и по-конкретна
акция «а Съюза на номунисти- 

всички организирани
сили, Изпълни- 

изтъква, че

чески и 
съдят и
то в своята среда

това да проучат и до- 
п ро

ва на 
пълнят

зирали,
на СК, намиращи се дори и 

постове в пред- 
партийните съб- 

а в

ВАСИЛ ДОЙЧИНОВ, секре
тар на СК в транспортното пре 

Особено много 
онези Титови ду-

В акция с личния 
си пример

со- своите анционни
антуализират, ус-

и заси-

те и
циалистичесни 
телният комитет

и акциите,

на отговорни 
приятието, на 
ранил гласуват за едно, 
самоуправителните органи за 
друго решение.

грами, да ги 
тановят предимствата дприятие: — 

ми харесват
отнасящи се до осъществя 

на комунистическата 
I самокритика. На на- 

партийни събрания съв
сем случайно може да се чуе 
някой да наже, че е направил 

Като че ли сме непо-

които по- 
Тито в своето 

изиснва- 
и още по- 

акция, за пос-

осъществяванезадачите
сочи другарят

лят акциите по 
,на задачите, установени в по- 
оочените документи на Съюза 
на комунистите и онези, които 

особено из

ми,
БОРИС СТОЕВ, секретар на 

СК в
ването

означават новообединената стопан- 
ррганизация в Босилеград: 

— Титовите думи значат извън 
за ефикасното 

за нашата парти- 
която има

нритина и 
шите

интервю, 
ния

Не сме доволни не само от 
партийната, но и от трудовата 
дисциплина на номунистите. В 
това отношение имаме много 
по-примерни работници, които 
не са комунисти. Затова се и 
случва, че небрежно се отнася 
ме към довереното ни обще
ствено имущество.

за непрекъсната ска
непосредствена 
ледователно и 
пълнение на задачите

становищата и решения- 
конгрес, Второ-

своето интервю 
тъмна другарят

редно много 
организиране 
йна организация, 
много отговорни задачи 
обединената стопанска органи
зация. Всъщност всеки кому
нист ще бъде длъжен в 
пълняването на ежедневните 
задачи в трудовия колентив да 

в светлината

виз-от говорно Тито: грешна.
грешими, а грешки например 
нашата стопанска организация 
има нолкото щеш! Също така 
И доброжелателната нритина 
на партийните събрания «е се 
приема от онези, за които се 
отнася. Напротив, тя създава 
различни отпори, ежби, опити 
личността, която нритикува да изучи воично. 
се бойкотира и др.

Анализирайки Титовите думи 
за критиката и самокритиката 
стигаме до .извода, че досега

от Пис- в
комитет из- 

Тито най- 
кои са най- 
на Съюза

Изпълнителният
тъква, че другарят 

на Централния показателно посочи 
съществени задачи 
,на комунистите.

В ново
мото, 
та на Десетия
то заседание из-

СЮК и решенията 
на Председа- 
на СЮН.

нашата партийна 
най-обстойно ще 

ноето е Тито ка- 
интервюто, за да извле 

и конкретни задачи

Социалистиче-комитет ма
на заседанието 
телството на ЦК

Ето защо, 
организацияСиндиката и ДРУ* 

сили намери себе си 
на Титовото интервю.

ония съюз,
социалистическигите зал в 

чем яони 
за всеки.

начин дакомитет във по определенИзпълнителният
с това

е даОсновната ни задача
пълно идейно и ак- всични

днес,
се борят за решаване 
нениТ0 въпроси на работнице 

на трудещите се 
отго

обсъди лрогра- 
акции, с оглед

и актуалността на
В ход е ак-

на жиз създадем
ционно единство по 
въпроси, а младите и новопри- 

комунисти да учим в духа 
на революционния нурс на СК. 
С досегашния развой на пар
тийната нритина и самокрити
ка, което е важно условие за 
успешна работа и решаване на 
сложните въпроси, не сме из 
цяло доволни. Занапред наша
та партийна организация по 
всични въпроси в предприятие 
то ще се бори с аргументи, авто 

и с личния пример от- 
... всени комунист. С то- 
постигнем укрепване на

връзка 
мата на своите

ската класа и
Посочвайнк нарасналата

комунистите да по- 
ло-решителна борба 

слабостите 
явления, дру-

значението 
отделни 
тивността за 
ване на 
товката 
акциите,
яат «а предстоящите

—:

и кадровата политика " тановените задачи 
ВЗНЯ външната търговия, осъща * ,на нашето социалисти-
ВЪВ ВЪНШ становищата от * оам0управително обща
писмото и .решенията на Десе ^ върху основите «а новата 

конгрес за предотвратява- Нонсгатуция и решенията 
ня на трупане на имущества 
Ив злоупотреба и за омети 

анализиране и 
досегашната ра

за разслед
имущеетво-

ети
въпроси.

псюолидно оценя 
и лодго-

ворност на Всяка дума — 
еднакво важна

'състоянието 
на мероприятията и

обсъж-

ведат още 
за премахване на 
и отрицателните

Тито ги призова

г-
4»»- 'ноито ще се

в само-заседа- гарят
управителните
циите, скупщииите, 
но-политическите организации 
трудовите общности и на дру- 

последователно да 
изпълняването на

в 1изграж

органи, делега- 
обществе-

■ж каза другарятЗатова, нанто 
Тито, и занапред трябва търпе
ливо и упорито да възпитваме 
номунистите да бъдат самонри 
тични.

г-'1
<4 т* ритетно

делно на 
ва ще
партийната и трудова дисципли 

пълното развитие на демоНе мога да кажа, че в наша-

Тй ПартГмаок°рСчИе3саГ цент- “етическия централизъм.

.Мота да нажа, че всяка Тито- 
път,

в

зачита
рализъм. Защото тук членуват 
много комунисти ,с богат парти 
ен опит, които силно влияят и 

Много важни

ва дума, казана и този 
еднакво засяга и нашата пар
тийна организация. Всеки от 

извлече задачи за се-

ПАНАЙОТ ДОЙЧИНОВ, член 
на СН в партийната организа
ция на основното училище в 
Босилеград: — в рв.
тийна организация в малка сте 
пян съществува и добре

самокритиката и нри- 
Обаче, мога да нажа,

, не сме достатъчно 
от «ритинаротво. Не 
се забрави, че поня- 

, възникват 
лошото поведо- 

номунистите.

на
на останалите.
въпроси в трудовата .ни органи 1Нас |Щ6

обсъждаме предварител- 6е си> а акционната програма 
заемаме становища на за работа на партийната ни ор

но не с гзнизвция ще допълним с ре
дица задачи, които са посоче
ни в поръките на другаря Тито.

тия Десетия нонгрес.
комитет об-Изпъднителният

и проектопрограмата ^

През

се зациячрез 
на чужд труд
оценяване на

за
развива 
тикате, 
че все още 
имунни и 
трябва да 
•нога 
вследствие на 
ние, ноето имат

но и
партийни събрания,

отнемем самоуправите 
онези, които не

международната
номунистите

.някои други въ- 
редовна дей-

комисиите 
потеклото иа

Съюза на 
1976 година и 
проси 
ност.

цел да 
дните права иа

бота на
ване
то и т. н. СН, а да помог-проблемитеот своята са членове на 

нем в решаването.
В. Велинов

засили дейно- 
по решаване 

обръщения и

е да ое
службата 

на писмените

Рошено (Танюг)
стта и



ТЕРОРИЗЪМ ВЪВ ФРАННФУРТСЪВМЕСТНО СЪОБЩЕНИЕ ОТ СЪВЕЩАНИЕТО В АТИНА

УБИТ КОНСУЛЪТ 

ЕДВИН ЗДОВЕЦГолеми възможности за 

сътрудничество нашата страна и между наши
те 'работници ма временна ра
бота в Германската федератив 
на република.

Нашето правителство по офи 
циален път протестира пред 
правителството на Германска
та федеративна република и 
потърси да се проведе енерги
чно следствие и убийците да 
бт>дат наказани.

Следствието е насочено сре
щу екстремните емигранти в 
Германия.

На 7 този месец във Франк
фурт (Германската федерална 
република) бе убит нашия-т 
консул в генералното консул
ство Едвин Здовец.

По всичко личи, че убийство 
то са извършили членове на 
фашистко-терористическа орга 
низация от редовете на екстре 
мната вражеска емиграция.

Най-новото престъпление на 
фашистката 
емиграция във Франкфурт пре
дизвика голямо възмущение в

НА ПОСЛЕДНОТО пленарно 
заседание, на което участвува
ха всички делегации на бапнан 
окото съвещание на специали
стите за икономическо и сто
панско сътрудничество, бе при 
ето съвместно съобщение за 
работата и целите на конфе
ренцията.

В съвместното съобщение, 
върху което в последната фа
за работиха шефовете на де
легациите и техните заместни
ци, се подчертава между дру
гото, че правителствата на стра 
ните-участнички ще проучат 
идеите, сюгжестиите и предло
женията, изнесени на съвеща
нието и ще изберат полезните 
или приемливите за тях. Пра
вителствата на страните-участ
нички, се казва по-нататък, тря 
бва да решават по мероприя
тията, за да се приемат те на 
мултилатерален план, включи
телно и за свикване на ново 
съвещание.

В съобщението по-нататък 
се подчертава, че по инициати 
вата на гръцкия премиер Кон
стантин Караманлис в Атина 
от 26 януари до 5 февруари 
се състоя среща на експерти
те по мултилатерално сътру
дничество между петте страни- 
участнички: България, Гърция, 
Румъния, Турция и Югосла
вия. Делегациите костатираха, 
се казва по-нататък, че същес
твува взаимен интерес за раз
витие на 
техническото сътрудничество 
между техните страни. Също 
се изтъква, че срещата е вдъх 
новена от принципите и разпо 
редбите на заключителния до
кумент на Съвещанието за ев
ропейска сигурност и сътруд
ничество в Европа. Делегаци
ите се договориха, че мултила 
тралното сътрудничество не 
бива с нищо да влияе върху 
възможностите на двустранното

Секретариатът на съвещани
ето с помощта на делегациите 
•направи списък на изнесените 
идеи, сюгжестии и предложе
ния, с които всяка делегация) 
ице представи на своето пра
вителство за проучване или ос
ведомяване.

Накрая се назва, че делегаци 
ите констатираха ползата от 
развитието на икономическо и

техническо сътрудничество ме 
жду балканските страни в посо 
чените области и изнесоха чи
слени предложения, които со
чат за големите възможности 
на мултилатерално сътрудни
чество.

В съобщението също се 
изтъква, че работата на съве
щанието премина в дух на до- 
бросъседство и взаимно разби 
рателство.

антиюгославсна

Почина Блажо 

Йованович (1907-1970)СРЕЩА ГЙЕРЕК - ДОЛАНЦ
Първият секретар на Пол

ската обединена работничесна 
партия Едвард Гйерен на 9 т. 
м. във Варшава се срещна със 
секретаря на Изпълнителния 
комитет на Председателството 
на ЦК на СЮН Стане Доланц.

В разговорите Гйерен и До
ланц взаимно са се информи
рали за напредъна на социали 
етическото строителство в две 
те страни и за актуалните въ

проси, ноито решават двето па
ртии. Със задоволство о конс
татирано, че отношенията ме
жду ПОРП и СЮК са пропити 
с атмосфера на добро сътру
дничество, а също тона във 
всички области успешно и ди
намично се развиват и отноше 
нията между НР Полша и 
СФРЮ.

Срещата е преминала в при- 
ятелсна и сърдечна атмосфера.

„От своята най-ранна младост до последния ден дру
гарят Блажо Йованович бе в първите редове на борбата 
за делото и победата на революцията и социализма в 
нашата страна". (Из съболезиователиата телеграма на 
президента Тито)

На 4 февруари т. г. в курор- 
въз-

на гора, пръв председател на 
правителството на НР Черна 
гора, секретар на МП в тази 
наша република, другарят Бла
жо Йованович целия си живот 
и енергия посвети на нашето 
работническо движение, въо
ръжената борба и самоупраеи 
телно изграждане на страната. 
Черногорският народ и всички 
наши народи и народности за
губиха един свой велик син и 
революционер.

На 6 февруари Блажо Йова
нович на най-достоен начин 
бе погребен на гробището в 
Титоград.

От името на президента Ти
то и всични органи и общест
вено-политически органи на Фе 
дерацията от Блажо Йованович 
се прости Фадил Ходжа. Про
щални слова произнесоха и 
Кръсто Попивода, Мирко Попо- 
вич и Велко Милатович.

та Игало на 69-годишна 
раст почина Блажо Йованович, 
член на Съвета на Федерация
та.СЪЮЗНИЯТ СЪВЕТ ЗА МЕЖДУНАРОДНО ОТНОШЕНИЯ Блажо Йованович, народен 
герой и герой на социалисти
ческия труд бе един от най- 
видните революционери и сло- 
движници на другаря Тито. дъл 
гогодишен партиен и държавен 
ръководител на СР Черна гора 
и член на най-висшето ръковод 
ство на ЮКП и СЮК, предсе
дател на Конституционния съд 
на Югославия и член на Съве
та на Федерацията.

Член на ЮКП от 1942 годи
на, осъждан от монархофаши- 
стните режими на бивша Юго
славия, живял в нелегалност, 
един от организаторите на Ал
банската комунистическата па
ртия, ръководител на народо- 
освободителната борба в Чер-

Подготовка за конферен
цията в Коломбоикономичесното и

цията на необвързаните стра
ни, която ще се състои от 16 
до 19 август в Коломбо.

2. Подготовка за четвъртото 
заседание на Конференцията на 
ООН за търговията и развитие 
то в Кения.

3. Подготовката за Съвещан 
нието за европейското сътру
дничество и сигурност 1976 го
дина в Белград.

4. Подготовка за 3-та конфе
ренция на Обединените анции 
за международното право за 
моретата в Ню Йорк.

