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С уназ 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
фическа дейност и приноса за раз
витието на братството и единството 
между нашите народи и народности.

- СССТммм ма бългих-е.тТ и«роаиост в сфт Югославия «

Iе27 ФЕВРУАРИ 1976 * БРОЙ 746 * ГОДИНА XVIII * ЦЕНА 1,20 ДИНАРА
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СЪЮЗЪТ НА ЮГОСЛАВСКИТЕ КОМУНИСТИ♦
1 Вместо монопол — равноправно 

сътрудничество на търговията 

и производителите

$
/А

другаря Тито
Д умите на другаря Тито, казани със своеобразна 

нристална яснота, винаги проникват до сърцето 
на всени човек, във всяка нлетна, на нашата са- 

моуправителна тънан. Като водите на бистрия планин
ски поток, те дават свежест на нашите разбирания, 

вдъхновяват ни и насърчават за по-фадивна и кон
кретна анция. Титовите думи винаги улучават целта, те 
разширяват и разбистрят хоризонтите на настощето 
и бъдещето ни.

В интервюто пред редактора на органа на Социа
листическия съюз на Хърватско, другарят Тито между 

• другото подчерта значението на идейното, анционното 
и организационно укрепване на Съюза на юго
славските комунисти, като авангард на работничесната 

най-отговорен фантор за успешното развитие 
на нашата революция. Той също така акцентува и роля
та на всеки отделен член на Партията, длъжен „да из
гражда етиката на новото социалистическо самоуправи- 

( телно общество.
I Социалистическата революция не представлява

мирен живот — изтъкна другарят Тито. — Комунистите 
трябва винаги да бъдат в курса на обществените про- 

' цеси, в акция, винаги да действуват. Защото „единтсве- 
но с революционното действуване може да се осуети 
да не се повторят положенията, подобни на онези пре
ди 21-то заседание на Председателството на СЮК и 

I Писмото”.

Председателството на ЦК на Съюза на югославските кому
нисти разисква за актуалните идейно-политически въпроси в раз
витието на самоуправителните обществено-икономически отноше
ния във външната търговия! и

ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО 
Централния комитет'на Съюза 
на югославските комунисти на 
20 февруари обсъди някои ак- 
туални идейно-политически въ
проси в развитието на самоуп-

на до съществени и по-радикални 
промени, необходими в тази 
област. Във встъпителното сло
во се посочи, че и по-нататък 
е налице несъгласувано пред
ставяне на югославското сто-

стемата закони по-скоро да се 
изготвят и занони от областта 
на системата на икономически 
отношения с чужбина и валут
ната система. С това общес
твените сили ще станат по-не-

класа и

Председателят на СЮК другарят Тито този 
особено подчерта значението на критиката нато 
меним идейно-политически фантор в революционното 
преобразование на обществото. Още по-голямо значе- 

той даде на самонритината, нато най-висша изява 
на нритиката. Самонритината трябва да бъде едно от 

всеки комунист. Това се постига чрез 
възпитателна работа. Другарят Тито посочва,

опът
неза- >]

ние

качествата на
упорита
че „добрият номунист трябва да бъде самонритичен 
нъм своите пропуски и грешни, понеже с това ще изди
гне своя авторитет и авторитета на Съюза на номуни- 
стите". — Това не е лесно за онези, ноито са прене
брегнали и забравили самонритината — наза другарят 
Тито, добавяйни че трябва да развиваме и тачим само- 

първична организация на СН, във 
всични равнища. „Предимство

От заседанието на Председателството на ЦК на СЮК

панство и банките в чужбина 
и че нерационално е разпреде
лена външнотърговската мре
жа в отделните страни и ре
гиони на света. За разрешава
нето на тези въпроси досега 
не са предприети и достатъч
но обществени акции.

За основно конституционно 
преустройство на външната 
търговия и нейното пряко 
свързване с производството, 
производствените 
ции, канто и за израстване на 
нова, приспособена нъм наши
те нужди външнотърговска мре 
жа в страната и чужбина, не
обходимо е в рамките на ои-

посредствен инструмент за сво 
ята акция върху изменение на 
отношенията в тази сфера и 
за ефикасна борба срещу ра
злични унлони.

Оценявайки критически поло
жението в кадровата политина 
на външната търговия, на засе
данието на Председателството 
на ЦК на СЮК се изтъкна, че 
трябва да се разделят онези 
надри, които правеха престъ
пления и злоупотреби, от дру
гата част, която честно върше
ше работата си и в сегашните 
условия, влагаше големи уси
лия да се промени положение
то, а танива все пак най-много 
имаше във външната търговия. 
Затова е необходимо из осно
ви да се преразгледа кадро
вото положение във всяка 
външнотърговска организация.

Във встъпителното слово Ми 
лутин Балтич се застъпи за та
кива отношения между вън
шната търговия и производ
ството, които ще бъдат поста
вени на дългосрочна и стабил
на основа, но и достатъчно 
еластични и в съгласие с по
требите на постоянно свързва
не, сдружаване и изискванията 
на пазара. Затова са неприем
ливи тенденциите, с които се 
цели да се запази монопол на 
търговията над производството 
чрез различни интеграции, 
също нанто становищата, це
лещи външната 
лишат от отговорност за^ про
учване на пазара и нейните 
активни позиции, като важна 
част на сдружения труд.

равителните обществено-иконо 
мичесни отношения във вън
шната търговия върху прин
ципите на Конституцията и 
Десетия нонгрес на СЮК. С 
Шестнадесетото заседание на 
Председателството, което се 
състоя в Белград, ръководи 
Али Шукрия. Встъпително сло
во изнесе Милутин Балтич.

На заседанието оцениха, че 
досегашните акции за изме
нение на обществено-икономи
ческите отношения във вън
шната търговия донесоха по
вече нови положителни еле
менти, но още не се стигна

критиката във всяка
всяко ръководство и на „„„„„

I давам на самокритиката, което разбира се не значи, че 
' не трябва и критика, че и нея не трябва да развиваме. 

Но нритииарството, единствено то е вредно — заяви 
другарят Тито.

Другарят Тито засегна още много въпроси.
’ даде оценна за сегашното състояние в Съюза иа ному- 
> Цистите и в обществото, даде напътствия за бъдещата 
; Лабота Неговото интервю има стойността на траен ис 
; торичесни доиумент, на ръноводство за всанидневна 

дейност.
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МИНАЛАТА СЕДМИЦАСТАНЕ ДОЛАНЦ В МОСКВА Агостино Нето 
прие посланието 

от Тито
Среща Тито-Куняп

ДЕЛЕГАЦИЯТА НА СЮН, ПРИСЪСТВУВАЩА НА XXV 
КОНГРЕС НА НПСС ПОСРЕЩНАХА ГРОМИНО, НАТУ- 
ШЕВ, БАИБАКОВ, СТЙЕПАНОВ И ДРУГИ ЛИЧНОСТИ

7д»»“с,™н“0""ЧАЕлСЕЮ.Й..р”^™™"-

Югослаосмиит посланик о 
Луанда Никола Шашмч на 21 
т. м. предаде личното послание 
на президента Тито до прези
дента на НР Ангола Агостино 
Нето. Посланието се отнася за 
въпроси от взаимен интерес и 
разширяване на съществуващи 
те вече приятелски и сърдечни 
отношения между СФРЮ и НР 
Ангола.

Президентът д-р Агостино 
Нето помол‘Ил посланика Ша- 
шич да предаде на президента 
Тито неговата благодарност и 
благодарността на анголския на 
род за безкористната и посто
янна помощ, която той лично и 
народите на Югославия са ока 
зали на анголския народ в бор
бата му срещу колоииализма 
и за цялостното освобождение 
на Африка.

И АНТОНИО ГЕРВАСИОНа 23 февруари по покана 
на ЦК на КПСС в Москва при
стигна делегацията на Съюза 
на югославските комунисти да 
участвува на XXV конгрес на 
КПСС. В делегацията, която 
оглавява секретарят на Изпъл
нителния комитет на Председа 
тедството на ЦК на СЮК Ста
не Доланц, се намират членът 
на Председателството на ЦК 
на СЮК и председател на ЦК 
на СК на Хърватско Милка 
Планинц, членът на Изпълнител 
ния комитет на Председателст
вото на ЦК на СЮК Добривое 
Видич, членът на Председател 
ството на ЦК на СЮК и^осла 
ник на СФРЮ в СССР *Йоже 
Смоле и началникът на Отдела 
за международни отношения и 
връзки на Председателството 
на ЦК на СЮК Владислав Об- 
радович.