Под председателството на 
Едвард Кардел на 9 и 10 т. м. 
в Белград се състоя заседание 
на Съюзния съвет за междуна 
родни отношения. На заседа
нието участвуваха най-високи
те представители и функционе 
ри на съюзните органи на со
циалистическите републики и 
автономни области, на общест 
вено-политическите организа
ции, научни и обществени ра
ботници.

Съветът разгледа следните 
въпроси:

1 Подготовката за Конферен

сътрудничество.
В съобщението по-нататък 

се изтъква, че съгласно днев
ния ред, е направена обща ра
змяна на мнения, а експерти- 

идеи, сюгжестии
ЗА СЕБЕ СИ

те изнесоха 
и предложения ма делегациите 
за възможностите на мултила
терално, икономическо 
ческо сътрудничество между 
страните-участнички 
то стопанство, търговията, ене 
ргетината, съобщенията и 
комуникациите и

ЧУВСТВУВА - МОГА 

ВСИЧКО ДА ИЗДЪРЖА
и техни

ПЕТ МИЛИАРДА ДОЛАРАв селсно-

теле

Военна помощ на 

Израел
човешката

среда.

БрштВо Родителите ми като селяни ше да отстояваме думите 
имаха голям авторитет в род- Често ни предупреждаваше да 
ното място. Всъщност, баща не се дружим с предразполо- 
ои не помня, понеже бях са- жени към различни 
мо на три години, ногато почи- Много водеше сметка, 
нал. За него зная само това, 
което ми разназваха моята 
майка и други хора.

Майка ми бе твърде енерги
чна н упорита жена. Много се 
измъчи през целия живот, до- 
нато отгледа четири деца, а 
брат ми и мен още и школу- 
ва. По това време на школу
ването ни . не гледаха с добро 
око останалите, дори и .най- 
близките. За нея бе достатъч
но да ни отгледа, за да оста
нем на имота си 
таха другите. Но майка ни шко 
луването на синовете си бе 
схванала нато свой жизнен 
дълг. Продаваше сено, дърва 
и мляно в Подторица и често 
по цял ден оставаше в града, 
за да завърши работите си.

Тя ни възпитаваше да бъдем 
строго морални и много държе

си.

пороци, 
когато

нещо кажем да го изпълним, 
дори и да не е особено полез-

ВЕСТНИК НА ВЪЛГАР- 
СНАТА НАРОДНОСТ I 

СФР ЮГОСЛАВИЯ 
Излива всеки петък 
Урежда редакционна 

нолегия
Директор, главен и 
отговорен редактор 

ТОДОР ВЕЛЧЕВ 
Отговорен редактор 
СТОЯН СТАНКОВ 

Технически редатнор 
БОГДАН НИНОЛОВ 

Издава „Братство" — 
Ниш, Кей 29 денември 8 
Телефони: дирентор — 
46-454, Редакцил 46-845 

администрация 46-343 
Годишен абонамент 60, 

а полугодишен 30 
динара

Текуща сметна 
62500-603-9628 
СДК — Ниш 

Печатници „Вун Нарад- 
жич", Ст. Пауноаич 
>* Т2 - Н м ш

Неотдавна Фондовата адми
нистрация . поиска от Конгреса 
в новия бюджет за 1977 годи
на да одобри един милиард до 
лара кредити за доставка (на 
оръжие на Израел. Заедно с 
кредитите ст предишните три 
години тази сума възлиза /на 
пет милиарда долара.

Американската военна по
мощ на Израел през последни
те четири години възлиза на 
пет милиарда долара. От тази 
сума 2 милиарда и 850 милиона 
долара са безвъзвратни, а ос
таналите 2 милиарда и 150 ми
лиона долара представляват 
кредити за купуване на амери
канско оръжие.

ЗЕМЕТРЕСЕНИЕ В 

ГВАТЕМАЛА
така счи-

Тези дни малката латиноаме
риканска държава Гватемала 
сполетя катастрофално земе
тресение ноето опустоши стра 
ната. Данните сочат, че са за
гинали най-мално 17 хиляди

граждани и нъм 40 хиляди ду
ши са тежно ранени.

През последните дни са за
регистрирани стотици по-малки 
трусове в страната. Блажо Йованович
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ЛЕСНОВАЦ

Дом-паметник край 

Власинско езеро
Председателството на Меж- 

дуобщинската конференция на 
ССРН на Южноморавсната 
гионална общност на заседа
нието си, проведено тези дни 
в Лесковац, единодушно подкре 
пи предложението на борче
ските организации и на Съюза 
на запасните военни команди
ри от Южна Сърбия, СР Маке
дония и САП Косово да се по
строи дом-паметнин нрай Вла
синско езеро.

Според изготвения проект 
този обект ще струва оноло 
25 милиона динара. Предвижда 
се средствата да се обезпечат 
въз основа на самоуправител- 
но споразумение.

Домът-паметник ще бъде 
пооветен <на 40-годишн ината от 
идването на другаря Тито на
чело на ЮКП. Обектът ще бъ
де открит но време на аолски- 
те тържества през следващата 
1977 година.

ре-

Културният дом в Сурдулица 
ОТ ЗАСЕДАНИЕТО НА ОБЩИНСКАТА КОНФЕРЕНЦИЯ НА СКС В СУРДУЛИЦА

НИШ

ПЪТИЩАТА 

ДО 1980
И ВОДИТЕ 

ГОДИНА РЕШИТЕЛНО ЗА ПО-НАТАТЪШНОТО 

РАЗВИТИЕ И ДОИЗГРАЖДАНЕ СИСТЕМАТА 

НА ОБЩЕСТВЕНАТА САМОЗАЩИТАблеми във връзка с уреждане
то на слива на река Морава.

Участниците в съвещанието 
обсъдиха и проекта на Само- 

споразумение 
стопанство в слива

В Ниш се състоя разширено 
съвещание на Председателст
вото на Регионналната скупщи
на. Предмет на внимание на пре 
дставителите от петнадесетте 
общини в Нишки регион бяха 
средносрочната програма на 
пътните съобщения от 1976 до 
1980 година, както и някои про

секретариатите, 80 са работни
ци от непосредсвеното произ
водство, което е недостатъчно, 
47 —'младежи, 33 —
14 членове на Съюза на бойци 

. те. За секретари на местните 
организации и отделенията на 
СК са избрани петима, а за 
членове на секретариатите 22 
от редовете на българската на 
родност, което

управителното 
по водно 
на река Морава.

ОСНОВНА ЗАДАЧА на обществената самозащита 
е организирана борба срещу различните видове поли
тическо-пропаганден, психологичесни и други натисци 
срещу нашата страна, противопоставяне на разузнава
телната и подривна дейност и на всички други видове 
антисоциалистичесна и антисамоуправителна дейност, 
бе констатирано в доклада „Идейно-политически основи 
на обществената сигурност и самозащита , които из
несе МИЛОРАД ТАСИЧ, сенретар на ОК на СКС в 
Сурдулица на заседанието на Общинската конферен
ция на СКС, проведено на 6 февруари т. г.

жени и
М. А.

НИШ

Партийната дейност в 

светлината на интервюто 

на другаря Тито

отговаря на 
общия национален състав на 
членовете на СК в общината.

Взимайки думата във връзка 
с изборите ДРАГИ ША АДЖЕ- 
МОВИЧ, председател на коми
сията за организация и разви- 

СК при ОК на СКС в 
че е необ-

самоуправителните общ
ности на интересите, каза Ми- 
лорад Тасич.

— Вие живеете в малко по- 
специфични условия от хора- тие на

другите общини на Южно Сурдулица изтъкна, 
моравски регион. Вашата общи ходимо (с цел да се п°А°бр“ 
на е крайгранична и с много- класово-социалният ми»
национален състав на населе- организациите на СК в община
нието (сърби, българи и реми). та), да се приемат в СКпове- 
делинащи^^о-сложни1 задачи ^ ^

листичесни граждани, номунис- отдпе'1ие™я “нове в СК ное
™ " :™~°ТеИ' ^ ™ положително °в Сравнение

' мИРОСЛАВе1ЗДРАВТКОВИЧ,Кас3еа- ^^“^^“ОправданиПбОчО0,

взимаини участие ^ приемат нито един нов член
в СК през 1975 година, а 9 от 
тях — нито и през 1974 година. 
Между тях са и отделенията 
на СК в Драинци и Клисура, 
които не са приели през 1975 
година, а в Кострошевци — и 
през 1974 и 1975 година.

Според приетия план, Об
щинската нонференция на СКС 
в Сурдулица до края на 1976 
година ще проведе още 3 засе 

На същите ще разгле-

бяха ти иВ доклада освен това 
посочени и останалите задачи 
на комунистите в Сурдулишка 
община, като например: борба 
срещу криминала, разсипниче- 
ството, за запазване на обще
ственото имущество, общест
вения ред и мир, 
среда, нормативното регулира
не на обществената самозащи
та, защита на самоуправителни
те права на трудещите се, ак
тивизиране инспекционните слу 
жби, органите на вътрешните 
работи, държавната сигурност, 
съдилищата, службите по вът- 
решение контрол и физическа
та и противпожарна защита, и 
съгласно новата Конституция, 
определените органи: самоуп- 
равителният работнически кон
трол, правозащитникът на са
моуправлението, накто и съди
лищата на сдружения труд.

Тасич изтънна, че 
орга

та в
тервюто на другаря Тито пред 
загребсния в. „Вйеснин .

Това решение бе взето на 
съвещанието на сенретарите 
на общинските 
СК в региона,
9 февруари в Ниш.

До нрая на февруари 
всички първични 
на СК в 15-те общини на Ниш- 

най-об-

във човешката
организации

комитети на 
състояло се на

ни регион комунистите 
стойно ще анализират своята

ин-дейност в светлината на

ито
можех леоно да я намеря.

е съществувала ня-
нъщи не 

за при Дори и
за нашия дом. А вно ако

най-много се говореше 
мерни хора, 
ха с храброст

кретар на 
сковац, ь
разискването по доклада 
Тасич. Също така не можем 
да компенсираме нечии греш

на някогашните

читалня, а ученическата 
бе твърде бедна.

Велье

маше 
книжарница

ноито се изтъква на
и знания. ми село

съществуваше
на ЮКП, чиито 

за моите въз-

В родното
И майка ни и ние всичките 

мразехме окупатора, а особе
но шпионите, както ги нарича- 

които служеха на

бърдо тогава 
партийно ядро 
членове знаеха
гледи, комунистически

ки за сметка 
им заслуги, защото винаги сме 
призвани да защищаваме соци 
алистическото развитие на
страната и да бъдем точни и 
изпълнителни. Другарят Здрав- 
кович инсистира и за конкре- 
на борба на организациите и 
членството на СК в прет- 
воярване на заключенията във 
всички области, па и в област- 

обществената самозащи-

Другарят
първичните и местните 
низации и .ръководствата 
СК трябва да следят осъщес 
твяването на Конституцията и 

донументи, ноито ре 
■самоза-

убеж-хме онези,
австроунгарския окупатор, 
това обичахме онези, ноито из

За- всичко, ное-дения. Аз правех 
то знаех и спечелих доверието 

Така доживях то-
другите
гулират обществената 
щита. Тяхна задача в тази на 
сока е да ангажират и самоу 
правителнито органи и всичк 
останали обществени фактори

Идейно-политическото изди
гано на комунистите трябва да
съдържа и моменти на о щ - ство в борба срещу

Гро=ГГнрГнГиИсамо-

на трудовите организации йР-ии^в собственатани^д - 
Зиа на срс^^Сурдуяица^апизира

здравеопазванато^нанто^и^^за за избира

борба срещу К папски не на секретари и сенретариаДейност не религилта и верски не н^Р^Р^ я отдел 
т0 общности и сре (У н то ^ на ск Изб0рите са прове-

гг!,-”™—»
ЕятЗии; 

Ег*1“
защита и .сигурността и за^ в според критериите морално-по- 
„цествяването н® ®*А®Т0 0бщ- Литичесни здрави и способни 
тези области в *"®с™ тру. 1ШДРИ. От 39 секретари на 
ности, профстн делега- първичните и местните °РГ^ИИ‘довито организации, а Д ” р 29 оа избрани за
ЬнИо-пАоВлГчГига общнос ГрГпът. От 206 членове на

от окупаторски 
Спомням си, когато 

нашата къща, как- 
оказвах, защо*

бягаха в гората на комунист.
щастие твърде млад да

Юпославската кому
ста-те власти, 

те идваха в 
во уважение 
то те за мен 
що, което не се

дания.
да: идейно-политическите. за
дачи на СК в осъществяване 
на новата Конституция; актуа- 
лните проблеми във връзка с 
реформата на системата на оо 
разованието и възпитанието в 
средните училища; актуалните 
задачи за идейното издигане 

на СК; общест

ва
на член на 
нистическа партия.

Първото партийно събрание 
твърде офици 

дълбоко го доживях, 
говори за моите ооо-

ИМ та на 
та в дела.— Необходимо е акционно всич-

бяха идеал, не- 
постига лесно.

ми се струваше 
ално и азв тогава до-Гимназия завърших

Подгорица. През всички Тогава се ос
изминавах дневно 6еностИ1 дотогавашната дейно т

Партията.
шна на членството 

вено-икономическите процеси
в общината и задачи в по-на
татъшното иконмоическо раз
витие; дейността на органите 
на СК в общината и методът 
за провеждане в дело стано
вищата и заключенията на 
СК и задачите ма СК във връз 

развитие на земеделието 
и социалистическото преобра

осем години 
по 15 километра 
гимназията -и обратно

бях сред по-добрите у
добре всич- 
Някои по из

от селото до 
. И освен

към
при това не се произнасяха 
приповдигнати речи, защото те 
ЗИ другари комунисти .накратко 

което мислеха, 
говореха нанъв 

бъде комунистът и 
поведение пред

това
,НИЦИ. Спомням си
в,и преподаватели.
клточителната грижа

изминаваха
някои по това, 

бяхме бед-

това,говореха 
Особено многоза учени- 

толно- трябва да
неговото
вия враг.
посочиха, 
прилагаше
арестуваните 

Чувствувах, 
да издържа.

ка сноито
дълъг лъг, а 

че сме от село, че 
,но облечени. ДРУ™ 
че гимназията

ците, нласо
подробнова 3А мъките 

понеже и 
невиждан терор над

зование на селото. 
Общинският комитет на СКС 

през 1976 година ще про
веде единадесет заседания — 
по едно месечно с изключение 

август по годишните

тогава сесчитаха, 
само за град- пъне комунисти, 

че мога всичкоските деца.
По това време четях всичко 

какаото ми попаднеше под 
ръка и много не избирах, поне 
же тогава нямаше и няноя осо
бено добра литература. Но и

на месец 
почивни.автобио- 

на Блажо 
1959 год.).

М. Валичновот едно(Отиъси 
графично дело 
Йованович от СТРАНИЦА 3
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Изграждането на 

овцеферма е реаленБОСИЛЕГРАД

Утвържммне на общия доход 

и Н1 дохода въз основа но 

нопАОтенню реализация
Пъпен успех 

на партийния 

семинар
план

Б. БОРИСОВ— Замий председателт на ОС

селското стопанство в частния 
сентор, и средства от „зеления 
план". Причината, че тези сред 
ства в случая се дават на об
ществения сентор е, че фер
мата иде обезпечава разплоден 
добитък за развитието 
цевъдството в частния сектор. 
На кооперацията недостигат и 

постоянни

В момента, ногато се нами
раме във фаза на средносроч- 
но планиране на основните ор
ганизации на сдружения труд, 
общините, региона и т. н. е 
твърде важно програмите по 
развитие да бъдат реални. То
ва значи в същите да бъде 
предвидено и по кой начин ще 
се обезпечат средства за реа
лизирането им.

Една от най-амбициозните 
програми в Димитровградска 
община е тази на земеделска
та кооперация „Сточар” за из
граждане на овцеферма. Имай 
ки предвед положението в Ди
митровградска община, днеш
ният момент, който изисква 
по-голямо производство на хра 
на и матералното 
на „Сточар”, естествено е, че 
за реализирането на тази про
грама е нужно ангажиране и 
на по-голямата обществено-по
литическа общност.

Най-важно място в развойна
та програма на земеделската 
ноперация заема изграждане
то на овцефермата в „Липин- 
сно поле”, с 5000 овце. 3

Със Закона за утвърждаване на общия доход 
дохда въз основа на наплатената реализация (този за
кон се прилага от 1 януари 1976 година) се предвижда 
формиране на общия доход, относно на дохода, въз осно 
ва на неплатените стойности: парични заплащания, вир- 
мансни вноски, номпенсация и сигнация чрез тенущите 

при Службата по обществено счетоводство. Ос
вен това, за неплатени стойности се признава реали
зацията (продажбата), която се покрива с полица на 
длъжника, с авал на банката, чийто срок не може да 
бъде по-дълъг от 60 дни.

Основната подбуда на този занон е изчисляването 
на общия доход да се върши въз основата на наплате
ната реализация е: увеличаване на платежоспособността 
(все по-мално средства на текущите сметки, увеличава
не на залежалите стоки, ненаплатими поисквания, нак- 
то и все повече неизпълнени задължения, които се еви- 
дентират при Службата по обществено счетоводство — 
съдебни решения и акциптни възпрятия) и атиципирано 
потребление за общо и съвместно потребление, ноето 
според закона увеличава инфлационните явления.

С оглед, че утвърждаването на общия приход и до
хода по такъв начин ще поведе организациите на сдру
жения труд в твърде сложни положения, относно че в 
началто ще се дойде до значителни затруднения 
периодичните равносметни при заплащането на лични
те доходи, в закона се предвижда преходен период, 
и то:

и на През миналата седмица в 
Босилеград приключи е работа 
тридневния партиен семинар 
за секретарите и членовете на 
'секретариатите на всички пор 
тийни организации в общината.

По преценка но участниците 
в семинара, изслушаните теми 
и организираните разговори 
■по тях са дали добри възмож
ности новоизбраните партийни 
ръководства значително до се 
оопоообят за реализирането на 
отговорните си задачи.

на ов-

сметни
около 5 милиона 
оборотни средства. За разре
шаване на този проблеми са 

3 милиона чрезангажирани 
Общинския фонд на стопански 
резерви, посредством Републи 

фонд. От резерви (Ре
публикански фонд за развитие 
на животновъдството) са обез
печени 740 хиляди динара. Не
достигащите 1 милион и 
хиляди динара ще се осигурят 
чрез банкови кредити.

Собствено участие в юнвести 
рането обезпечава Републинан 
ски фонд за развитие на живо 
тновъдството в размер от 2 ми
лиона динара. А останалите 5 
милиона динара трябва да се 
обезпечат чрез банкови креди

канския

От изказаните мнения се 
стига до извода, че идеологи
ческо-политическото образова 
ние на мнозинството членове 
на СК в комуната все още не 
е на необходимото равнище. 
Това задължава воички пар
тийни организации приетата 
програма за идеологическо-по
литическото образование да но 
нкретизират и проведат до 
края. За целта нянои от изне
сените на семинара сказки ще 
бъдат обсъдени и в партийни
те организации.

225
състояние

за

ти.
а из

граждането на овцефермата са 
нужни капиталовложения от 22 
милиона динара, както и 
хиляди динара за магазин и 
останали обекти на ферамата. 
Дали тази програма е реална 
и по-кой начин, ще се обезпе
чат средства и какво е участи
ето на обществено-политичес
ката общност беше въпрос, за 
който отговор потърсихме от 
председателя на Димитровград 
ска община, инж. Борис Бори
сов.

— за периодичната равносметка януари—март да 
се признае фантурисаната, като ненаплателна реализа
ция, в размер от 75°1о без полица с авал на банната;

— януари—юни 50%,
— януари—септември 25°/о, тана че по заключи

телния баланс за 1976 година цялата фактурисана, а 
ненаплатена реализация трябва да бъде понрита с 
полица с авал на банката.

Доколкото се дойде до реализацията на танъв за
кон, ще бъде твърде изострен начина на стопанисване 
на организациите на стружения труд през 1976 гдина, 
а това означава, че ООСТ ще трябва много повече, от- щ 
колкото досега, да държат сметка на кой нупувач прода- ‘== 
ва много повече, отколното досега, да държат сметна 
на ной нупувач продават стоката и дали за тази про
дажба имат инструменти да осигурят заплащането, от
носно продадените стони в определен срон да могат да 
се наплатят. Доколкото стоките не се заплатят в опре
делено време (според датата, определена в инструмен- 

на заплащането) Службата по обществено счето
водство автоматично ще бъде упълномощена по 
вед на доверителя да наплати от текущата сметна на 
нупувача. Доколкото купувачът, поради блокада на те- 
нущата сметна повече от 45 дни, не може да измири 
задълженията, Службата ще приложи санация :
Закона за санация на организациите на сдружения труд.

Проектът за изграждане на 
овцефермата е готов. Налице 
са възможностите за осигуря
ване на необходимите финан
сови средства. Няма пречна 
осъществяването на програма
та да не се отпочне още в на
стоящата година.

Освен земеделската коопера 
ция „Сточар” за реализиране 
на тази програма ще се грижи 
и една комисия към Републи
канската стопанска камара в 
Белград.

Ето защо, може свободно да 
кажем, че изграждането на ов
цефермата в Димитровградска 
община е реален и осъщест
вим план, — каза накрая инж. 
Борисов.

800В разговорите също така се 
констатира, че взаимното ин
формиране по всички въпроси 
между партийните организа
ции и Общинския комитет на 
СК не винаги е било благовре- 
менно и успешно. Занапред то 
трябва коренно да се подобри, 
като за целта и Общинският 
комитет организира по-добра 
информативна дейност.

Договорено е върху класово
то укрепване на партийните ор 
ганизации да се развива мно
го по-голяма активност, откол- 
кото досега. Между другото, 

за осъществяване на целта ще 
се върши редовно приемане 
на млади работници и земе
делски производители в редо
вете на Съюза на комунисти-

— Реализирането на програ
мата на „Сточар" е задача на 
всички фактори в общината и 
общността. Убеден съм, че та
зи програма е реална и осъще 
ствима. От необходимите сред 
ства — 20 милиона ще се обез 
печат чрез Международната 
банка за обнова и развитие на

тите
запо-

А. Д.
съгласно

те.

В настоящия период първич
ните партийни организации в 
трудовите организации и мест
ните общности ще утвърдят 
своите задачи по реализиране

ДИМИТРОВГРАД

ДИМИТРОВГРАД Учредена новата 

снупщнна за 

образование

средносрочната програма за 
обществено-икономическо ра
звитие на общината 
прие заключение накрая на 
проведения тридневен партиен 
семинар в Босилеград.

се

В. в.самоуправителите БОСИЛЕГРАД

Приет самоупра- 
виталния договор 

за сдружваио

историчеоко предимство. В те
зи два цикъла също ще се 
обработват въпроси и проблеми 
във връзка с опитите за не
посредственото прилагане на 
Конституцията на СФР Юго
славия. В третия цикъл на обу 
ченията ще се разгледат осно 
вите на нашето икономическо 
устройство и ролята на 'основ
ните организации на сдруже
ния труд. В темите «а този ци
къл са обхванати и основните 
въпроси, свързани с процеса 
на производството, възпроиз
водството, сдружаването на 
труда, самоуправителното пла
ниране и свободната размяна 
на труда, единствения югослав 
ски пазар и по съществените 
въпроси на икономическите 
отношения ,с чужбина.

По почин на Общинския оин 
дикален съвет в Димитровград 
започна с работа школа на са- 
моуправители, организирана по 
програмата на шнолата на са
моуправителите „Милентие По 
пович” в 'Белград.

Школата посещават 40 курси 
сти, работници от основната 
организация 
труд „Тигър” в Димитровград. 
Лекциите са разделени в три 
цикъла. Първият е посветен 
на историческата роля на ра
ботническата класа във фаза 
на самоуправителното общест
вено развитие и на формите за 
осъществяване на тази роля. 
Вторият цикъл обработва осно
вите и особеностите на нашата 
политическа система и обхва
ща теми от областта на наше
то самоуправително развитие, 
неговите основни стойности и

Миналата седмица в Димит
ровград бе учредена Скупщи
ната на общността за предучи 
лищно и 'основно образование, 
Скупщината има два съвета: 
Съвет на ползващите и съвет 
на оказващите услугите. ,В съ
вета :на ползващите 
има 20, а 'в съвета на оказва
щите услугите 10 делегата.

дите на общности за период
от 1 януари до 31 март т. г./

А. Д.
През миналата седмица з Бо 

силеград окончателно бе приет 
и подписан самоуправителния 
договор за одружване на тър
говското предприятие „Слога", 
земеделската кооперация „'Бо
силеград" и занаятчийското 
предприятие „Услуга” в селско 
стопансно-търговско-услужен 

комбинат. За самоуправител
ния договор се изясниха всич 
ки работници от обединяващи
те се трудови 'колективи в 
една стопанска организация, 
която ще има четири основни 
организации на 
труд и обща служба.

на сдружения
услугите

За председател на скупщи
ната бе преизбран 'Митко То-
мов. Бе избран и Изпълнителен 
отбор от 7 членове. Председа- 

на същия е Стратко Джу-тел
ров.

сдружения
Скупщината прие и .време

нен план за приходите и разхоА. Д. В. В.
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РАЗВИТИЕ НА БОСИЛЕГРАДСКА ОБЩИНА нансния фонд за развитие на 
изостаналите нраища, общин-

I | ^ ските фондове и местните обЦялата община — строителна
и ■ 1Це се довършат и три здрав-

_ ни станции, за ноито са обез-
П П Л III П а# печени 600 хиляди динара.
1111II III Я11||Л Съществуват

■■ при повечето училища в села
та да се построят ученически 
столове, а в Босилеград детсна 
градина и парно отопление в 
основното училище. Предвиж-

ПРЕЗ 1976 ГОДИНА да се изграждането на някол- 
но междуселсни пътища мос
тове и прочее.

Програмата за обществено- 
икономическото развитие на 
номуната.преди да бъде прие
та от Общинсната снупщина ще 
се обсъди от всички трудови 
и местни организации в ному- 
ната. По такъв начин тя ще 
стане отражение не само на 
потребностите, но и на реални
те възможности за развитие 
на общината през тази година.

В. Велинов

възможности

В МОМЕНТА В МЕСТНИТЕ ОБЩНОСТИ, ТРУДОВИТЕ И ОБЩЕСТВЕНО-ПО
ЛИТИЧЕСКИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ В БОСИЛЕГРАДСКА ОБЩИНА СЕ ОБСЪЖДАТ ОС
НОВИТЕ НА РЕЗОЛЮЦИЯТА ЗА ОБЩЕСТВЕНО-ИКОНОМИЧЕСНО РАЗВИТИЕ НА ОБ
ЩИНАТА ЗА ТАЗИ ГОДИНА

ДИМИТРОВГРАД

[отви се програма зо Осми мартВ стопанската дейност глав
но ще се настоява да сереали 
зира икономическа стабилиза
ция, която преди всичко изи
сква динамичен ръст на мате
риалното производство и 
дълбочено самоуправително ре 
шаване, афирмиращо позицияг 
та на сдружения труд. Особе
но внимание ще се отдели и 
върху развитието на селското 
стопанство.

Стопанската дейност в кому 
ната основно ще се насочи и 
организира в три направления.

Селското стопанство ще се 
развива чрез подобряване на 
животновъдството и с по-орга-

Според проекта, за този обент 
ще се изразходват 6 милиона 
динара, от които 60 на сто ще 
осигури Републинанския фонд 
за развитие 
краища.

През 1976 година в Босиле
град ще се строи 
сграда с 15 апартамента, за но- 
ято ще се изразходват 3 мили
она динара. Тя ще бъде финан 
сирана със сдружени средства 
на Общинсната самоуправител 
на общност за нвартируване и 
на стопансните и трудови ор
ганизации в общината.