ЛАОС СКЪСА ДИПЛО
МАТИЧЕСКИТЕ СИ ОТ
НОШЕНИЯ С ИЗРАЕЛ ч

Тези дни Лаос скъса дипло
матическите си отношения с 
Израел —• съобщил е предста
вител на израелското министер 
ство на външните работи в Тел 
Авив. Решението на Лаоското 
правителство не е изненадило 
Израел. То е последица на вън
шната политика на страната 
след победата на Латет лао 
през декември миналата годи-

услешна съпротива срещу , ре
акцията
придобивките на революцията.

В разговора е изтъкнато, че 
е необходимо да се използват 
всички благоприятни 
ности, за да се 
всички направления сътрудни
чеството между СЮК и ПКП.

В разговора, преминал 
другарска и сърдечна атмосфе
ра, участвуваха секретарят на 
Изпълнителния 
Председателството на ЦК на 
СЮК Стане Доланц и секре
тарят в Изпълнителния комитет 
на Председателството на ЦК 
на СЮК Александър Гърлич- 
ков.

Президентът на Републиката 
Съюза на 

Йо-
сип Броз Тито на 18 т.м. прие 
в Купари генералния секретар 
на Португалската комунистиче
ска партия Алваро Кунял, кой
то тези дни пребивава у нас.

В състоялия се разговор бе 
направен обмен на мнения по 
актуалните международни въп
роси и сътрудничеството меж
ду СЮК и ПКП.

Генералният секретар на Пор
тугалската комунистическа пар
тия Алваро Кунял осведоми 
президента Тито за сегашно
то развитие на обстановната в 
Португалия. От своя страна, 
президентът Тито посочи необ
ходимостта от единство на 
всички прогресивни сили в Пор 
тугалия, като предусловие за

и консолидация на'И председател на 
югославските комунисти

Стане ДоланцНа московската гара делега
цията посрещнаха членът на 
Политбюро на ЦК на КПСС и 
министър на външните работи

възмож-
развива във

след това в Москва ще присъс 
твува на заключителната част 
на XXV конгрес на КПСС. -на.

вАндрей Громико, секретарят 
на ЦК на КПСС Константин 
Катушев, членът на ЦК на 
КПСС и подпредседател на Ми 

СССР

Португалия призна НР Ангола комитет на

нистерския съвет на 
Николай Байбаков, членът на 
ЦК на КПСС и посланик в 
СФРЮ Владимир Стйепаков и 
други личности. На посрещане
то присъствуваха и предста
вители на югославското посол-

На 22 февруари Португалия 
призна НР Ангола. Португал
ският министър на външните ра 
боти Мело Антунеш заяви, че 
„мирът наскоро ще пристигне 
в Ангола” и че „отношенията, 
основаващи се върху приятел
ство, ненамеса във вътрешните 
работи и взаимно уважение

ще бъдат установени между 
двете страни".

Решението на португалското 
правителство да признае НР 
Ангола е обнародвано след 
шестчасово заседание на каби
нета и сто и пет дни след про
възгласяване независимостта 
на Ангола.

Също в разговорите участву
ва членът на политическата ко
мисия на Португалската КП 
Антонио Гервасио.

ство в Москва.

териториалната отбрана и дру
гите структури. Това сътрудни
чество се осъществява във фа
зата на
ние на подготвката и е конкрет 
ните акции по защита и спася
ване.

Според програмата, която 
направиха домакините, делега
цията освен, 
на XXV конгрес, където Стане 

името

ОРГАНИЗИРАНЕ И ФУНКЦИОНИРАНЕ НА ГРАЖДАНСКАТА ЗАЩИТА

че присъствува Планово строителство на скривалища планирането, в тече-

Доланц ще говори от 
на СЮК, ще има възможност

Изключително е важно съгла 
суването на сътрудничеството 
между гражданската защита 
със службата на разузнаване, 
осведомяване и вдигане :на 
тревога на обществено-полити 
ческите общности. От начина 
на функциониране на тази слу
жба и навременното осведомя 
ване за явленията, важни за 
гражданската защита, и вдига
не на тревога, зависи до коя 
отепен всички подготвени ме
роприятия и акции на граж
данската защита навреме ще 
влезат в действие и ще до
принесат за защита и спасява 
не на населението и матери
алните блага.

трудно изпълнимо, понеже изи 
еква големи материални сред
ства, доста време и специали
сти.

да посети московската фабри
ка за часовници и разговаря с 
нейния политически актив. Де 
легацията в събота и 
ще пребивава в Азербейджан, а

НЕОБХОДИМИТЕ КОЛИЧЕСТВА ХРАНА, ОБЛЕКЛО, ВО
ДА И СРЕДСТВА ЗА ПОДДЪРЖАНЕ НА ЛИЧНА ХИГИ
ЕНА СЕ СЪХРАНЯВАТ В СЪЩИТЕ ЗАЩИТНИ ОБЕКТИ 
ЗАЕДНО С НАСЕЛЕНИЕТО Всеки жител трябва да бъде 

запознат с ползването на сред 
ствата и оборудването за ра- 
диоложко-биологическа и хими 
ческа защита и да бъдат за
познати с нейните последици. 
Освен това противпожарната 
защита и обучеността в това 
има извънредно важна роля, 
както и оказването на първа 
медицинена и ветеринарска 
помощ, които (изпълняват ча
стите на гражданската защита 
със специално предназначение.

Покрай числените мерки, в 
които се включва и опазването 
на реда, защитата на растения
та (И разчистването на терени
те, необходимо е населението 
да се запознае с най-необходи- 
мите мерки по защита от не- 
взривените бойни средства. Тя
хното дезактивиране и унищо
жаване предприемат съответни

неделя

ОСНОВНИТЕ мероприятия по 
гражданска защита са предпи
сани със съюзния Закон за на
родна отбрана. Те са задължи
телни във всички среди. От обе 
ма и начеството на подготовка
та и прилагането им до голяма 
степен зависи качеството и 
ефикасността на гражданската 
защита. Подготвят и ги изпъл
няват гражданите, организаци
ите на сдружения труд, органи 
те и организациите, а в тяхното 
осъществяване се ангажират 
съответните органи на управле 
ние защита, относно отбрана и 
защита, професионалните служ 
би, дейностите и професионал 
ните обществени организации 
и сдружения.

щно място. Само така могат 
да се предотвратят огромни за
губи в градските селища. 
Инак необходимите количества 
на храна, вода, облекло и сред 
ства на лична хигиена, се сири 
ват в същите защитни обекти 
заедно с населението.
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Евакуацията на населението 
от застрашените места, като 
мярна на гражданската защита, 
се подготвя и планува преди 
вражеското действуване или 
допълнително след неприятел
ските действия. Заедно се ева
куират и основните матери
ални блага, които се изпол
зват в новите скривалища. Ос
вен това във всяко извънредно 
положение трябва да се плани
рат и благовременни грижи за 
настрадалото население.

В. К.

ИЗРАЕЛ СЕ ИЗТЕГЛИ 
ОТ ПРОХОДИТЕ НА 

СИНАЙ

В Кайро бе официално съоб
щено, 
вруари
теглянето на израелските вой
ски от областта на проходите 
Митъл и Гиди. Силите на Обе
динените нации са завзели 
заставите, които досега държа
ха израелците.

на 21 фе- 
завършено мз-

специалисти, а населението се 
обучава как да открива и пре- 
познава тези средства.

При природни * бедствия и 
други бедствия с големи раз
мери
представлява основната сила и 
организатор на защитата и 
спасяването.

Граждансната защита* като в тази територия на следващия 
съставка на единната система ден. С това е завършена про- 
на всенародната отбрана, се грамата, предвидена с второто 
овързва и съгласува 46 остана
лите елементи на тази систе
ма — с оперативната армия,

В течение на мирната подго- 
товна за отбрана, планово се 
строят нови скривалища за 
основна и заоилена защита, а 
в период на непосредствена 
военна опасност и през война
та, скривалища за допълнител
на защита и прикрития. С ог
лед на харантера на съвреме
нните ударни действия от 
въздуха, изграждането на скри 
валища и прикрития от всички 
видове, трябва да бъдат масо
ви, за да има всеки гражданин 
поне най-обикновено енривали-

че
е

Затъмняване и маскиране на 
то защитна мярка имат опреде 
лено значение, ано се подго
твят добре и навреме прило
жат. Затъмняването трябва да 
бъде всеобхватно и могат да 
се затъмняват цели нвартали, 
жилищни сгради, промишлени 
обекти, съобщителни артерии 

| и всични зрими средства за 
действия от въздуха. Обаче ма- 
снирането е деликатно и по-

гражданската. защита

Египетските войски влезнали

израелско-египетско опоразу- 
мение за разделяне на войски 
те на Синай.
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ПОДГОТОВКА ЗА ПЕТАТА КОНФЕРЕНЦИЯ
НА НЕОБВЪРЗАНИТЕ В КОЛОМБО

В май-юни ИМЕНА, КОИТО СЕ ПОМНЯТминистерска 

среща в Алжир
I

Бойни к
Има дати и места, чиито имена говорят сами за 

себе си. Когато се^ каже Крагуевац вече мисли на онзи 
страшен онтомврийсни ден от 1941 година, когато нем- 
сните фашисти направиха най-големия разстрел на мир
ното население на Балканите. Но фашизмът, нъдето и 
да се намира, има един и същи методи и цели. Българ
ските фашисти, дошли нато окупатори в Югоизточна 
Сърбия, на 17 февруари 1942 година унищожиха село 
Боиник в центъра на героична Пуста река, нато възмез
дие за въстанитето, ноето Комунистическата партия на 
Югославия организира в този нрай.