Тази година ще се довършат 
няколно обекти, чието изграж
дане е в ход. Това преди всич
ко са хотелът и нултурният 
дом в Босилеград и пътят от 
Босилеград до югославсно-бъл- 
гарската граница в Рибарци. С 
помощ на средства от Републи-

ляди литра. С цел да се подо
бри кръмната база, ще се из
върши мелиорация на 120 хек
тара пасища и ще се създадат 
250 хектара нови изкуствени 
ливади.

За всички обекти и миропри 
ятия в областта на животно
въдството ще се изразходват 
към 10 милиона динара. Те ще 
се осигурят от Фонда за раз
витие на стопански изостана
лите краища в СР Сърбия и 
от собствените финансови из
точници на организацията за 
селскостопанска дейност в Бо
силеград.

бъдеиСекретариатът на Градската 
конференция за обществена 
дейност на жените в Димит
ровград разгледа досегашната 
активност и направи план за 
работа за 1976 година.

На заседанието на секрета
риата бе похвалена досегашна
та работа на женския хор 
както и дейността във връзка 
с чествуването на 8 март 
Международния ден на жена-

В плана за чествуване на 
тазгодишния Ден на жената е 
предвидено да бъде организи
рано тържествено събрание с 
рецитал, хорови изпълнения и> 
лотария с подходяща културно- 
забавна програма. Също и тази 
година 

• посетят

женилните
щите майки, както и майките 
на бойци, загинали в Народо- 
освободителната война. На 8 
март е запланувано и посеще
ние на съвременната конфек
ция „Първи май” в Пирот.

В плана за работа се предви 
жда и организиране на сказни 

връзка с планирането на 
семейството, здравното просве 
щение на жената, отношение
то между родителите и деца
та, хигиената и уреждането на 
жилищата, положението на же
ната в сдружения труд, наста
няването на работа и провеж
дане в практика на Обществе
ното договаряне по настанява

на изостаналите
за-

жилищна

във

та.

не и т. н.
жени щегрупи 

граничарите, бо- А. Д-

В „ТИГЪР” — ДИМИТРОВГРАД)

Цялостно ангажирано на номуниститв
■ да се борят за по-нататъшното

развитие на самоуправителните 
отношения и последователно 
прилагане на конституционни- 

А за осъществява- 
тези цели е нужно по

дададат, трябва по-малко и 
се произвеждат.

Икономията на суровини и 
материали е значителен фак
тор, на който в предстоящия 
период ще се обърне по-голя- 

внимание. В това отноше- 
нолек-

РАЗГЛЕЖДАЙКИ материали 
>т отчетно-изборното събра- 

първичната организация 
Съюза на комунистите с 

..Тигър"
констатирала, че покрай резул- 

изминалия период са 
значителни слабости.

в те начала.
Димитровград е нето на

стоянна работа с комунистите. 
В предстоящия период е ну- 

се подобрят техниче-
мотатите в 

проявени 
Досегашните отрицателни про- 

нередовното снабдява- 
репроматериали, недоста- 

ползване на производст 
напацитети, постоянните

ние задачата на целия
трябва да бъде увеличение 

производителността на труда
чрез уплътяване на работното 
време, намаляване на отсъс
твията, а с това и намаляване 
на разходите.

Реализирането

жно да
сно-хигиеничните условия, от 

много зависи и произво-. . . * тив
които
дителността на труда.

За по-нататъшното стабилно 
необ-

яви са: 
не с 
тъч но

Новите обекти ще бъдат готовиБосилеград:

низирано производство. Ново- 
обединената селскостопанска 
организация в Босилеград щ 
има задача да се грижи за
производството и пласмента на 
частното производство.

По-натагьшното увеличаване 
на дървопреработването ще се
реализира чрез съществува-

ЩИНай-големи възможности за 
бъо-.о икономическо развитие 
НЯ комуната се намират в руд
ните залежи. Това преди всич
косе касае за експлоатация на 
фосфатите 
цинковите

И в областта на горското де
ло ще се реализират значител 

капиталовложения. С изгра
нови обе-

икономическо развитие е 
ходимо разпределението да 
бъде според резултатите на 
труда. Жилищният проблем 
също трябва да се разреши. 
За целта ще се изготви конкре 

програма за строеж на жи- 
, всяка година. Кадри 

стипендират на полувис 
висши училища -и ще

венитеотсъствия от работа поради
болест, безотговорно 

отделни лица 
задъл

жа мнвестици 
онните програми( реконструк- 
ция на фабриката за техниче
ски стоки и изграждане на цех

НИ пуск по 
отношение на 
към производствените 
жения ит. н. Тези нередности

ждането на нянолко 
кти ще се увеличат производ- 

мощности на дърво- 
цех в Босилеотвените

преработвателния
Според изготвеният про- 

изразходват 5,5 ми- 
За залесяване

тна
лища през 
ще се 
шите и
се създават условия за дрква- 
лифициране на полуквалифици- 
раните и неквалифицирани ра- 
ботници.

Въпреки че в областта на
самоуправителните отношения 
са постигнати значителни ре
зултати и тук са проявени ре
дица слабостите. Задачата на 
Съюза «а комунистите е да 

влияние върху самоуп- 
съзнание на всич-

град.
ект ще се 
лиона динара, 
на 200 хектара голини, ще се 

1 8 милиона дина

път в дължина
Бистър до горитето на

лометра от 
в Назърица.

За развитието
помощта на селскосто- 
комбинат „Делишес 

хан, се планира 
в Ьосиле-

Лисина и олово- 
в Карамани-в

на овощарст-залежи
вото, с 
панския 
във Владичин 
изграждане на цех 
гоад в който годишно ще се 
Преработват към 300 вагона 
различни овощия. За то 
необходими около 5 милиона

ца.заачяваййй:
ВОТО

оказва
:еВИтЕЕравеленАиеГтрХ 
Да се разбере нато необходи- 
мост и задължение и всеки 
трудещ се дейно да се внлюч-
Гпри'приемането на решения
ОТ значение за целия колен 

Необходима е и по-добра 
връзка между делегациите и 
събранията на трудещите се 

Обществената самозащита е
също задача, на «°я™ трл6“ 
да се обърне по-голямо 'внима 
ние. Комунистите ще се анга 
жират за последователно про
веждане на самоуправителните
нормативни антове, за обезпе 
иаване на нужни условия 
афирмиране и ефикасна ра о-
та на самоуправителния работ
«ически нонтрол и т. н.

От изпълняването но зада»' 
те приети от първичната орга 
низация на Съюза на комунис- 
НИ38Ц остовната организация 

зави-

Сп0редХееГвено-иноноГ

Р— ще динара.
ЗЯ Босилеградска община потребите на строителст-

штФ^шт т
расли в комунат • дейност.

ПРГеВГииКва0облСаест3таПнаа 
«2 стопанство и горско-

Т°Ппрз тази година що 00 А°'Въ^и3иТаоборудииланицатасВ

Босилеград. За р она дина- 
изра|!°5аасе4ускори развитие-

тРПна Ж^во™оУвъдството пред

вижда се изгррНрПйНчиловци и 
плоден пункт 3 в долно
иа разппло&в Любата и Дол-
ТЛЪПюйата В Райчиловци Щ0 на Любата. оги ъбиране
се построи_пуннТнЗа тм 2 хи.

ТИВ.нишки) може да се
ангажиране- 

трудещи се. А 
•л значение за по

влия-

ГаашмалилиНделТовите резулта
та през изминалия период. Ето 
зшцо първичната организация 

-, номуниститв е ре 
всички трудещи се 

всим-

само с
Съ- степен

нататъшното развитие на тру-

“ТпоГтГшГа работа и
РаТаниИ?аН0нео^о^Ч;ИобоТреот-

ни средства, които в момента 
надостегат. Задача на всички 
отговорни хора, организацията 
“I цялата научунова промишле 
ност Тигър" и общността,
?ади проблем да се разреши,
понеже е от мизн®н0 аначе' зя трудовия колектив.

В областта на идеологическо- тТи .. в Димитровград, 
политическото издигане Н(> вс Л 'гър 0гьшните резулта-

Съюза на номунис- сят и волввтив.
„ обърне по-голямо ти на целия 
Комунистите трябва

Съюза мама
ВЖИЗНЕНИТЕ ПРОБЛЕМИ - 

ПРЕДЕН ПЛАН
Ш ораг'о»изациша, а преди 
„о комунистите, трябва А“лоот.

ангажират върху из 
задачите в

зав

Комунално-битовотостроител

на внимание-
обществено-

Босиле-

но ДО сепълняването ма

пГкакто и производство пред

по-дълъг период, за ДВ ое пр

0ство и през 
бъде в центъра 
то на съвкупната 
стопанска дейност в 

община.

ЛвИ°областтаРна снабдяването.

ни член на 
тите ще 1С®.
внимание.

А. Д.

СТРАНИЦА 5

на мляко
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В ДИМИТРОВГРАДСКА „ГРАДНЯ”

НОМЕНТАР Дълговете равна на поискванията
КАК ПАЗИМ 

ИМУЩЕСТВОТО?
СТРОИТЕЛНОТО предприя

тие „Градня" достави на Слу
жбата по обществено счето
водство данни за мулатилате- 
ралната компенсации. Спо-

строителното предприятие. Оча 
нва се, че задълженията няма 
да бъдат по-големи от сумата, 
иоято дължат на тях. 
чай, че някой от главните длъ
жници не осведоми Службата 
по обществено 
за задълженията си към „Пра- 
дня” организацията все пак ня 
ма да има особени затрудне
ния. Предвидено е всички за

стла. -
В момента усилено се рабо

ти и върху съгласуването на 
счетоводството и реално със
тояние по отношение на зале
жалите материали, суровини и 

Работата трябва да при- 
изготвянето 
баланс. И 

предприятие има сурови
ни и материали, които са „по- 
стари" от една относно две го 
дини.

Все още се работи и върху 
съгласуването на поискванията 
с купувачите, така че не се 

какво ще бъде обезцене-

В слу-

ред нея задълженията 
към 

възлизат
стоки 
ключи заедно с 
на заключителния 
това

„Градня" 
дитиращите 
милион и 770 хиляди динара. 
Тези средства 
дължи към

счетоводствона кре
па 1

Е предприятието 
доставчиците си

на материали и суровини. По* дължения да се изплатят
дин въпрос е назрял за сериозно обсъждане. Ка

сае се за организацията на службата на нощните паза
чи в организациите на сдружения труд. С мални изклю
чения, тази служба в повечето организации на сдруже- 

труд в Бабушнишка и Димитровградска община, не 
е организирана нанто трябва.

Станало е система за пазачи да се определят ли
ца, ноито не са напълно трудоспособни или са с на
малена трудоспособност. Те обикновено биват назнача
вани за пазачи. Не бива да се отмине и въпросът с 
възнаграждаването им. В болшинството случаи тези ра 
ботници са и между най-слабо платените.

От гледна точна на самозащитата — в случая се 
касае за голям пропуск.

На недостатъчно трудоспособни лица се доверя
ва обществено цмущесво от няколко десетки милиона 
динара, съдбата на цяла трудова организация. Дали те 
са в състояние при евентуална опасност — да се спра
вят изцяло с положението. Може би не винаги.

От друга страна — недостатъчният материален 
стимул често пъти води към „пасивно” изпълняване на 
длъжността.

А Нишки регион, в който влизат и тези две общи
ни, нанто неотдавна бе изтъннато на едно съвещание 
в град Ниш, е прицелна точка на вътрешни и външни 
вражески настроени елементи, а които нерядко се опит
ват да проникнат и в промишлените обекти. Съвсем 
естествено, тогава е ясно, че най-сериозно трябва да се 
гледа на тази служба.

През 1974 година е приет Закон за основите по 
обществена самозащита, с който на организациите на 
сдружения труд се възлага да предприемат съответни

ния знае
но, а кои поисквания ще се 
отчислят изцяло.

Върху ревалоризацията на 
основните средства и средства 
та за общо потребление 
още не се работи. Това закон- 
нопредписание е в сила от на
чалото на тази година, а реал
ната пазарна цена на всички 
основни средства ще бъде по
лучена и доставена в заключи
телния баланс за шестте месе
ца на 1976 година.

все

В заключителния баланс ще 
бъде установен и общия до
ход въз основа на инкасирана 
та, а не както досега въз осно 
ва на изпратената стока. По 
този начин реално ще се оце
ни положението на трудовата 
организация.

До 10 февруари ще се знае 
и стойността, която дължат на 
текущата сметка на колектива. 
За целта са обезпечени сред-

ложително е, че освен ма дос
тавчиците, предприятието няма 
други дългове, Включително и 
банките. А. Д.

В МЕБЕЛНАТА ФАБРИКА „В. И. ЦИЛЕ"

мероприятия.
Повечето организации на сдружения труд са ре

гулирали тази област с нормативни антове. Най-добре в 
това отношение в региона са трудовите организации в 
Алексинашка и Куршумлийска общини.

Остава там, където това не е сторено да се на
прави в най-скоро време.

Изходът е в интеграция
на акумулативност, не е било 
в състояние да инвестира сред 
ства за подобрение «а произ
водствените мощности. Затова 
все още се 
машини, 93% от които не са 
подходящи за по-нататъшно 
производство.

Средствата за оборот също 
са един от проблемите. Нужда 
та от тях е голяма и поради 
обстоятелството, че фабриката 
винаги трябва да разполага 
със значителни запаси сурови
ни, понеже не винаги се нами
рат ма пазара. Освен това, сто
ките се продават почти само 
на кредит, така че и за целта 
недостигат необходимите обо
ротни средства.

Предприятието разполага със 
собствени оборотни средства 
от 416 хиляди динара и дълго- 
орочни кредити за оборотни 
средства от 2 милиона и 134 
хиляди динара, или общо 2 ми

лиона и 550 хиляди динара. 
Нуждите обаче изискват 6 ми
лиона и 265 хиляди динара.

В „Циле” работят около 
230 души, или 9% от общия 
брой на заетите работници в 
стопанството на общината. По 
вече от половината от тях оба
че са полуквалифицирани или 
неквалифицирани. Само 12 от 
тях са висококвалифицирани, а с 
полувисше или виеше образо
вание са само 6 души. Органи
зацията има нужда от специа
листи на ключовите работни 
места. Поради ниските лични 
доходи тези работни места ос
тават без необходимите кадри.