Координационното бюро на 
необвързаните страни при Обе
динените нации, ноето работи 
нато подготвителен комитет за 
петата конференция на дър- 

ръководители или

©кт на програмата за Коломбо 
ое подготвен още през декем
ври миналата година, а след 
това бе допълван и съгласу
ван от Координационното 
оюро, съгласно забележките и 
предложенията на 
страни. Министерската

положение и изграждането на 
нов международен стопански 
порядък, накто и 
на мероприятия,

програмата 
укрепващи 

икономическата солидарност и 
сътрудничеството между 
обвързаните и развиващите се 
страни; *.

жавните 
председателите на правител
ствата на необвързаните в Ко
ломбо, тези

не-
отделни 

среща
на необвързаните в Алжир 
също така трябва да се изясни 
и за проекта на дневния ред 
на Петата конференция.

Едно вече е ясно: Основата 
на дневния ред на Конферен
цията в Коломбо 
следните четири комплекса:

дни прие предло
жението на Индия и Алжир 
срещата на Бюрото 
щето на министрите 
шните работи да се състои в 
Алжир в края на май и нача
лото на юни. Правителствата 
на 17-те страни членки на Ко
ординационното бюро ще уточ 
нят датата за провеждането на 
тази

— ролята и действуването 
; на необвързаните на междуна
родната сцена, като съществен 
фактор в международните от
ношения. С този въпрос е свър 
зано и укрепването на ролята 
на Обединените нации, накто 
и разширяването на сътрудни
чеството между необвързани
те страни в световната орга
низация и изобщо;

Бойнин! Днес е достатъчно да се спомене името 
на селото и всички вече знаят за трагедията, която~се 
случи тук преди 34 години. Българсните фашисти 
за няколно часа убиха в Бойнин 476 жени и деца. Мал
ко са ония, ноито този ден останаха живи в Бойнин, 
за да разказват на поноленията за зверствата на фаши
зма, за постъпните на ония войници на цар Борис, ла- 
неи на Хитлер, дошли тун да поробват един свободо
любив народ.

на равни
на вън- само

съчиняват
— преглед и оценка на ме 

ждународната политическа об 
становка в контекста на роля 
та на необвързаните, със 
циален обзор върху 
нието в южната част на Аф 
рика и на останалите колони 
ални проблеми; Също 
най-голямо внимание ще бъде 
отделено на близкоизточната 
криза, палестинския проблем, 
кипърския въпрос, норейсния 
и въпроса за Индийски океан 
като зона на мира, последици
те от намаляване на напреже
нието (детанта), разоръжава
нето и международната сигур
ност и ненамесата във вътреш
ните работи на други страни;

— преглед и оценка на ме
ждународното

Селяните на Бойнин, които останаха живи, техни
те съседи и целия въстанал край на пренлониха глава 
пред свирепите убийства. Те продължиха борбата 
своето освобождение. След станалото с Бойнин, парти
занските отряди в Югоизточна Сърбия станаха още по- 
многочислени, а неприятелят търпеше 
поражения.

министерска среща, по
следна пред Конференцията 
Коломбо.

Координационното бюро за 
подготовка на петия самит на 
необвързаните съчиняват 
ните държави: Алжир, Гваяна, 
Индия, Югославия, Куба, Ку
вейт, Либерия, Малезия, Мали, 
Непал, Перу, Сенегал, Сирия, 
Сомалия, Шри Ланка, Танзания 
и Заир.

в спе 
положе за1— организационните въпро

си, които безспорно имат по
литическо значение, нанвито 
са — критериите за зачленя- 
ване и членуване в движе
нието на необвързаните, със
тавът на форумите и спома
гателните органи на необвър
заните, програма на срегците 
на първо място на най-високо 
равнище и на министерските 
конференции. Последните през 
изминалото десетилетие и по
ловина се потвърдиха като из
вънредно важна форма за об
що политическо влияние на 
необвързаното движение в све
товен мащаб.

все по-големислед
така

Днес Бойнин е паметник, който ни напомня и за
дължава да не позволим нинога втори Бойнин. Той учи 
младото поколение, че свободата може да се спечели 
само с жертви. Бойнин е епопея на борбата, ноято в 
този нрай не престана от 1941 година до онончател- 
ното освобождение на страната.

Затова пред жертвите дадени в Бойнин, миналата 
седмица се поклониха млади и стари. Тун присъствува- 
ха видни боици от Южна Сърбия — Риста Антунович, 
Милия Радованович, Раде Петрович, Момчило Дугалич, 
Бруно Вулетич, Бошко Кръстич и др.

Ако и сега фашизъмът надига глава в нянои нра- 
ища на света, югославсната въоръжена борба е пример 
за ония, ноито днес се борят за своята свобода. В ис
торията на борбата срещу фашизма Бойнин ще се по
мни и винаги ще говори за една война, когато стари и 
млади, жени и деца бяха войници и бойци.

Алжирската делегация пред
стави на всички членки в Ко
ординационното бюро текст за 
проекта на дневния ред за сре 
щата в Коломбо. Последният 
е допълнен със заключенията 
от заседанието на Бюрото от 
10 февруари т.г. Първият про- икономическо

Б. Н.

ИЗ ДЕЙНОСТТА НА РЕГИОНАЛНАТА ОРГАНИЗАЦИЯ НА СИНДИКАТИТЕ
БЕЛГРАД

Чрез постоянни акции 

до пълен успех
Обществен договор 

кадровата политика 

Федерацията

за
във

Всички общински организации на Съюза ни синдика
тите са длъжни да преразгледат своята дейност и определят 
собствените си задачи в светлината на Титовото интервюI Председателството на Съюз

ната конференция на ССРНЮ 
на заседанието си от 24 т. м. 
прие между другото и проекта 
на обществения договор за 
кадровата политика във Феде
рацията. Участници в тоя дого
вор са обществено-политичес
ките организации във Федера
цията, Председателството на 
СФРЮ, Съюзният изпълнителен 
съвет и Стопанската 
на Югославия.

Договорът цели към органи
зирано сътрудничество и съгла 
сувано поведение на участни
ците му в провеждането на ка 
дровата политика върху единни 
!Идейно-политически и класови

основи, последователно прила
гане на принципите и критери
ите за надровата политика, 
съблюдаване 
бите, планиране и оспособява- 
не на кадрите и осигуряване 
на демократична процедура 
при предлагането и избиране
то на същите за работа в ор
ганите и организациите на Фе
дерацията.

писване е 31 март тази годи
на. Не по-малка отговорност 
те имат в изработването на 
развойните програми на трудо 
вите и стопански организации 
Тези програми, в чието приема 
не да участвуват всички труде 
щи се, трябва да бъдат амби 
циозни, но обективни. По въ 
проса за развитието на самоу 
правителките отношения, деле 
гатската система и обществена 
та самозащита, 
трябва да бъдат в центъра на 
акциите — изтъкна се на засе
данието.

Членовете на Председател
ството анализираха редица до 
сегашни 
те си среди, на ноито посочва 
Титовото интервю. Сериозни 
забележки бяха отправени до 
общинските комисии за разсле
дване потеклото ма частното 
имущество. Каза се, че в нито 
една от 13 общини в Южно- 
моравския регион, номиоиите 
не са изпълнили ролята и зада
чите си. По преценна на члено
вете на Председателството те 

изнамерили добър метод 
на работа и ловръхностнс> се 
отнасяли към задачите си. Ммо- 

- тях са сменени, защото 
състава си са имали членове, 

също та на е трябва- 
потенлото

Членовете на Председател- 
Междуобщинския

скупщини да се активират тези 
номиоии.

На заседанието се констати
ра, че доста бавно се решават 
молбите и жалбите, които труде 
щите се и гражданите изпра
щат до общинските органи и 
организации. Приемайни Тито- 
вата критика по този въпрос, 
Председателството 
при всични общински органи
зации на Съюза на синдикати
те да се формират комисии, 
ноито ще решават молбите и 
жалби, отправени до тази ор
ганизация. Предложено е също 
така положението в тази об
ласт да анализират обществе- 
но-политичеоките съвети на об 
|Щ|Иноните скупщини.