Средният личен доход е 1270 
динара месечно за работник. 
Това е с 57% 
средния личен доход в стопан
ството на републиката. Ясно е, 
че и това е фактор, който мно
го влияе върху положението в 
тази трудова организация.

Според данните на Службата 
по обществено счетоводство, 
в момента се търсят подходя
щи начини за подобрение на 
положението. Един от тези на
чини е техническо сътрудниче 
ство ил иинтеграция, с по-гол я- 
ма или финансово по-стабилна 
организация. С това може да 
се осъществи специализация в 
производството, по-добро сна
бдяване с възпрои з водстве ни 
материали и реализация на 
готовите стоки. Също са в ход 
разговори за обезпечаване на 
работа и за по-добра реализа
ция на готовите изделия.

А в момента това е и един
ствения изход за разрешаване 
на проблемите и преодоляване 
на слабоотите в „Циле".

Според заключителния ба
ланс през деветте месеца на 
миналата година в Димитров
градска община е работила 
със загуба само мебелната фа
брика „Васил Иванов — Циле". 
Наистина тази загуба не е го
ляма. Тя възлиза на 52 хиляди 
динара, а основна причина за 
същата отчислените поисква
ния от купувачите, които не са 
заплатили дълговете си в за
конния срок. Смята се обаче, 
че тази трудова организация 
ще осъществи положителен 
финансов резултат за 1975 го
дина. Имайки предвид работа
та през последните няколно го
дини, както и трудностите, с 
които се среща, в „Циле” 
трябва много труд за стабили
зацията му и преодоляване на 
досега проявените слабости.

М. Андонов

работи със стари

В ТРУДОВИТЕ КОЛЕКТИВИ В БОСИЛЕГРАДСКА ОБЩИНА

Обществените договори 

за доходите занъсняват
единни критерии за съвместно 
то потребление. До края на 
февруари ще бъдат готови про 
ектодоговорите и споразумени
ята във воички трудови колек
тиви, за да могат трудещите се 
навреме да ги обсъдят и из
несат своите забележки.

За осъществяването, на тази

С изготвянето на обществе- 
и самоуправи-ните договори 

телните споразумения за съз
даване и разпределение на до
ходите в трудовите колективи 

Босилеградска община се за 
къснява — констатираха члено 
вете на Координационното тя
ло за насочване на тази дей
ност.

В разговорите по този въп
рос взеха участие и представи 
тели на всички трудове колек
тиви, задължени да участвуват 

изготвянето на тези самоуп-

в

по-малко от
важна задача непосредствено 
ще бъдат ангажирани и члено
вете на Общинския политиче
ски актив.

Нужно е да изтъкнем, че 
през последните години пред
приятието, поради незначител-В. В.

в
равителни документи.

В разискванията 
че има малко оправдания за 
все още бавното реализиране 
на договорите и споразумени
ята, чието приемане е отсро
чено до 31 март тази година. 
Наистина бяха изтъкнати забе
лежки по отношение на регио
налните и общински договори, 
които все още не са готови, а 
са нужни при изготвянето на 
съответните документи в тру
довите колективи.

Въпреки това, Координацион
ното тяло заключи паралелно 
да се изготвят договорите и 
споразуменията и в трудовите 
колективи,

С цел да се ускори работа
та в тази област и всички до
говори и споразумения да бъ
дат приети и подписани до 
края на март, взеха се още няг 
колко други решения.

До 20 февруари ще бъде из
готвен Общински договор за 
създаване и разпределение на 
дохода, който да съдържа и

се посочи,

ШОФЬОРЪТ ИВАН
закарам Джорджева в болница. 
Всични били съгласни. Раз
брали сериозността на поло
жението.

И така Донков направил оно 
ва, ноето не иснал да направи 
лекаря в Звонци: да помогне 
на повреденото момиче.

В поведението на Иван Дой
нов след случилото се — нищо 
не се е променило.

Той е разбрал това като 
своя гражданена длъжност.

ността с един хуманен жест: 
на тежко повреденото момиче 
Менка Джорджева от село 
Звонци оказал помощ. С рей
са, с нойто нарал пътиници, 
накто и обикновено на релаци- 
ята Трънски ОдорОвци — Ди
митровград Донков закарал 
Джорджева в Пирот.

Като видял, че Джорджева 
е в опасност Доннов не му 
мислил много, а казал на път
ниците:

— Другари, налага се вме
сто за Димитровград 
отидем първо за Пирот, за да

НЕОТДАВНА Иван Донков, 
шофьор на „Ниш-енспрес” спе 
чели симпатиите на обществе

Да

М. А. А. Д.
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БЕЛЕЖКА КИНОФИКАЦИЯ НА СЕЛАТА
В БОСИЛЕГРАДСКА ОБЩИНА

НОЮШКИ АКОРДИ Безплатно
Желюшани най-после разбра А в решението между дру- нино на селоха и от личен опит се увери- гото се назва, че всеки граж-

ха, че не е достатъчно само да данин, който ползва водата,
който не стори това в предви-имат електрически ток, .неоно

во ооветление, хубави улици и дения срок ще бъде изключен
вода. Не е достатъчно и само от мрежата все докато не по- От известно време Центърът
да се построят хубави къщи, стави водоизмерителни уреди. за култура в Босилеград разви 

сериозна дейност в кинофика-направят градини. Трябва още Разнооките за повторното при
нлючване към мрежата ще по-нещо. цията на селата в общината.
емат гражданите. Под ръководство на директораСлед множество недоразуме на Центъра Любен Богословов,Значи дойде време за прила-ния и разпри разбраха, че в екипът с подвижното кино пригане на необходимите мероприедна градоустроена среда, ка- центъра обикаля от село доятия, които по най-добър на-квато вече става Желюша, тря село и доставя голямо култур-чин уреждат въпроса с питей-бва да се възстановят нови от но удоволствие на хората.ната вода. Нерационално изразношения най-напред, поради — През изтеклата година да-ходване на вода не ще има ве-простата причина, че създавай ! дохме 72 нинопредствления — 

казва Богословов. Отиваме и в 
най-отдалечените села, само 
ако има условия и интерес да 
се прожектира филм. Мога да 
кажа, че интерес за кинопред- 
ставлениягга има, тъй като • в 
нашата община има неелектри 
фицирани села, така че хората 
нямат възможност да 
телевизия и освен транзисто
рите почти нямат друг източ
ник на информация.

Както ни запозна Богословов

че. Просто и заради това, чени с общи усилия общи блага
изразходван кубически Кадър от филма „Кървава приказска

филмите на радиото 
куство. Между най-гледаните 
са филмите: „Кървава приказ 
ка”, „Партизани”, „Ужишка ре
публика“, „Кум’, „Мирно и Сла 
вко". и др. В 1976 година ще 
се прожектират 
света”, „Десантът на Дъдвар”, 
„Щастието в торбата“, „Саша”, 
„Маршът на Дрина", „Дер-

— същите трябва е общи уси
лия и да се подържат и пазят.

всеки
литър вода ще бъде регистри 
ран от уредите и ще обреме
нява семейните бюджети.

вишът и смъртта" и др.
— Ще прожектираме и няко 

лко научно-популярни филма 
— каза Богословов.

Той изтъкна също, че голяма 
помощ в тази голяма културна 
акция на Центъра оказва Об
щинската образователна общ
ност, която ангажира средства 
от републикансни източници.

ниноиз-Но за да се разбере тази не 
избежна истина, трябваше да 
минат две години, та с рефе
рендум, да поемат задължени
ето за ползване на водата — 
да поставят водоизмерителни 

И то

От друга страна — средства
та, които ще се събират за 
водата ще дадат 
местната общност в село Же
люша да поддържа водопрово
да, да разширява мрежата, 
вишава мощността й в оная 
степен, в 
броя на потребителите на во-

Милош Бакич

гледатвъзможност
„Път около

уреди по домовете си. 
най-късно 15 дни след като Об 
щинската скупщина в Димит- 

Съвета

по- М.
най-голям интерес владее за

ровград посредством 
на местните общности-издаде

която се повишава

решение и публикува същото 
в Служебен вестник.

да.

ИЗ ДЕЙНОСТТА НА ССРН /

ОБСЪЖДАТ СЕ ЗАДАЧИТЕ НА 

МЕСТНИТЕ ОБЩНОСТИМИЛОШ БАКИЧ ПЕНСИОНИРАН |
по-хубаво настояще и > 

бъдеще на българската народ
ност в Югославия. Като истин 
ски комунист той беше между 
най-големите борци за самоу
правление. за братство и един-

СТКато журналист Бакич _ уме
еше да избере тема, маистор- 

обработи, да раздви- 
масите. Ви-

светло,Тези дни издателство ..Брат 
ство" на скромен начин се раз 
дели от един свой журналист. 
Милош Бакич, дългогодишен 
журналист, който в „Братство 
работи 12 години, отиде в пен-

пример, годишно всяко дома
кинство да даде за елентрифи 
нацията само по 200 динара, то 
гава за десет години ще могат 
да се наберат повече от 10 ми 
лиона динара, което е доста- 

за електрификация' на

в. в.

електрификация на 
Именно, вОт преди няколко дни в раио 

в Босиле-
връзка с
селата в комуната, 
повечето райони се предлага 

села
нните центрове 
градска община се провеждат 
съвещания, организирани от 
местните организации на ССРН. 
На съвещанията участвуват 
председателите на 
общности, делегациите за са- 
моуправителните общности на 
интересите и за Общинската 
скупщина, членовете на миро
вите съвети и председателите 
на местните организации на 
ССРН.

неелектрифицираните
въведе парично самооб-

в
да се
лагане за срок от десет годи- 

,което еднакво да заплаща 
Ако се

ски да л
наИгиИбешеТотовРДа помогне на 
по-младите си колеги, да 
насърчи и упъти.

тъчно 
всички села.ни,местните

всяко домакинство.
това и ако се реши, наприеме

вработата си 
Братство" Бакич 

отговорни по-
беше

По време на
издателство 
заемаше важни

Няколко години
,на Съвета на тру 

член иа упра- 
Винаги

БОСИЛЕГРАДСКА ОБЩИНАВ
стове.
председател

общност,
По предложение на Общин- *■ "=Т“315 Кандидационни събрания

съвети, за за делегати
довата 
вителния 
беше жесток 
рицателно - 
тавените задачи.

С1,Вебо'рец орещУ от- 
към пое ни разговори 

задачите на 
ти и мировите

на обществено-полити- 
в местни

отношение

ролята
ч©оките организации 
те общности и за развитието 
ма делегатската система.

и макар че отиде в пенсия 
_Ла страниците на изданията 
на Братство" винаги ще има 
място за журналистически

С писана реч той воюва 
Братство , всичкитрябва да изпълняват 

критерии на кадровата полити
ка, обсъждат се и програмите 
за работа на самоуправителни- 
те общности на интересите за 
тази година.

Според приетите
от обществено-политическите

избори

тво тяло застраниците на „щ
гарче” и „Мост“

Координационното 
учредяване на самоуправителни 
те общности на интересите в 
Босилеградска. община опреде- 

избирателните пунктове, в 
които на 23 и 24 февруари ще 
се извърши избор за делегати 

членове

срещу В тези разговори се решават 
и редица практически въпроси 

местните об- 
съвети. 

най-номпе-

рби на Бакич.за

от дейността на
и мировите ли

щности 
Отговорите дават

становища

и зана енупщините 
,на самоуправителните контро- 

общностите на интереси

Общинската скуп-
обществеио-политиче-

1 в общината, 
участвуват в рабо 

съвещанията.

в тезиорганизации, 
трябва да се изберат наи-спо- 
собните работници и земедел- 

производители в комуната.
В. В.

теитнито от
щипа и 
ските организации

ли на
те скив местнитеВ 75 делегации 
общности и трудовите органи
зации ще бъдат избрани общо 
123 делегати за енупщините на 
седемте самоуправителни общ 
пости на интересите и 36 чле-

самоуправителните контро

които също 
тата на

съвещания се 
обстойни разгово

Тези важни
ползват и за 
ри върху предложените реше- 
1 и тазге на в
мия в оредносрочната ли.

Предизборните събрания на 
местните общ-

за обществе-дишна програма 
но-икономичеокото развитие на

община и реа-
делегациите в 
пости се проведоха вчера,

-колективи са насро- 
днес. На тези събра- 

оовен за кандидатите за

а
Босилеградска
лизация на програмите

общности. Отделно
изказаните на

трудовите 
чени заи а ме- ПТШГШвни-
делегати и членове на самоуп- 
,равителнитв контроли, ноито

стните
мание търсят 
съвещанията предложения във
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ш^жкд страница
СЛЕД ФЕСТИВАЛА „ЗИМА 76" В БАБУШНИЦА ДИМИТРОВГРАД

3* СМЕТКА Н1 КАЧЕСТВОТО СЪБИРАНЕ НА ВТОРИЧНИ СУРОВИНИ
ФЕСТИВАЛЪТ на младите, 

които се състоя през послед
ните дни на януари под назва
ние „Зима 76", трябваше да 
бъде предглед на достижения
та на културно-забавното поле. 
Самата манифестация и опи
тът в тези зимни дни до изве
стна степен да се разбие мо- 
нотонията заслужава похвала. 
Обаче, желанията и уоилията 
на организатора не дадоха 
съответно качество на онова, 
което тази вечер можахме да 
чуем.

Веднага можеше да се види, 
че всички точни са подготвени 
набързо. На фестивала бяха 
изпълнени общо десет компо
зиции, по пет народни и естра
дни, с участието на осем из
пълнители, което разбира се е 
малко. Професионалното жури 
от време на време даваше 
вид на незаинтересованост, 
което по-късно се отрази и 
върху оценяването на качест
вото.

По мнение на журито най-до
бър изпълнител на народни пе
сни бе тринадесетгодишният 
Горан Николич от Бабушница 
с босненска народна песен.