Участниците на заседанието 
посочиха редица отпори при 
провеждане на обществените 
договори и опоразумения. Най- 
очебиещи нарушения има при 
реализиране на договора за 
заетостта на работна ръка. Об- 
щиноните организации на оин- 
динатите са длъжми обстойно 
да анализират и този въпрос.

Накрая ма заседанието се 
подчерта, че дейността ма Съю 

синдикатите в общините 
Южноморавсния 

трябва да се 
първичните организации, за да 
се премахне форум,ната рабо-

на потре-
ството на 
съвет на Съюза на синдинати- 
те на Южноморавония регион 
обсъдиха и определиха през 
миналата седмица 
те задачи, произтичащи от ин
тервюто на другаря Тито.

— Ооновната поръка на Ти
товото интервю е, че и за Съю 
за на синдикатите няма лочив 
ка в осъществяването на кон
ституционните и партийно-кон
гресни решения. Титовите ду
ми не могат да се реализират 
с преразказване, но с конкрет
ни анции. По-точно Съюза на 

най-масова

най-^важни-

камара
Членовете на Председател

ството ма Съюзната конферен
ция на ССРНЮ разгледаха и 
проектодоговора за общата по 
литика ло настаняване на ра
бота в страната, нанто и нянои 
текущи въпроси.

заключи

работниците

катосиндикатите, 
организация на работническа
та класа, своята революционна 

осъществява

слабости в собствени-

БОСИЛЕГРАДможе да 
чрез акции, в които изця 

всеки
роля 
само
ло да бъде ангажиран 
работник — изгьнна Богдан 
Тривунич, председател на Ме- 
жду-общинония съвет на оъю- 
за на синдикатите.

В по-нататъшните разиснва- 
ния се изтъкнаха най-важните 
задачи, които да реализират 
общинските организации «а 
Съюза на синдикатите. Това е 
преди всичко конституционно 
то преустройство на органи 
зациите -на сдружения труд 
Важна отговорност “«динал 
ните организации имат в из 
гсгтвянет-о на обществените д 
говори и споразумения за на- 
трупавне и разпределение на 
доходите, чийто срон за лод-

Обучения за военните 

командири
Тези дни Общинската орга

низация на запасните военни 
командири в Босилеградона об 
щина проведе редица военно
политически обучения във вси 
чни свои първични организа
ции. Между другото обсъдени 
са и редица ноннретни задачи 
от областта на всенародната 
отбрана, обществената сигур
ност и самозащита, които в

своите териториални части тря 
бва да реализират военните 
запасни командири.

Тази важна програма органи 
зира и провежда ръководство 
то на Общинската организация 
на запасните военни команди
ри с помощта на офицерите 
от местния граничен гарнизон.

в. в.

не са
за на

регион 
съсредоточи в

наго от
в
на които
ло да се разследва 
на имуществото. С': 
то се прие предложението във 

общини под нелосред
на общинските

На заседание- та.
В. В.всични 

ствен контрол
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АНЦИИ

Конкретно по всинни 

въпросиПО СРЕДНОСРОЧНО ПЛАНИРАНЕВ ПРОГРАМИТЕ

МНОГО ВЪПРОСИ СА НЕДОСТАТЪЧНО
ОБРАБОТЕНИ

I никаква активност, 
това ефикасно и на- 

мол бите

е проявила 
Наред с
време ще се решават 
и жаблите на гражданите, 
пратени до общинските орга
ни и организации.

В заключенията на Оощин- 
СК отделно 

значението

Общинският комитет на Съю- 
иомуипетите и Председа

телството на Общинската кон
ференция на ССРН в Босиле- 
градска община, определиха 
най-важните задачи за своите 
организации в светлината на 
Титовото интервю.

В обстойните разисквания и 
двата форума подчертаха зна
чението на Титовите думи, ... 
ято същност трябва най-кон
кретно да се реализира 
вичните партийни организации 
и в организациите на ССРН. С 
една дума, в провеждането на 
задачите ще бъдат включени 
воички трудещи се и гражда- 

в Босилеградска община. 
Преди всичко 
заключенията 
рума, що се предприемат мер
ки много по-бързо, отколкото 
досега да се решават жизнени
те проблеми на населението в 
комуната.

Една от крупните задачи на 
тези две обществено-политиче
ски организаци ще бъде реши
телна борба срещу всички, ко
ито в трудовите и 
организации нарушават закона, 
самоуправителните 
и спъват развитието на самоу- 
правителното работническо ре
шаване. Много по-огранизира- 
но, отколкото досега, с по
мощта на общинските инспек
ции ще се разкриват и премах 
ват съществуващите злоупотре 
би, с ноито се присвоява об
щественото имущество. Ще се 
активизира и комисията за раз
следване потеклото на частно
то имущество, която досега не

за на
из-

ския комитет на 
много се изтъква 
от по-нататъшното развитие на 
критиката, самокритиката и де
мократическия централизъм 

, всички партийни организа- 
Първичните организации 

на СН ще преоценят дейността 
свой член и актив- 

ангажиране в общес- 
живот в

общности?нове 'В местните 
Всеки, който има интереси в 

тези об-

ложително. Нужно е обаче и 
обезпечаване на средства за 

понеже само

В ДОСЕГАШНАТА работа 
върху наизготвянето

средносрочните програми по 
развитие на 
на сдружения труд, 
и общностите на интересите 
са постигнали значителни ре
зултати, но са проявили и ре
дица слабости. Това бе кон
статирано на съвместното раз 
ширено заседание на Общин
ския комитет и Общинския 
синдикален съвет, на което 
бяха обсъдени идейните въп
роси по средносрочното -плаки 
ране на стопанското и обще
ствено развитие на Димитров
градска община.

Встъпително изложение из
несе Петър Тасев, председател 
на комисията за обществено- 
икономически отношения при 
Общинския комитет на Съюза 
на комунистите. Той изтъкна, 
че почти всички планове, след 
продължаване срока за прие
мането им до края на юни т. 
г., са все още в начална фаза 
на изготвяне.

Характерно за плановете на 
трудовите организации е, че в 
тях се предвижда минимално 
увеличение на производството. 
За сметка на това, повече се 
набляга върху реконструкци
ята, което се оценява като по-

определени области чи-ренонструкция, 
по този начин е възможно за
кръгляване конструкциите по 
развитие на трудовите органи-

со констатира нащности,
заседанието. А тази констата
ция беше нужна, 
отношение изготвян© планово 
те в местните общности досе
га не е почти нищо предпри

организациите 
местните въвв пър-

понеже по ции.
зации.

За отбелязване е, че меж
ду плановете на трудовите ор 
ганизации и плановете на об
щностите на интересите лип
сва необходимата съгласува
ност. Поради 
същите да се 
програмите 
дейности трябва да се изгот
вят въз основа на програмите 
в стопанството.

Също така в плановете не 
са обработени много области. 
Частното селскостопанско про 
изводство, планирането в ме
стните общности, настаняване
то на работа и т.н. са въпроси, 
които не са изобщо обработе

на всеки 
ното му
ствено-политическия 
комуната. Не е достатъчно ако 
номунистите редовно заплащат 
членския внос и идват на пар
тийни събрания и с това про- 

самодисциплина. Пълна 
партийна изява и активност ще 
се осъществи ако всеки член 
участвува във всяка 
обществено-политическия 
вот в комуната — казва се ме 
жду другото в 
на Комитета. Също така е 
предложено в най-скоро време 
да се оформят още девет пър
вични партийни организации в 
местните общности и трудови-

сто.
Много се изчаква и на при

емането Закона за
ниосновите — казва се в 

на тези два фо-В предстоя- 
© необходимо

на планирането, 
щия период 
съвместно да со работи върху 
плановете на трудовите орга- 

местните и общнос-

това е нужно 
съгласуват, а 

на нестопанските явяват

низации, 
ти на интересите, съглаоно пла
на на общината, а не да се чака 
на Републиканския закон за ос 
новите на планирането.

Във връзка със средносроч
ното планиране до нрая на то 
зи месец ще проведе заседа- 

Общинската конферен
ция на Съюза на комунистите. 
На това заседание цялостно 
ще се оцени състоянието по 
отношение

акция в
жи-

занлюченията

стопански

договориние и
ни.

те организации.
По решение на Общинския 

комитет на СК и Председа
телството на ОК на ССРН, дей
ствени програми на организа- 

на СК и ССРН ще бъдат

В плановете на 
организации е необходимо да 
се обърне по-голямо внимание 
на въпросите във връзка с 
обезпечаването на кадри, об
ществената сигурност, самоза
щита и всенародната отбрана, 
обезпечаване на материални 
резерви и прочее.

Кой трябва да изготвя пла-

трудовите
средносрочното 

и всички въпроси 
във връзка с него. Също ще 
се установят и задачите, които 
комунистите имат в тази об
ласт.

планиране

циите
допълнени с тези и други кон
кретни задачи, които са посо
чени в Титовото интервю.

А. Д.
В. В.

ИЗПЪЛНИТЕЛНИЯ СЪВЕТ ПРИ ОС В ДИМИТРОВГРАДРабота, която не търпи 

отлагано
Мултидатедарнато компенсация 

проведена успешно
да се търсят само в случай 
ако се има покритие, а същата 
може да се получи, ако се за
плати.

Предстоящата задача е не 
компенсираното — до 31 март 
да се заплати по досегашния 
начин.

Според данните на Служба
та в най-трудно положение на 
територия на общината са „Тър 
гокооп” с 5°/о компенсирани 
средства и мебелното предпри 
ятие „В. И. Циле” с 19% ком
пенсирани средства.

Ако до края на март органи
зациите не са в състояние да 
погасят дълговете си, в този 
случай се минава към нов на
чин на заплащане. Следващият 
срок е 15 април. До тази дата 
всички организации, ноито не 
са погасили дълговете си тряб
ва да изготвят програми за за
плащане на задълженията си.

На заседанието също бе кон 
статирано, че на територията 
на Димитровградска община 
задълженията са по-големи от 
дължимото. Това се е обаче 
състоянието и платежоспособно 
стта на стопанството в общи
ната.

Изпълнителният съвет при 
Общинската скупщина в Дими 
тровград, на заседанието си 
от 23 февруари, разгледа и 
прие информацията за резулта
тите на мултилатералната ком
пенсация (обща компенсация), 
ползващите обществени сред
ства на територията на Дими
тровградска община.

Всички трудови организации 
от общината до края на януа
ри т. г. са осведомили Служба
та по обществено счетовод
ство колко дължат на нредити- 
торите си. На територията на 
Димитровградска община, из
тъкнаха представителите на 
Службата, за пръв път една за
дача в това отношение е про
ведена отлично. Всички орга
низации са разбрали задълже
нията си и навреме осведоми
ли компетентните органи за 
същата. Според данните, задъл 
женията на трудовите колекти
ви от общината 'възлизат на 15 
милиона и 788 хиляди динара. 
От тези средства 28% или 4 
милиона и 460 хиляди динара 
са компенсирани, а 11 милиона 
и 327 хиляди динара остават 
некомпеноирани.

Процентът на компенсирани
те средства е на желаното рав 
нище. 'Клонът на службата по 
обществено счетоводство в Пи 
рот с 28% компенсирани сред 
ства е най-добър в Сърбия.

Както изтъкнаха представите 
лмте на Службата по общест
вено счетоводство, целта на 
мултилатералната компенсация 
е да се знае кой какво работи, 
относно кой на кого и колко 
дължи. Основно е, че в пред
стоящия период стоки може

смисъл трябва да се има пред
вид и по-нататъшното развитие 
на тези организации.

Изготвянето на самоуправи
телните споразумения в основ
ните организации и трудовите 
общнооти е в най-голямо закъс
нение. Работата трябва да се 
ускори, понеже само по този 
начин е възможно всичко да 
приключи до края на март.

мерки и основи за планомер
на политика по развитие на 
равнището на репродукционни 
те цялости, и първостепенното 
разпределение и преразпреде
ление на дохода.

Димитровградските трудови 
организации в това отношение 
са твърде малко напреднали, 
или не е направено почти ни
що. А до 31 март — послед
ният срон, ногато всичко тря
бва да бъде готово — остава 
малко 1време.

За успешно приключване на 
цялата акция, бе решено на 
заседанието, нужно е да се 
предприемат редица меропри
ятия.

С ИЗГОТВЯНЕТО на общес
твените договори и самоупра- 
вителни споразумения по съз
даване и разпределение на до
хода и средствата за лични до 

Димитровградска общи 
се закъснява.

ходи в
на значително 
Имайки предвид, че от систе
мата на разпределението зави
сят много работи в дадена сре
да (между които и политичес
кото положение, взаимните от
ношения и т.н.), нужно е на то- 

обърне по-
Нужно е обаче да се имат 

предвид и трудностите, с кои
то ще се срещат организаци
ите в предстоящия период. В 
много от тях, както в стопан- 

и в останалите 
съществува

зи въпрос да се 
голямо внимание.

особеноВ това отношение 
трябва да се ангажират кому
нистите, Съюзът на синдикати- 

останали
ството, така 
организации, па 
комплектувана систематизация 
на работните места и аналити- 
ческа оценка на същите. А тя 
трябва да бъде изготвена пре
ди енлючването на самоупра
вителните споразумения.

те, както и всички
обществено-политически орга
низации. Това беше решено на 

заседание на Об- 
комитет на Съюза на

съвместното 
щинския 
номунистите и Общинския син
дикален съвет, състояло се 
неотдавна в Димитровград.

Самоуправителните опоразу 
мения, сключващи се в репро 
дукционните цялости за основ 
ните организации на сдруже 
ния труд в

по-бързо да се изготвят. Не 
яоните въпроси да се разя 
снят още при сключването им 
Нужно е обаче тези споразу 

бъдат неразделна

Имайки предвид, че самоуп
равителните 
представляват ново качество в 
областта на създаването и раз 
пределението на дохода и сред 
ствата за лични доходи, нужно 
е аналитически да се обработ
ят редица въпроси, набелязани 
в обществените договори. Пре 
ди всичко трябва да се съгла
суват интересите между осно
вните организации на сдруже- 

труд в рамките на трудо- 
организация и по-широко, 

на равнището на репродукцио
нните цялости.

В много от трудовите органи 
зации е имало по-рано служ
ба, занимаваща се с тези 
въпроси. Сега такива служби 
нямат болшинството организа
ции, което е също пречка в 
по-нататъшната работа. Затова 
е необходимо ангажиране на 
по-широк кръг хора от общес
твено-политическите и самоуп- 
равителни струнтури, които ще 
могат в срок да приключат ра
ботата.

стопанството, трябспоразумения

ва

Също бе решено, че на тру
довите организации трябва да 
се окаже помощ, за да могат 
успешно да се приспособят 
в новите условия на работа. 
Службата за обществено счето 
водство за целта ще организи
ра и сказна, на която на под
ходящ начин ще бъдат обосно 
1вани новите законопредписа- 
ния и задълженията на трудо
вите организации в това отно
шение.

мения да 
част на дългосрочните програ 
ми по развитие на тези цялости

Обществените дейности тряб 
ва, оовен вградените 
за разпределение, своите спо
разумения да овързват с пла
новете и споразуменията на 
трудовите организации. В този

ния мерилавата

Всичко това цели ® споразу- 
се вградят общите А. Д. А. Д.

менията да
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ОТЗИВ НА ИНТЕРВЮТО НА ДРУГАРЯ ТИТО
КОМЕНТАР

Решително 

стопанската престъпност
САМОКРИТИКАТА КАТО 

САМООЦЕНКА
срещу

Първичната партийна органи
зация в новообединената тър- 
говско-услужно^селокостопан- 
ска организация в Босилеград 
определи

ната организация отправя при
зив до всеки работник докрай 
отговорно и съвестно да 
номисва материали, средства и 
труд, за по-обективна 
ска дейност. Срещу 
които небрежно

В интервюто, което неотдав
на АР* Тито даде на загреб- 
сния „Вйеснин”, той засегна и 
въпроса за критиката и само
критиката. Той каза, че „члено
вете на Съюза на комунистите 
трябва да поправят грешките 
си чрез самокритика, да бъдат 
самокритични. Понеже само
критиката е половин успех, мо
щно възпитателно средство 
в изграждането на новия чо
век и самоуправителното обще 
ство. Следователно, това мно
го ни недостига..

На общинските конференции 
в Съюза на комунистите в Ба- 
бушнишна, Димитровградсна, 
Сурдулишка и Босилеградсна 
общини, които се проведоха 
тези дни, бяха изнесени мно
жество примери на лошо пове
дение на членове на Съюза на 
комунистите. А касае се имен
но за липса на самонритичност, 
за самооценка на своята дей
ност.

Нато имаме предвид, че лип
сата на критика и самокритика 
е най-доброто предусловие за

решения, обществените дого
вори и закона, ще се превзи- 

най-енергични 
включително и уволняване от 
работа.