Най-добра естрадна песен на 
вечерта бе „Шошана" в изпъл
нение на Милан Йович от Ба
бушница.

На фестивала, освен победи 
телите, имаше още успешни 
номера. Драган Джорджевич 
от Звонци приятно изненади 
посетителите с естрадната пе
сен „Една жена нещо хубаво 
сънува" и Миодраг Младено- 
вич „Срещнахме се през ап
рил". Заслужава да се похвали 
и групата „Всемир" от Бабуш
ница. Гости бяха Сърбиянка 
Стоянович, първи глас в Сър
бия през миналата година и То 
мйслав Маркович—Мишко, из
вестен композитор и акордео- 
нист, които допринесоха вечер 
та да бъде по-приятна.

Председателството съацо та
ка реши в най-К7»с срок да бъде 
формирано координационно тя
ло за чествуване Деня на мла-

В Димитровград ще се орга
низира акция по събиране на 
вторични суровини (стара хар
тия, стъкло, желязо, каучук и 
т. «.). За целта що се оформи 
и координационно тяло и щаб, 
които ще се грижат за правил
но организиране и успешно 
провеждане на акцията. Това 
бе рошено на заседанието на 
Председателството на Общин
ската конференция на Съюза 
на социалистическата младеж 
в Димитровград.
По този начин ще се претвори 
в дело решението на Републи
канската конференция на ССМ, 
ноято раздвижи тази акция. На 
нашето стопанство са необхо
дими суровини. Някакои от тях 
се внасят от чужбина, въпреки 
че могат до голяма степен да 
се осигурят в нашата страна. 
Освен това събирането на вто

рични суровини значи и защи
та на човешката среда.

Акцията ще се провежда в 
съдействие с местната общ
ност в Димитровград и същата 
ще има състезателен характер. 
Най-добрите първични органи
зации на ССМ и младежи, кои
то се изтъкнат, ще бъдат на
градени.

достта, за да може навреме 
да се започне с подготовката 
на тазгодишния фестивал „Май 
ски срещи".

Деница Илиева

„НОНТУРНО" В СМИЛОВЦИ

Всяка вечер танцова - 

забаваСъщата вечер се проведе и 
състезание отвикторина 

областта на спорта, а след това 
връчиха награди на победите
лите. По волейбол отборът 
„Сип" от Бабушница и Момир 
Джокич зае първо място по 
тенис на сама. Титлата най-ху
бава девойка на вечерта зае 
Сладжана Станкович от Бабу
шница.

и е солист наритъм-китара 
групата.

Музикалният състав „Нокту 
рно" се представи и пред мла
дите в Смиловци на танцовите 
забави, които се устройват

В Смиловци гостуваха члено
вете на музикалния състав „Но 
ктурно" от Ниш, които на не
отдавна проведената „китариа- 
да" в град Ниш спечелиха пър
ва награда. Между членовете 
на състава е и Милун Нейков, 
от Смиловци, който свири на

СМИЛОВЦИ

Младежта 

ще строи път
всяка

Димитър Давитков
през зимната ваканция 
вечер.

М. Дж.

На неотдавна състоялото се 
събрание на първичната орга
низация на Съюза на социали
стическата младеж в Смилов
ци бе решено младите да взе
мат участие в изграждането 
на пътя Височки Одоровци — 
Смиловци 
път е почти неупотребим за 
съобщения, макар че ежеднев 
но по него минават повече ав
тобуси и моторни коли. Акция
та ще се провежда заедно с 
местната общност в Смилов
ци.

Донато започнат работите 
на този път, а по-късно и на 
водопровода, младежта ще уча 
ствува в поправката на пътя до 
чешмата в това село. Тази от
сечка на пътя е напълно раз
бита и най-трудно проходима.

Димитър Давитков

V♦♦ МИЛОРАД ГЕРОВ

СЬешло ушро Мъзгош. Този

Вали, вали, вали, вали...
Снегът покрива с пелената лека 
лика и нейните следи 
и мойта жизнена пътека!

...Часът след нашето сбогуване: 
— Довиждане моя любов!
Аз нямам време за гъгуване 
и тръгвам с песен, по път нов!

Снегът вали, вали, вали... 
навява нежни, цветове бели 
и предвещава радостни дни 
за птиците ми отлетели...

Старинна къща в Смиловци

МНЕНИЯ

Е ТАКА?ДОКОГА
това, че нетърпението (един път да се даде 
на употреба, от година на година е все по- 
голямо.

До модерното здание на нултурния дом, 
сякаш схлупена къщурна, е несъборе- 
ната част на сградата на старото основно 
училище. Тук в една стаична, в ноято се 
влиза направо от улицата е босилеградско- 
то кино. В това помещение се организираха 
и танцови забави (доста рядко) все до на
чалото на вананцията. През дните на зим
ната почивна то беше под ключ! Затцо? На 
въпроса никой не даде задоволителен от
говор. Впрочем и това най-снромно условие 
за развлечение и забава на босилеградската 
младеж се изравни с нулата.

И сетне, освен нинопредставленията, 
един два пъти през седмицата, младежта 
се разхожда по нечистите улици или се 
събира в задимените кафенета, разбира се 
анб се намери няное свободно място. Ано 
е заето и последното място, младежите се 
прибират в нъщи и гледат телевизионната 
програма, ано препредавателят пак не е 
в дефект.

Единствената надежда е да се завърши 
културният дом, където младежта ще полу
чи свой нът и по-добре ще се организира 
ще прекарва свободните си часове в пол
зотворна работа и забава.

НАСТЪПИХА студените зимни дни и 
още по-студени нощи. Малният Босилеград 
се гуши в нотловината между високите сне 
жни баири, изпълнен с живот, динамика и 
младост. Мнозина студенти и средношкол
ци, дошли от вътрешността на страната, 
пренараха зимната ваканция в къщи. Но 
мирният живот в топлата домашна обета- 
новна след ден два става енучен и отегчи
телен. Младите хора се нуждаят и от раз
влечение, забава и спорт, от организиран 
обществено-политичеснй живот.

Но за такъв живот за съжаление в Бо
силеград не може да се говори. Едни наз- 
ват нямало помещения, други нямало усло
вия за работа. Изглежда, че най-точна ще 
бъде оценката, че няма организация и воля 
за дейност, липсва почин младежите и де
войките да се захванат с работа и сами 
да допринесат за създаване на условия за 
обществено-политичесна изява и нултурно- 
забавен живот.

Проблемът с помещения, в ноито да се 
събират младежите и девойните от града и 
съгражданите им, гостите от други места 
още е открит, съвсем не е решен. Кул
турният дом все още се строи. За същия 
всяна година се говори и пише, че ще бъде 
завършен, отпуснат се средства, работи се 
по малко, но той все още не е готов. Вяр
но е, че това е голям и скъп обект, за нойто 
трябва още много средства, но вярно е и

МЛАДИ ПОЕТИ

Очи

Създадени са да те гледат 
и милват мените ти 
и дълги; руси коси.

♦
: Създадени са да проникват

в безнрая на простора
да узнават хубостите на природата.

♦♦
Създадени са само за тебе: 
да впиват усмивката ти 
и да я внасят в сърцето.

♦
:
♦ Деница ИЛИЕВА
:

Милча Стоичнов, студент 
(7 юли 17 — Босилеград)
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§р ъ•19.
РАЗГОВОР С ПРОСВЕТНИЯ ИНСПЕКТОР МИЛЧО ЦЕНКОВ

КОМЕНТАР

МНОГО ПРОБЛЕМИ ЗА РАЗРЕШАВАНЕ Дните си текат
Резултатите от първото полугодие в настоящата учебна 

година не охрабряват. В повечето училища в Димитровград- 
Босилеградска, Сурдулишна и Бабушнишна общини, в ко- 
се учат деца от българската народност, на полугодието 

са отчетени по-слаби резултати от първото полугодие на ми
налата учебна година. Голям е броят на слабите бележки. В 
някои училища, като например в основното училище „Георги 
Димитров" в Босилеград, почти половината от учениците имат 
слаби бележки, в димитровградското оснотвно училище една 
трета, а не е по-добро и положението в Горна Лисина, Кли
сура, Поганово, Невля, или Звонци...

Оправдание за лошия успех едва ли може да се наме
ри. Истина, учениците са обременени с материал по нянои 

ежегодно значително се подобряват услови-

* ПОРАДИ МИГРАЦИЯТА НА НАСЕЛЕНИЕТО В ДИМИТРОВГРАДСКА ОБЩИНА
* ОБУЧЕНИЕТО СЕ СРЕЩА С РЕДИЦА ТУДНОСТИ

С Милчо Ценков, просветен ин 
спектор за Димитровградска, Бабу- 
шнишка и Пиротска общини, бесе
двахме по някои актуални въпроси 
на учебното дело, Ценков и още 
един просветен инспектор, със се
далище в град Пирот, „покриват” 
голяма, географски разпокъсана те

— Вече сериозно се обсъж
да въпросът за интеграция на 
нянои училища. Като примери 
на възможна интеграция се 
споменават: Димитровград —
Долна Невля, Поганово — Трън 
ски Одоровци, «и Смиловци —
Каменица.

ска,
ито

ритория с общо 139 учебни едини
ци, от които 22 в Димитровградска 
и 47 в Бабушнишка община. Спе
циално нас ни интересуваха проб
лемите на обучението в Димитров
градска и Бабушнишка общини, 
където живеят и се учат и деца от 
българската народност.

— Как стои въпроса с учеб
ниците?

— Засега — временно реше 
ние. Положението с учебници
те е известно. Понастоящем 
сме получили известни сред
ства с които оме набавили уче 
бници за нашите училища. На
бавили сме от тия с които раз
полагаме. По-късно, когато из- 
лезнат нови, според новата 
учебна програма — надяваме 
се, че ще бъдат предприети 
мерни за тяхното срочно изда
ване и ма българоки език.

— Кан работят ученически
те столове. Има сигнали, че не 
работят добре във всични учи
лища?

— Макар че се поемат серио 
зни грижи за подобрение ра
ботата на ученическите столо
ве, трябва да нажа, че те не 
работят добре във всички учи
лища. Тун трябва да изтъкна 
и един парадонс:, по-добре ра
ботят ученичесните столове в 
основните училища 
от тоя в града.

Разговора води: М. Андонов

предмети, но пък 
ята за обучение. Много ученици днес имат превоз или интер
нат, за ноето доскоро не съществуваха условия. Множат се 
и нагледните средства. И при всичко това — успехът пак не

— Въпрени разпръснатостта 
на училищата — каза Ценков 
— през първото полугодие на
правихме 6 Информативни и 
два основни прегледа в две 
училища от българската народ 
ност. Основни прегледи извър
шихме в Смиловци и Димитров 
град.

задоволява. .
Като оправдание в много училища се сочат слабите връз 

ки и сътрудничество между родители и преподаватели (които 
връзки се засилват само в края на годината!), липсата на 
учебници >и наръчници, което и наистина е трудност, но по- 
малко в сравнение с предишните години.

Отминава се изглежда един съществен въпрос: недо
статъчното ангажиране на множество просветни работници в 
провеждането на допълнително и продължително обучение. 
Изглежда, че именно тун е решението за много от съществу
ващите слабости.

Дните си текат. Второто полугодие започна, а някои 
преподаватели не са изпълнили плана по допълнително обу
чение за първото полугодие.

Не от по-малко значение е и провеждането на продъл- 
жително обучение за талантливите, по-напреднали ученици. 
Къде те могат да намерят по-голям подтик, повече знания 
ако не в училището, от своите преподаватели?

И един въпрос възниква и сега канто и всяка година, 
къде „изчезна” голяма част от .слабите бележки от полуго
дието в края на учебната година?

Дали някои преподаватели все >още не практикуват да 
дават „педагогически единици", канто изтъква 
основното училище в Клисура. Георгиев? Вероятно <че има 
и такива неща, които са само от вреда, а никак от полза, 
и надяват, че краят на учеб-

I

Голяма пречка >за .провежда
нето на такава интеграция са 
съобщенията. Засега този въ
прос само се обсъжда, а ще се 

решение.

И какви впечатления има
те?

— На първо място, получава 
се впечатление, че трудно се 
освобождаваме от старата уче
бна прантина. В много учили
ща нормативните актове не са 
съгласувани със закона, не са 
уредени училищните сгради и 
помещения, не се 
достатъчна степен 
помагала
там, където ги има...

другопотърси
Дали така ще е най-добре, или 
ще се води след принлючване
на разискванията.

ползват в 
учебните 

и пособия дори и

Друго нещо, което прави впе 
непровеждането 

на допълнително и продължи- 
Значи, нито 

на по-слабите учени- 
пък предприемаме 

за създаване на условия 
на талан

чатление, е

телно обучение. ГаОТгодНиенГвсЪе" пбаРи°^еУЧие;ИбЦъ;е много повесел от полугодие-помагаме 
ци, нито 
мерни 
за по-бързо развитие

то. Не е ли време да се поразисква малко и върху крите
риите на оценяването на полугодието — и на края на учебна- 
та година? Матея Андонов

по селата
тливите...

вото— Имало ли е през пър 
полугодие други пропусни?

— Да, имаше. Вече състави- 
на детската градина

ГИМНАЗИЯ СЛЕД ПЪРВОТО ПОЛУГОДИЕВ ДИМИТРОВГРАДСКАТАМилчо Ценковхме и акт ллГ4_
в Димитровград зарад непро- 
веждане на учебната програма. 
Друг така очебиещ пример ня
ма, макар че има известно от
стъпване от плановете.

Но трябва да изтъкнем, че 
някои училища все още в до 

ста?ъчна степен не се изучава 
първа помощ и обществена
самозащита. Ние постоянно по- 

значението на този 
а той е

Уепехът не бе на равнище— В няколко основни учили- 
няма директори, но изпъл- 

длъжността директо
ри. Създава ли това известни 
трудности?

ща
няващи

бележки, В четвърти нлас 
без слаби бележки са 
41 °/о от учениците.

Във това, в първи нлас про 
центът на отсъстуващи през 
полугодието е 9 часа на уче- 
нин. Във И, нъдето успехът е 
най-слаб, има дори 17 отсъ
ствия на един ученин. В че- 

клас, обществения от 
само 30%> от уче 

ниците са без слаби белешни, 
броят на отсъствуващите е 20 
часа на ученин. Това е поназа 
телен пример накво е отноше 
нието на учениците към задъл 
женията им.

работата не е добро.
Ние обинновено говорим за 

слаби начални знания на уче 
ниците. Тази годи»}#* не е тана. 
В I клас 49°/о от учениците са 
без слаби бележни. А ние обик 
новено казваме, че в първи 
нлас идват ученици, от които 
над 609/о са със задоволите
лен или добър успех, а твърде 
малък брой с отличен или мно 
го добър.

нито нъм_ След първото полугодие
на учебната година успехът на 

от гимназията „И. 
в Димитровград не 

особено равнище изтън 
на гимназия

само
в

— Да има такива проблеми. учениците 
^ ’ Б. ТитоВ Каменица, Долна Невля и 

Трънски Одоровци. В Камени- 
проблемът е най-сло- 

,изпълняващият

е на
на и диренторът 
та. Методи Георгиев.

сочваме 
предмет,
телен, но тук-таме, 
има пропуски...

От направената проверка 
останах доволен.

и задъл жи
вее още ца дори 

жен, защото 
длъжността директор получава 

добавка, а и не- 
получава

сме много__ С успеха не
доволни. Първата причина е, 
че е по-слаб в сравнение със 
същия период миналата годи
на, ногато имахме 49»/« учени 
ци без слаби бележни Тази 
година този процент 46. Вто- 
рата причина е,

твърти 
дел, нъдетов

1000 динара 
говият 
също 1000 динара, 
но, този 1 
разреши по-скоро.

гимназията
помощникза подо- 

за обуче-
_. Какво се прави

брение на условията 
ние?

Естестве-
въпрос трябва да се че отношение

без слаби бе-В трети нлас
са 60°/« от учениците, 

паралелна
училища в Дими- 

I община като в Пър 
И Височки

— В нянои лежкиУЧИЛИЩЕ УСПЕХЪТ ДОБЪР в най-добрата 
(III — клас) 82°/о от учениците 
са без слаби бележни. Това 
потвърждава, че субентивният 
фактор е от най-голямо значе

в ОСНОВНОТОтровградска 
топопинци I 
ЦИ са предприети 
подобрение на 
обучение. Поправени 
лищните сгради. Също така са 
т 500—600 хиляди

аОдоров-

МОЖЕ ДА БЪДЕ ОЩЕ 

ПО-ДОБЪР
мерки за

условията за 
са учи-

Не сме доволни от успеха, 
понеже обученията се провеж 
даха само преди обед, а и 
усилията да се помогне 
слабите ученици не изостана 
ха. Допълнителните часове о- 
баче се поназаха безрезултат

бележка 2,74. 
отнася до училища- 

най-добър успех
обезпечени със сренда 

Що се 
та по селата,
са помазали учениците от 
до IV отделение 
г'ьс средна бележка 3,87.

Учебният материал през пър 
вото полугодие е напълно Р 
ализиран и счита се не е по 
стигнат много добър успех, о
това отношение положително 
това о _..я,ало и допълни влияние е оказало и « 
телното обучение,

е организирано за всични 
изоставащи в овладя-

за поправка на четири ^ о6що 1097 учиници в ос 
старото училище иото училище „М- Пияде

269 са завършили първото по 
лугодие с отличен, 273 с мн
^«ч^ци^оЖ
ГГеле^ни^Гта^яеГна

УЧИЛпощобърЪуспех п1; отне 
на същия период пр

на
динара 
учебни стаи в чешма”.в „Строшена Желюша,сграда
По този начин
по-добри условия

има предвид 
на основното учили-

— разши-

I!са създадени 
за работа.

ни.
_ Ние ще настоим през 

второто полугодие, чрез допъл 
нително обучение и други фор 

на работа, да подобрим 
положението. Успехът обаче 
не зависи само от нашата ре* 
бота, но и от работата на уче 

— заяви нанрая Мето-

екакъв
Ако се
натискът
ще в 
рението му е от

мивДимитровград Методи Георгиев

нлас, за нойто

ноето 
шение
«3 отделение,

ЛИ ПЪР » -'Ч°66в Кеб
УЧИ нлас

голяма полза.

Във втори 
считаме, че чрез селекция 
сме отстранили слабите учени 
ци, има само 35 с положитал

обучението
мал-

училищата а в горните 
предприема средна бележма 
" успех е показал

ниците 
ди Георгиев.— Назахте, че 

става много
брой ученици 

„а село. Наиво се 
иасоиа?

вно
ученици, 
вано на знанията.

енъло поради А. Д.

АЪ .И . ПНА. А-в
ния
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НОВО ПОВИШЕНИЕ НД 

ПЕНСИИТЕИНФОРМАТОР
на самоуправнтслиата общност на интересите по 

здравно осигуряване — Пирот
* Жизнените разходи през изтенлата година са пови
шени с 23,5 на сто и пенсионерите в Централна Сър
бия най-вероятно ще получат повишение на пенсиите 
от 5,5 на сто

сведения колко са средните 
лични доходи през 1975 година 
в Централна Сърбия, но според 
груби изчисления се счита, че 
ще достигнат 2,92 динара, ко
ето представлява 23 на сто в 
повече от средните лични до
ходи през 1974 година. Трябва 
да се отбележи, че е намале
на разликата между средните 
лични доходи и жизнените раз 
разходи, които в 1973 и 1972 
година са били големи в ущърб 
на реалните лични доходи.

Общо взето, 
могат да се надяват на 
шение на пенсиите с най-мал
ко 5,5 на сто но това не значи, 
че най-новото повишение ще 
бъде еднакво за всички.

В Статута на Републиканска
та общност по пенсионно и 
инвалидно осигуряване се каз
ва, че пенсиите се съгласуват 
с жизнените разходи. Практи
чески това ще рече, че съще
ствуват редица начини за раз
пределение на най-новото по
вишение. Пенсионерите изцяло 
искат още 5,47 на сто повише
ние като за основа се взима 
юни миналата година, но това 
се отнася за общата месечна 
сума, която ще бъде изплатена 
за пенсии.

Жизнените разходи през из
теклата 1975 година са пови
шени с 23,5 на сто спрямо те
зи в 1974 година. Това е съоб
щено в книжка 'първа на таз
годишния „Месечен статисти
чески преглед”, в издание на 
Републиканския завод за стати 
стика в СР Сърбия.

За пенсионерите значи вече 
няма дилеми: трябва да полу
чат *още 5,47 на сто от пенси
ите, изплатени през юни мина
лата година. С такова средно 
повишение на пенсиите ще Се 
достигне напълно повишение 
то на жизнените разходи. Из
вестно е, че пенсионерите в 
Централна Сърбия от 1 януари 
са получили аванс в размер от 
16,2 на сто, плюс 30 динара, 
което средно излиза на 18,03 
на сто.

Повишение на пенсиите и 
според един друг критерий, 
предвиден е предписанията, а 
това е зарад реалното повише
ние на реалните лични доходи 
— този път, в СР Сърбия не 
ще има. Реалните лични дохо
ди през изтеклата година из
глежда са загубили съревнова
нието с повишението на цени
те. Статистиката още не дава

ОТ СКУПЩИНАТА НА ОБЩНО СТТА В НИШ

ПО-ГОЛЕМИ ПРАВА НА ОСНОВНИТЕ
ОБЩНОСТИ

Разисквайки върху провкто- 
статута на Самоуправителната 
общност по здравно осигурява 
не в Пирот Скупщината на об
щността прие определени раз
поредби с които на основните 
общности се дават по-големи 
права.

Основните общности щеосъ 
ществяват политиката по раз
витие на здравното осигурява
не здравната защита и ще оп
ределят целите за да задово
лят нуждите на осигурените 
лица на своите територии. Те 
ще се грижат и за провежда

нето на общата политина по 
здравно осигуряване.

Средствата за обезпечаване 
на здравната защита и здрав
ното осигуряване ще се нами
рат при основните общности. 
Това са всъщност средства, но 
ито се събират на териториите, 
където общността действува.

Проентостаутът на Регионал
ната общност по здравно оси
гуряване в Пирот е разглеж
дан и от скупщините на основ
ните общности по здравно оси 
гуряване в Пирот, Бабушница 
и Димитровград. В публичното

разисквано в ооновнито общ
ности бе изтъкната необходи
мостта Статутът да регулира 
въпроса за събирано и 'разпре 
деление на сродствата. Търсе
но е ооновнито общности да 
разполагат със средствата с 
право същите да разпределят.

Разглеждайки забележките 
Скупщината на регионалната 
общност о констатирала, че те 
забележките на ооновните об
щности са от съществено зна
чение за правилното им фун
кциониране в общините.

пенсионерите
пови-

А. Д-

Няма съмнение, че новото 
нахлува и в нашето село. С 
довеждането на електрически 
ток, вода, обзавеждането със 
съвременна мебел — животът 
и в нашето село се мени. До
ближава се до градския живот.

МногоГотпуски по болест
През изтеклата година в Ба- 

бушнишка община са загубе
ни 60 хиляди трудочаса поради 
отпуски по болест. Естестве
но, в тази бройка влизат и 
ония, на които действително 
им е трябвал отпуск. Но сигур
но има и такива, които не е 
трябвало да отсъствуват от 
работа.

Нак иначе може да се обяс
ни фактът, че именно през ме
сец юли най-много е имало 
отпуски по болест. Около 700 
трудодни са загубени през то
зи месец, или три пъти повече 
отнолкото през останалите ме
сеци.

Поради това трудовите орга 
низации в Бабушнишка общи
на са загубили 4360 трудодни. 
Отпуски по болест над 30 ра
ботни дни са ползвали 150 ду
ши, или всеки десети работник 
в общината. По този начин са 
загубени 3891 трудодни.

За отпуски по болест в „Тек 
стилнолор” са заплатени 79 600, 
в „Лужница” 81 293 и в „Бал
кан” 51 499 динара. От тези по
казатели се вижда, че най-мно 
го отпуски по болест е имало 
в „Текстилколор".

От касата на Фонда за здра 
вно осигуряване през изтекла
та година са заплатени 218 295, 
65 динара

Но все пак трябва да изне
сем някои неща, които не са 
в ред в „градоустрояването” 
на нашето село.

Повечето стопани се грижат а 
за хигиената само в къщата, в I 
кухнята и новата баня. Забра-1 
вят се обаче някои важни не-§ 
ща. Не се води сметка за със
тоянието на хигиената в дво
ра, в обора, курника.

Почти по правило къщите на 
село са строени без клозети 
защото доскоро нямаше вода. 
И клозетите са отделно от 
тях. Хигиената в тях е много 
слаба. Почти в същото състо
яние са и сметлищата, торища-

хигиената важна за на хората

и111!ПМ111Н111Ш1ШТ1П11Т1!11111Н111Ж1111Ш11Ш11Ш11!П11Н111Ш1Н1!П111Ш1С (Ш111111П1Ш11ШПЛ1ШШ1Ш11Ш1Ш1ПШШ111Ш1Ш1ШШШ
та.

Канво може да стане при та- 
нова положение?

През летните месеци, когато 
е горещо, клозетите, торовете, 
курниците и др. нечисти и не- 
хигиенни обенти лесно 
да се превърнат в източници 
на опасна зараза.

От превантивно медицински 
съображения се налага да се 
предприемат мерки за проме
няне на положението. Сега 
през зимните дни когато и хо
рата са по-свободни, е необхо 
димо да се раздвижи акция за 
хигиенизация на селищата.

В това отношение от голяма 
помощ на местните отбщности 
ще бъде и почина на Черве
ния кръст в Социалистическа 
република Сърбия за изграж
дане на хигиенични клозети и 
др. обекти на село.

Инициативата на Червения 
кръст ще бъде увенчана с ус- 
шех, ако в нея се включат и 
всички обществено-политичес
ки сили на село като Социали 
етическия съюз, Съюза на мла
дежта и др.

БЕЛОДРОБНИТЕ БОЛЕСТИ 

И СЪРЦЕТО
и тя се окислява. Променено-КОЛКО основателен е стра

хът, ногато майната разтрево
жено пита лекаря: А не нрие 
ли опасности честото повтаря
не на острото бронхитче при 
моето дете? Няма ли да стане 
хронично?

то по този начин сърце се на
рича белодробно, защото е за
боляло по вина на белия 
дроб.

НАСТЪПВА общ застой на 
венозната кръв. Човек посиня
ва, черният му дроб се уго
лемява от препълването със за

могат

стойна нръв настъпват отоци по краната и в останалите тъка
ни. И тогава следват почивки, диетни ограничения, сърдечно- 
усилващи лекарства години наред. Докато напълно се изчер
пят и останалите сили на сърцето и нашата помощ стане 
неефинасна.

Да се премахнат промените в сърцето, настъпили поради 
хроничното белодробно заболяване е невъзможно. Години 
наред ние можем да лекуваме и отстраняваме слабостта на 
сърцето. А хроничният бронхит? А той не се ленува лесно. 
Тогава какво остава? Да знаем как да предпазим сърцето си 
от тези необратими промени. А това е напълно 
възможности. То е по-лесно, то е много по-важно.

В ОСТРИя им стадий всични болести 
напълно излечими. Не бива да се подценява острият 

бронхит и у децата, и у хората на зряла възраст.
При зачестяване на острите бронхити, а и изобщо за 

предпазване от тях е необходимо системно физическо 
ляване на море, на планина, чрез редовна физкултура, спорт, 
туризъм. Тези лечебни мерни важат й за хроничния бронхит. 
Особено полезно е закалителните процедури 
море.

Добре е известно, че лявото сърцево стомахче при 
своето свиване изпраща бедната на кислород кръв по бело- 
доброната артерия за онисляване. От белите дробове доби
лата кислород кръв се връща в лявата половина на сърцето 
— лявото предсърдие, лявото стомахче и оттам по аортата 
отива до всички органи и тъкани. Кога дясното сърцево сто
махче е затруднено в своята работа — свободно да изтласква 
кръвта по белодробната артерия? Когато настъпват болестни 
изменения в белодробната артерия и нейните многобройни 
нлончета в белите дробове. Това се случва именно при хро
нично разболяване на белите дробове.