развитие на опортюнизъм, ли
берализъм и страх от истина
та, тогава думите на др. Тито 
получават още по-голяма те
жест и значение.

Без самокритическо отноше
ние нъм собствената работа не 
може да се заема правилно 
отношение нъм проблемите, 
които ни обнръжават и с ноито 
се срещаме.

Затова именно и в набеляз
ването на програмите на бъде
щото идейно-политическо изди 
гане на Съюза на номунистите 
голямо внимание трябва да по
светим на нритиката и самонри 
титината.

Защото не е достатъчно да 
виждаме само чуждите греш
ки — трябва да виждаме и сво 
ите и да сме в състояние да 
ги отстраняваме. Само така 
всеки комунист може да напра 
ви много в своето лично изди
гане. Тана се подготвя винаги 
да бъде готов да изнася и за
щищава истината.

ико- мат мерки,
належащите си за

дачи, произтичащи от интер
вюто на другаря Тито в загреб- 
ския „Вйеснин".

Заключенията на партийната 
организация, доставени в 
мена форма на 
лектив, задължават

стопан- 
онези, 

се отнасят 
към общественото имущество, 
ще се превзимат остри мерки. 
Също така ще се слож-и край 
на неоправдателните 
твия от работа.

По решение на партийната 
организация сериозни .мерни 
ще се предприемат за реша
ване на всички досегашни ела 
бости в търговията. Такива до
сега са били: даване стоки на 
вересия, неспазване на' про
дажните цени, създаване на 
дефицити, които 
заплащат след годишните ба
ланси и др. Занапред във все
ки магазин стоките ще имат 
задължително маркиране на це 
ните, а върху тяхното форми
ране особени грижи ще пола
гат органите на вътрешния 
контрол. Срещу онези, които 
нарушават самоуправителните

Партийната, организация се 
застъпва да се окачестви ре
довното и обективно инфор
миране за всички работи на 
работниците в основните орга
низации на сдружения труд.

В реализирането на тези и 
други задачи, произтичащи от 
интервюто на 
най-голяма

пис- 
трудовия ко- отсъс-|всеки ра

ботник активно да се застъпва 
за укрепване на обществено- 
икономическото 
дълбочаване на самоуправител
ните отношения и премахване 
на всички

развитие, за- другаря Тито, 
отговорност ще

имат членовете на Съюза на 
комунистите. Също така орга
ните на вътрешния работниче
ски контрол ще имат сериозни 
задачи да премахват всички 
отрицателни явления в тази, 
сега най-голяма стопанска ор
ганизация в Босилеградска об
щина — казва се в заключени
ята на партийната организация.

закононарушения в 
стопанската организация.

Ръководителите ма основни
те организации на сдружения 
ТРУА най-непосредствено ще 
бъдат отговорни за евентуал
ните неуспехи на своите орга
низации, настъпили по субек
тивни причини. Пълна отговор
ност за изпълняване на зада
чите на работните места ще 
се търси от всеки работник.

В заключенията си партий-

магазинерите

В. В.

ДИМИТРОВГРАД

М. А.Показателен пример в ежедневната 

политическа анция
ГОРНА ЛЮБАТА

МЕСТНАТА КАНЦЕЛАРИЯ 

РАБОТИ ВСЕКИ ДЕНВъв всички първични органи
зации на Съюза на комунисти
те в Димитровградска община 
в течение на тази и миналата 
седмица, бяха проведини съ
брания, на които беше разгле
дано интервюто на другаря Ти
то, както и по-нататъшните за
дачи на комунистите, произти
чащи от интервюто. В зависи
мост от средите, на събрания
та най-много се разисква за

ния дом в Димитровград е кон
статирала, че в тяхната среда 
липсва самокритика, а критика
та не се приема винаги. Също 
някои членове на организаци
ята не се достатъчно ангажи
рат. Необходимо е да се по
добри и другарството между 
комунистите и трудещите се в 
гази организация.

В комунално-услужното пред 
приятие „Услуга" е решено, да 
се засили активността на воич- 
ни работници в предприятието. 
Номунистите трябва да бъдат 
пример в това отношение. На 
заседанието е също изтъкнато, 
че членовете на работническия 
контрол несериозно се отнасят 
към задълженията си.

Посочихме само няколко до
миниращи въпроси на събра
ния в първичните организации 
на Съюза на комунистите 
Димитровградска община. На 
всички събрания е обаче из 
тъкнато, че интервюто на дру 
гаря Тито най-добър път и по 
казателен пример в ежеднев 
ната политическа акция, поне 
жо неговите думи мобилизират 
и насочват комунистите към 
редица проблеми, които трябва 
да се разрешават в определе
ни среди.

че е нужна по-голяма актив
ност в провеждането на реше
нията на Десетия конгрес на 
СЮК и Седмия конгрес на 
СКС. Трябва да се обърне и 
по-голямо внимание върху при
емането на нови членове. На
чалата на другарската критика 
и самокритика трябва да се 
прилагат. Комунистите от тази 
организация търсят от комиси
ята за разследване потеклото

От преди една седмица ме
стната канцелария в Горна Лю- 
бата работи всеки ден. Общин 
ската скупщина назначи поето-, 
янен, завеждащ канцеларията. 
Досега канцеларията работе
ше през ден, както и в долна

Любата. Обслужваше ги един 
работник.

Следователно занапред ме
стните канцеларии в двете се
ла ще бъдат открити всени 
ден в редовното работно вре
ме.

БОСИЛЕГРАД

Подготовка за чествуваие 

на 8 мартш'■ •

. у
От едно 
партийно 
събрание в 
Изатовци

В Босилеград в навечерието 
на празника ще се проведе 
тържествено събрание с доклад, 
а на 8 март ще се устрои кул
турно-забавна програма.

В рамките на чествуването 
на Деня на жената в повечето 
села в комуната ще се про
жектират документални филми 
за ролята на жената във все
народната отбрана и ще се 
организират научно-популярни 
сказки от областта на медици
ната.

Международният ден на же
ната — 8 март, ще бъде тър
жествено отпразнуван и в Бо
силеградска община. Това бе 
заключено на състоялото се 
през миналата седмица заседа
ние на ръководството на Об- 
щинената конференция за об
ществена дейност на жените.

За разлина от предишните 
години, сега Денят на жената 
ще бъде тържествено ознаме
нуван и в районните центрове. 
С помощта на селската и уча
щата се младеж ще бъдат из
готвени и изпълнени подходя
щи нултурно-забавни програ-

V

т □

40 .

на имуществото да побърза със 
своята работа. Нужно е да се 
обърне и по-полямю 
върху снабдяването в града.

Първичната организация на 
Съюза на комунистите в Здрав-

стабилизацияпо-нататъшната 
на стопанството, сдружаването 
на селскостопанските произво
дители, работата на работниче
ските контроли, комисията за 
потеклото на имуществото и

внимание

А. Д. В. В.ми.

V-

т.н.
Във всички първични органи- 

селата доминирал! ГИМНАЗИЯПРИ ДИМИТРОВГРАДСКАТАзации по 
въпрос беше сдружаването на 
частните селскостопански про- 

и кооперацията. Младежката политическа 

школа продължи с работа
изводители 
Почти във всички организации 
е изтъкнато, че този въпрос не 
е достатъчно обяснен. Поради 
това е нужно ангажиране на 
, Оточар", а преди всичко на 
комунистите, да запознаят ча
стните селскостопански произ
водители с възможностите 
за сдружаването. Възможнос
тите за пенсионно и здравно 
осигуряване, накто и комунал
ните проблеми също бяха въ
проси, върху ноито се разисква 
в организациите по селата.

На заседанието на номунис- 
градената организация в 

беше изтъкнато,

I . ■ ■; |

завърши с работа към 
в началото

I "ва да
края на март или 
на април, понеже до принлюч- 

на този цикъл са оста-

поЛ'ИТИческа
„Й. Б. 

започна

Младежката 
школа при гимназията 
Тито” в Димитровград 
редовната си работа през вто- 

полугодие на учебната го- 
час беше раз- 

„Обществе- 
и на-

'Лще''
. -Т: *4 "ЗЗИНЕ.двг

ТУ.ЧД
ването
нали да се обработят още ня
колко теми. На всички курсис
ти, редовно посещавали тазго- 

часове на Младежка- 
шнола, ще бъ-

рото
дина. На първия 
гледана сказката 
мото бруто производство 
ционал-ният доход и фактори
те, влияещи върху него .

Школата тряб-

5Г"

дишните 
та политическа 
дат връчени дипломи.

Деница Илиева Босилеград
тите в 
Димитровград

Според плана
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ЮГОСЛАВИЯ ДО 1980 ГОДИНАДОГОВОРИ ЗА ОБЩЕСТВЕНИЯ ПЛАН НАВЪПРОСИ ЗА ОТГОВОР
V/КАКВО СТАВА СЪС 

СЦРУШАНЕШ
Предимство на енергийната 

база, оуровнните и храната
съобщителниграждането на 

връзки 65, в машиностроенето 
и корабостроенето 16,5 и в 
развитието на чуждестранния 
туризъм — 21 милиарда динара.

промишле
на ме-

химическатавъпросите, които ни интересу
ват и които са от жизнено зна 
чение за нас селскостопански
те производители. Трябва да

нти,
ност и производството

Политиката на капиталовло
жения до нрая на настоящето 
десетилетие ще бъде крайно 
селективна. Ще се насърчава 
и подпомага развитието 
енергийната база, суровинната 
промишленост и производство
то на храна и съоръжения. Пре 
движдат се остри рестрикции 
за ония, които са свикнали да 
строят без покритие, без пари, 
като след това сметката им ис 

„държавата". 
По този начин се подхранва, 

намалява инфла-

Пожататъшната дейност в 
светлината на задачите, произ
тичащи от интервюто на дру- 

Тито пред загребския
та ли.

В агроинд> гриалния комп
лекс ще се I*. ежат 53, в изгаря

„Вйеснин", бе тема на рази
скване във всички първични ор
ганизации на Съюза на ному- 
ниотите в Димитровградска об
щина. В организациите по се
лата най-много се разисква за 
сдружаването на селскостопан 
ските производители. Забеле- 
жихме изказванията на двама 
комунисти от първичната орга
низация във Вълновия.

ДИМИТЪР НИКОЛОВ, частен 
селскостопански производител 
и делегат в Общинската енуп-

на

ЗАГЛЪХВАЛАТА ОБЩЕСТВЕНО-ПОЛИТИЧЕСКАПОРАДИ
ДЕЙНОСТ

Застой в разследване 

потеклото на имуществотокат да заплати

вместо да се 
цията.

Въпреки крайно селективна
та стопанска политика — гп~ги 
таловложенията до 1980 годи
на ще имат годишен растеж от 
7 процента. В основни и обо
ротни средства ще бъдат вло
жени всяка година по 1 260 ми
лиарда динара, от които сто
панството ще обезпечава 58 
на сто. В промишлени обекти 
ще бъдат вложени 563,5 мили
арда динара, от която сума — 
347,5 милиарда ще се вложат 
в дейност от интерес за цяла
та страна. Капиталовложенията 
в стопанските области, които 
се ползват с предимство — 
енергията, суровините и храна 
та — ще заемат една трета от 
общата сума. Към 64 на сто 
от общата сума ще се вложи 
в модернизирането и рекон
струкцията на енергийни обе-

общност вската регионална 
Ниш Любиша Игич изнесе, че 
в тази анция в много общини 
в региона досега е липезала 
поднрепата на общинските сиу

обществено-политиче-
Със

Разследване потенлото на 
имуществото в Нишни регион, 
започнало след излизането на 
Писмото на др. Тито и Изпъл
нително бюро на ЦК на СЮК, 
о в застой. Тази констатация 
бе изнесена на неотдавна със
тоялото се разширено заседа
ние на Председателството на 
Скупщината на Междуобщин- 
ската общност в Ниш.

Повод този въпрос отново 
да се повдигне е интервюто 
на другаря Тито пред загреб- 
сния „Вйеснин”, в което той 
между другото изнесе, че & 
разследването потенлото на 
имуществото не върви накто 
трябва.

Оценявайки положението в 
интервюто на др. Тито 
„Вйеснин” председателят на 
Скупщината на междуобщин-

щина:
— Много работи са неясни. 

Другарите от земеделската ко
операция бяха тука на 
май миналата година. Говере- 
ше се нещо за сдружаването, 
за „зеления план" и т.н. Из
глежда, всичко си остана на 
„зелената маса". Оттогава ги 
няма, а на нас много работи 
оотанаха недостатъчно ясни.
Аз мисля, че трябва да произ
веждаме повече, понеже на на
шето общество е нужна храна. 
Но за по-голямо производство 
и на нас е нужна помощ от 
страна на кооперацията. А тях 
ги няма. Какво стана с това 
сдружаване? Ние нямаме изоб
що представа как то трябва да 
изглежда. Чухме, че давали 
различни кредити и дори бол
шинството от тези пари оста
нали неизползвани. А ние ни
що за това не знаем. Така не 
се работи ...

ИВАН СИМЕОНОВ, председа- 
общност във

осми пщини и
ските организации, 
създаването на комисии за 
разследване потеклото на иму- 
ществото много органи, профе
сионални служби при общин- 

скупщини, данъчни орга- 
СДК, СУП, съдове, проку

ратури, комисии за обществен 
надзор и самоуправителен ра
ботнически контрол, са поми
слили, че не са длъжни да раз 
криват и осуетяват опитите за 

сметна на об-

сиите
ни,

забогатяване за
ществото.

пред
Дори в обществеността е 

създадено убеждението, че 
най-големи нетрудови доходи 
се осъществяват в препродаж 
бата на строителни материали, 
в ползването на кредити за 
жилищно строителство, 
и в създаването на връзки меж 
ду обществения и частния сек
тор в превоза, търговията и др. 
области. Често източници на 
незаконно забогатяване стават 
и някои организации на сдру
жения труд, които с неадекват
ни правилници, за 
на кредити и подаръци или за 
ползване на средства от фон
да общо потребление — нару
шават нормите за правилно ра
зпределение на дохода.

КАМЕНИЦА

НАГРАДИ ЗА НАЙ-ДОБРИТЕ ОВЧАРИ както

тел на местната 
Вълновия:

— Земеделската кооперация 
„Сточар” ни продава пшеница 
за сеитба по 4,60 динара. Най- 
хубавото жито е 4,15 динара. 
Хлябът е 4 динара килограм. 
Също и ако искаме да ни из
орат, то тогава излезе толко
ва скъпо, че нямаме никаква 
сметна. Също и останалите ус
луги на кооперацията са скъпи. 
Всичко това създава определе
но недоволствие. Ние сме за 
сдружаване. Но ред е да зна
ем повече за това сдружаване. 
Какво трябва да дадем на ко
операцията, а какво за сметка 
на това ще получим. Това са

Тези добри и опитни живот
новъди бяха наградени, понеже 
опециално са се изтъкнали в 
отглеждането на овцете, зала
гайки се за по-голямо произ
водство на месо, мляко и въл
на, нанто и за отглеждане на 
здрав и породист добитък.

По този случай в Каменица 
бе организирано малко търже
ство, на ноето освен предста
вители на кооперацията при- 
съствуваха и Цветан Еленков 
председател на ОК на ССРН в 
Димитровград и Георги Алек- 
сов подпредседател на Скуп
щината на застрахователния 
завод в Пирот.

В икономическата единица 
на земеделската кооперация 
„Сточар" в Каменица неотдав
на бяха връчени награди на 
най-добрите овчари през ми
налата 1975 година. Тези тра
диционни награди всяна година 
присъжда застрахователния за 
вод „Дунав" от Белград.

Диренторът на застрахова
телния зваод „Дунав” клон Пи 
рот Панта Денчич връчи тран
зистори на най-добрите овчари 
в „Сточар": Ваоил Минев, Сре- 
тен Антич и Найден Чирич, 
всички от икономическата еди 
ница в Каменица.

раздаване

Иван Симеонов

получиме отговор на тях. Стру
ва ми се, че това е задълже
ние на другарите от „Сточар”...

В заключение:

... Думата имат другарите от 
.Сточар".

В общините Ниш, Прокупие, 
Пирот и Алексинац, където

-------------- във
поте-

наи-много е направено 
връзка с разследването 
клото на имуществото, са били 
възбудени 20 решения за кон
фискуване на незаконно спече 
леното имущество, 5 от тях е 
анулирала републиканската ко
мисия. В останалите общини в

А. Д.

НАУКАТА В СЛУЖБА НА ЧОВЕКА

региона в изпълнението на 
тази задача не е направено 
почти нищо.30 милиона динара за защита 

на човешката среда
Вместо резултати — предсе

дателите на комисиите за раз
следване потенлото на имуще
ството изнасяха трудностите, 
с ноито са се срещали в рабо
тата си. В Пирот, Куршумлия и 
Димитровград, както изтъкнаха 
председателите на комисиите, 
не е съществувало необходи
мото сътрудничество и помощ 
от страна на обществено-поли- 
тичесни организации.

В заключение, на заседание
то бе изтъкнато, че в най-сно- 
ро време трябва да се съжи
ви дейността на комисиите. За 
това сега съществува благо
приятен политически климат. 
При това в акцията трябва по- 
системно да се включат и сред 
ствата за масова информация, 
които също много могат да по
могнат. Занапред ще е необхо
димо много по-голямо ангажира 
не на съответните органи и 
служби за да се осуетява и все 
ки нов опит за незаконно забо
гатяване.