ДЪЛГОТРАЙНИЯТ (хроничен) бронхит, често повтарящи
те се пневмонии, белодробната туберкулоза и другите хрони
чни болести увреждат дроб. Кашлицата причинява постепенно 
раздуване — разширяване на белодробните мехурчета (ал
веоли) и така дихателната повръхност на белите дробове на
малява. Но успоредно със загиващите белодробни алвеоли 
отпадат и мални артериални нлончета на белодробната ар
терия. Тана общият просвет на разклоненията на белодробната 
артерия намалява. Тогава на дясното сърцево стомахче 
е значително по-трудно да изпрати със своето свиване кръв
та в белите дробове. Изправено срещу тази пречка, за да я 
преодолее, дясното стомахче удебелява до известна степен 
мускулатурата си. Така то временно успява да уравновеси по
ложението — с по-голяма сила изпраща кръвта в белия дроб

в човешките

са по-лесно лечи
ми и

зана-

да се правят на

Опазвайни белите доброве от хронично заболяване, ще 
можем да опазим и сърцето. А това е по-лесно и по-лесно и 
по-ценно, отнолното лекуванет на полученото белодробно 
сърце.

М. Ч. Д-р А. М.
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ЗА ПРИМЕРДИМИТРОВГРАД

Нашата
камера
забележи

МЛАДИТЕ
Днес е рядкост човен

74-годишна възрастна
да работи тежки физиче
ски работи. Но дядо ЙОР 
ДАН ПЕТКОВ от Горна Ли 
сина на тая възраст рабо
ти зсични селски работи. 
При изготвянето на тра
версите той беше първе
нец. Не му пречеше ни 
студеното време. На рабо
та отива заедно със
новете си и внуците и

при 
особена

наги е пред тях и 
ва не чуствува
умора.

Дядо Йордан не е хо
дил при ленар.

СРЕЩА

А. Антимов

40 ГОДИНИ БРОДИРА
ят започнах да практикувам 
още преди 40 години 
крепката домакиня Вена.

В Босилеград няма жена, ко- 
знае за особено ка-

— През този месец в центъра на Димитровград, 
улица „М. Тито", ще започне изграждането на

блок „Гребен". Обекта ще строи предприятие
по-големи и 

ще се из-

На Вена Васева, 60-годишна 
Босилеград, най- казважили- домакиня от 

голямото удоволствие й прави 
да бродира с цветни или бели 
конци. Изработените най-раз
лични везма, имат висока стой- 

свободна

щния
„Градня”. Сградата ще има десет 

които ято да 1не 
чествените везма на съседка-

по-мални апартаменти,десет
граждат изключително за пазара. Трудовата организация 
е вече сключила договор за продажба на десет апар- 
тамента. Очаква се, сградата да бъде готова до края на 
годината.

Вена. Някои от тях, подност. Затова всяка та им
нейно влияние, и сами започ- 

да изработват везма. Мо-
ползва за изработ-минутна тя

везмо. Когато нали
же би един ден тези изделия

ване на ново 
след упорита работа, след де- 

бъде готово, най- 
в някой

ще се изработват организира- 
в Босилеград под

Йордан Петнов сет дни то 
често намира място 
дом във Враня, Скопие, Ниш... 

През усърдните ръце
минали на стотица ве- 

с най-различни форми, 
от които сама си е ..из

но. Защото 
влиянието на Вена много жени

пТ1г 1^1

на тази своите свободни часове пре- 
тази полезна работа,Епиграми жена са 

зма 
много 
мислила”.
_ Мой ще може всички да

ги запомни, защото този зана-

г.' карват в 
за чиито изделия сигурно има

"•
място на пазара...

Опит — спомен, за който е 
платено твърде снъпо.Г ! Тенст и снимка: В. В.Ж Xи къмТой пострада от култа 
двуличността. ^вайп-талвшяаицгоингшшшягнцаро

х

РАЗПИСАНИЕТО за АВТОБУСИТЕ

ползваИ нойто не мисли,
— кима с нея.V1 главата си

ще се строи стра
на 20 метра 

новопо-

Xмястото, където Всички хора са правени от 
Само че някои

На снимката
__ В центъра на Димитровград,

„Освобождение”, край красивите^
И „само що не са рухнали . На на- 

ноято се ползва 
натрупани пред 

а за впечатле- 
в Димитровград, и да

само
едно тесто, 
са не-добре изпечени.

дата. 
от площад ИЗВЛЕЧЕНИЕ ОТ

строени сгради, има 
шата снимка е

Тръгват аа Пират ■Заминават от Пмрог в
Белград 
Ниш

Xполусрутена сграда, 
паметници. Същите са 

е приятна гледна,

писателя 
и хубави нни-

10,00 и 14.15 
6,30, 10,30, 13,00, 11.30, 

14,00. 17,20, ИДО и 11.00 
14.10

Свалям шапка на 
Н Толкова много 
ги е прочел.

6,45 и 14,40 Белград 
5,90 6,00 . 6,45. 10,30 Ниш 

14,40, 16,30 и 16,30

за изработка на
съвсем иенея и това 

нията на гостите и посетителите Крогуевац
Снопие

^2.00 Лесновец 
Зайчар

5.00X Ирагуввац
Снопие
Лесмооац
Зайчар

си изкарваше 
на клиентите.

1140 | 
7.00. 14.30, 15,23!

не говорим. Гледачиата 
хляба с ръцете

7.00
6.45 . 7.00 и 4.30

13,30
4 30 1330 и 15.45 Княжевац 

4,30 и 15.30 Звон. баня
5 45 Велико Бонинце

13.00. 15.30 и 1»,9*
5,00, 5,41, 1.М 

14,10, 11.50

. ’ Р X 4,00, 5.4* и 12.00! 
4.30 и 10.41] 

7 ДО, 11.00,1

на колектива.И той помага 
Нато не пречи.

Нняжевац 
Звонсна баня
Велика Бонинце

7 пп Р 00 12 00. 13.00 14 1.3.007.00 9.00. ^ ^ 500 с, 45 Бабушницв
-ТоП‘00. 10.453 ;й 9\'в.оо°П,00?1ГМ.

14.00
15.00

X такива приятели, че 
пушни неприятели.В, има 

не са муж1 15.30. 440■*.<

Д. Криводол 
Дойкммци 

^00,00 14.30 т Одоровци
Несправедливо упренваха С.,

I безсъвестно експло- 
една дребна тема за 

А Ано беше съвсем 
той щеше да на-

[Г 440д. Криводол 
Дойннмцм 
т. Одоровци 
Волина Лунвння

5.00.

6.00 и 12.»
5,00 15,15 В. Луккм

19 00 15 15 18 10 Нииюр 6,30. 12.45, 1Т.00 15.00. 15.1 Б пвл>нн, н> „с.„и ч00
от 5.00 ДО 22,00

чо съвсем
атира
цяла повест, 
безсъвестен.

от нея роман.
Нишор 
Б падение н» всеки к*. 

от 5,00 до. 22,00прави на всеки чве
Димитровград на ®свни чи: ДимчгровгРВД

Държина »»

14,40. &
ЛвтроааЦ ,*4Яи.1..1И-м(

1
-1 ;г XV Гт голът н. работи много, 

ала ниной не му завижда. БолиГи самКо Дете взима много пари.
Твмсне

V' още презчешма" е полурухнал
„номпетен- 

сложени дърва, нои
Xняма когатомного,Той спечели 

изгубИ лицето си. 7.50, И* 
13,15, 15Д0 

5,15. 1Ц5* 
5.10.

ми-опасност за
минават и 5,10. 7.00.

X жена е тази все Най-хубавата
огледалото.

! наващите, о
намиоии, трантори

е голяма. Въпреки ■ М. 15ГГ4.15. 1М*Г срути
продължава. • А. А- X е било словото, 

злословието.Отначало 
После —
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МК ПО ТЪРГОВПЮТУ
Че ме простите, може да ви малко до- 

сацуем, ама па че ви пишем за търговиюту у 
Цариброд. Не за търговиюту, ама за човеците 
У Цариброд кико лоше се научили и не по- 
магаю да се опрая търговията у градат.

Бео при сват Гогу оди Строшену чеш- 
му. Седимо тека при н>ега и си оратимо. Тува 
му беоше и снайе и зетове и синат. И стаиу 
дума за покъщнину. Сакаю младите да 
купую модерни креветйе и друБе работе. И 
невестата каже:

си

ИЗМИСЛЕН ИНТЕРВЮ С ДРАГАН МИЦОВ— Че идемо у Пирот да видимо, тамо
има... Без проблемиМалко после стану дума йедна невеста 
оче да си купуйе балтон. Я знам у Цариброд 
има цела вабрика за капутйе и добар Бу глас 
бийе. Одйеднуш невестата рече:

— Тате, я че идем у Пирот да видим и 
тамо че купим.

Бре, киква йе тая работа, ама си преБу- 
та. Реко айде да се не мешам у чужде рабо
те. Около пладне идомо по чаршиюту и я на
рочно задзъртам по витринете, улазимо и по 
продавнице и нейе тека работата баш кико 
се говори. ДуЬакете и у Цариброд пълни. 
Има си и покъщнина, има си и за облекло.

Ка се върну пак при сват Гогу слушам 
женете пак си говоре кико ишле у Пирот за 
това, за онова. И избра киква йе работа. Пи- 
рочанци пущили рейсове на свак саат. И са 
човеци кикво да прайе по нащу чаршию, се- 
даю на рейсат и се прошетаю до Пирот и та- 

купе работе койе има и у Цариброд.
И са немой да мислите, че народат у Ца

риброд тека се научил, а търговците су анБе- 
лйе. И они су теквия. Сами си подкопую ра- 
ботуту. Са че ви кажем Бо тека мислим. Оти- 
до у йедну продавницу. Тамо работи од 

село йедно момче. Некикъв шеф йе на про 
давницуту. Кажем на йедно девойче:

— Куде ти йе шефат?
Девойчето се по гърчи и ми одговори:
— Отиде у Пирот да види за дете да 

купи винтягну.
А он синдракат работи у теквуя продав 

ницу и озгоре тамо им йе шеф?!

Потърсих го в Общинската скупщина. 
Казаха ми „Тъкмо сега замина в Горското...” 
Бързо отлетях до Горското. Там ми казаха: 
„Тъкмо сега отиде в Общинската скупщина?! 
Трябваще да го намеря. Разпитах се по кои 
улици минава от Общинската скупщина до 
Горското. Казаха ми, че той минава по мал
ките улици. В останалите го срещат хората 
и питат за това-онова. Скрих се от вятъра в 
една малка улица и след няколко минути 
пред мен излезе лично председателят на об
щината — Драган Мицов.

— Другарю Мицов, само 
един въпрос?

— За Общината или горско-

ЗИН313сШ08И

— И това решихме, спря, за- 
мързна...

— Тогава да 
става в предприятията?

— Няма предприятия, имаме 
само ЕДНО ПРЕДПРИЯТИЕ, и 
то още няма проблеми...

— Значи няма проблеми, но- 
га Да дойдем тогава, кога ще 
имате проблеми? ...

— Ела през март, когато си 
замине снегът, тогава и водата 
ще потече и андано ще се от
крие и предприятието ще си 
набере проблеми... Ще при
казваме нолното желаеш. Сега 
проблеми няма...

мо се
видим нанво

то?

— За улиците?

— Улиците, както виждаш, 
добре са, под бяла попривна!

— А какво става с водата, 
която течеше из улиците?

на
ше

Интервюто взе: 
Б. Николов

— Скъпи, ако времето се 
върне отново в онези прекра
сни години, ногато бях все 
още неомъжена, знаеш ли за 
ного щях да се омъжа?

ОХ*/Лц®р Директорът е в добро 
строение. По време на обяда 
той влиза в столовата, където 
се хранят служителите, и запо
чва да разназва весели 
рии. Всички се смеят от сър
це, освен една девойка.

— Нанво се е случило? — 
пита директорът. — Защо не 
се смееш?

— Не съм дължна! — отго
вори девойката. — Утре напус
нем.

на-
МАНЧА

ИНТЕРЕСНИ НОВИНИ — За да си миеш ръцете, 
без да ги мокриш — отговоря 
вторият.

исто-Демографското развитие на Африка — За кого?

рика — 80 милиона и в Южна 
Африка — 50 милиона.

— О, така мислиш ти!...По данни на ООН население 
то на Африка за периода 1950 
—1970 година се е увеличило 
от 217 милиона на 344 милио
на. Докато през същия пери
од населението в света нарас
нало с 46 на сто, увеличение 
то за Африка е 56 на сто. Из
числява се, че в края на века 
населението на Африка ще 
достигне над 800 милиона, ка
то ще се разпредели така: в 
Западна Африка — 240 милио
на, в Източна Африка — 233 
милиона, а в Северна Африка 
— 214 милиона, в Средна Аф-

О— Пак за тебе!
Наблюдава се процес на бър 

за урбанизация. През 1950 го
дина в Африка е имало само 
два града с населението над 
1 милион жители а през 1970 
година те са вече осем. Пред
вижда се през 1980 година Аф
рика да има 14 града е над 1 
милион жители. Сега в селата 
на Африка живее повече от 80 

Към

— Нино, ако намериш на ули 
цата десет драхми, ще ги за
държиш ли? — пита учителна-

О

Двама бавно развиващи се 
стоят пред магазини за ножни 
изделия и разглеждат чифт 
ножни ръкавици.

— За нанво служат? — пита 
единият.

та. О
Лошо е, ногато съпрузите 

започват да снучаят, но още 
по-яошо е, ногато почне дасну 
чае единният от тях.

— Не госпожо.

— Браво, моето момче... и 
какво ще ги направиш?на сто от населението. 

2000-та година там ще живее 
около 60 на сто. — Ще ги изхарча... О
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