нав, канто и преработката на от 
падъците.

За разработване на втора
та фаза на тази програма в 
настоящата година ще бъдат 
обезпечени 13 милиона дина
ра от републиканския бюджет 
9 милиона динара от Самоупра 
вителната общност на интере
сите за водно стопанство и 8 
милиона от Републиканската 
общност за наука.

В Социалистическа републи
ка Сърбия наскоро ще бъдат 
известни всички обекти, които 
замръсяват въздуха, земята, во
дата и храната. Ще бъдат на
белязани и съответни меропри 
ятия по тяхното обезопасяване.

Необходимо е паралелно с то
ва проблема да изучават науч
ните институти в Социалисти
ческа република Сърбия.

В програмата е предвидено 
да се изучат обществените и 
технологическите и институци
онално-правните проблеми по 
защитата на човешката среда 
— защитата на водата, възду
ха, земята и храната.

* В СКОРО ВРЕМЕ В СР СЪРБИЯ ДЦЕ СЕ ПРЕДПРИЕ
МАТ МЕРКИ ЗА ПРЕМАХВАНЕ НА ИЗТОЧНИЦИТЕ, ЗА- 
МРЪСЯВАЩИ ЧОВЕШКАТА СРЕДА

ската академия на науките и 
изкуствата.

За финансирането на петго
дишната програма по очиства
не на човешката среда само в 
настоящата година ще се из
разходват към 30 милиона ди
нара.

Защитата на човешката сре
да не е проста работа. Напети 
на е необходимо в тази акция 
да бъдат включени всички тру 
дещи се и граждани. Специ
ално място в нея ще имат и 
бригадите на младите герани.

В Скупщината на Социалис
тическа република Сърбия те
зи дни се водят оживени рази
сквания за защитата 
ката среда. Готвят се научни 
проекти за премахване източ
ниците на замръсяване на съ- 

срок от пет години. В

на човеш

щата в
осъществяването на проектите 
ще участвуват научният 
тут „Борис Кидрич” във Винча, 
Институтът за водно стопанст
во „Ярослав Черни”, институ
тът за биоложки изследвания 
„Синиша Станкович” и 
факултета при Белградския уни 

В акцията са включе 
институти към Сръб-

В програмата се предвижда 
и изследване на влиянието на 
ядрената енергия върху чове
шката среда, превоза на отро

вни материали, защитата на 
обработваемите площи, защита 
на язовира „Гердап”, поречие
то на река Морава, Сава и Ду-

И1НСТИ-

шест

верситет. 
ни и някои М. Андонов

БРАТСТВО * 27 ФЕВРУАРИ 1976СТРАНИЦА 6



Около редакционната маса на „Братство“ДЕСЕТКИЛОВОЛТНИЯТ 
далекопровод е 
Предстои в Горна Любатаготов, 

електрифика
цията на Горна Любата, 
Мусул, Барне, 
други села. Да 
са закъснението на акци
ята. Всяка местна 
щност да се 
а проектите 
навреме. Около 5 
Ди динара от 
ство. Такса за 
не на ток няма да се 
плаща.

СЪС СОЛИДАРНА РАБОТА-ТОК ВЪВ ВСЕКИ ДОМПлоча и
се навак-

об-
организира, 
ще стигнат 

хиля- 
домакин- 
получава-

Минадияггтл г- петък В °РганизаЦия на ОК на 
„ 13 Восилергад и Редакция „Братство" 
Ниш в Горна Любата

йона: Горна Любата, Мусул, Плоча и Барне. 
Обстойно бе обсъден 
стигнало с подготовката и какво трябва да 
се предприеме, та всяко село, махала и къща 
в най-кратък срок да получи

въпросът докъде се есе състоя среща — 
разговор около редакционна маса върху 
темата — електрификация на селата от ра-

ТОК.

ГОРНА ЛЮБАТА — ОЩЕ 
НИЩО НЕ Е СТОРЕНО да се помогне и на по-бедни- 

те домакинства. В 
организация на СНС 
зисквали за тоя въпрос и тя 
изцяло ще се включи 
важно мероприятие.

Инж. Ддраган Мицов: — Про
ект ще получи вояко село, но 
това

обект и че трябва да се събе
ре голяма парична сума, накто 
и самооблагане в рабогг^ В 
Мусул, както и в останалите 

мнозина

може да се очаква само най- 
минимална помощ, за онези 
мероприятия, които са твърде 
спешни, защото за целта няма 
средства. Изпълнителният съ
вет на Общинската снупщина 
и общинското ръководството 
на Социалистическия съюз 
предлагат: с годишно самооб
лагане от по 200 динара по до
макинство да се създаде фонд 
за електрификация на цялата 
община, накъвто е например 
района на Тлъмино и др. Тези 
средства, ако се приеме пред
ложението, ще бъдат израз
ходвани за целта. По разноски
те за селските мрежи ще пое
мат изключително местните 
общности.

първичната
Вене Симов: — Нашето село, 

с 360 домакинства 
било

сме ра-
винаги е 

солидарно при изграж 
дането на обекти от обществе 
но значение. Това

в това

гарантира 
успех и в електрификаци 
ята. Все още не сме

с конкретна работа: събра
ния, събиране на пари, избира
не на комитети по електрифи
кация и под. Тук е изгубено 
ценно време през есента и зи
мата. Това трябва да се навак
са. В махала Колчина гарина 
от 140 домакинства към 120 са 
готови веднага да се включат 
в работата. Останалите 20 все 
още не са се определили. Ня
кои поради това, че иснат да 
знаят колко ще струва довеж
дането на тона до всяка къща, 
дали всички домакинства в се-

Ч зависи и от фанта колко 
то е показало готовност, кон
кретна подготовка и организа
ция. С чакане 
губи ценно

Iзапочна
ли

|на проекти се 
време, което не 

може да се оправдае. В села
та трябва да се образуват ко
митети по електрификация, да 
се устрои списък кои иснат, 
кои не искат, или не мограт 
да вземат участие, да се съби
рат пари на тенуща юметна... 
С една дума, акцията да се 
провежда на 1всички сектори 
едновременно. А проентът ще 
даде отговор за всички маха
ли, коя махала и къща откъде 
ще получат ток.

\
о
.1Б. Костадинов Д. Мицов

— От 1975 година започнах
ме с голямата и нелека акция 
по електрификация на об
щината — изтъкна в уводното 
си изложение председателят 
на ОК на ССРН Борис Коста
динов.
щина, ВЕЦ ..Власина” и репуб
ликата обезпечиха нъм 10 ми
лиона динара за построяване 
на 10-киловолтния далекопро
вод от Босилеград по течение 
на Лисинска и Любатска реки.

§.н-

И ПЛОЧА КАТО 
ОСТАНАЛИТЕ

майотори-строители, които зна
ят цената на една такава ак
ция и няма да бъде проблем 
да отделят печалбата си от 
един или два месеца за по- 
удобен живот.

Според Иван Трайнов, про
ектът ще даде отговор и на 
повдигнатия в селото въпрос 
дали махала Клечовци ще по
лучи качествен тон, с оглед на

Общинската снуп-
Аленсандър Божилов и Геор- 

ли Гигов изтъкнаха, че и в Пло 
ча положението е като в оста
налите села. Все още се ра
зисква, няма комитет по елек
трификация, не е прието и ре
шение за самооблагане. Мина
лата година при построяването 
на даленопровода плочани да
ли над 200 трудодни добро
волна работа, само да се уско
ри акцията.

За Барйе и Плоча възниква 
проблемът накво да се напра
ви с махалата Янковци. Тя е 
близо до Барйе, а по-отдалача- 
на от трафопоста в Плоча. Бар- 
чани се страхуват да не ги об
ремени елентрифинацията на 
тази махала, разбира се нато 
са прилага принципа на соли
дарност.

Но както обясни инж. Дра
ган Мицов и на тоя въпрос от
говор ще даде окончателният 
проект, ноийто няма да гледа 
селските граници, но как ще 
е най-удобно и най-евтино.

лото ще участвуват солидарно 
и пр. Пускат се слухове, че 
по-евтино ще бъде за по-близ
ките до далекопровода къщи и 
под. УЧАСТНИЦИ В РАЗГОВОРА

Инж. Драган Мицов пред
седател на Общинската 
скупщина, Борис Костади
нов председател на ОК на 
ССРН; от Горна Любата: — 
Вене Симов, Русе Велинов 
и Тимча Господинов — де
легати в Общинсната снуп- 
щина, Коце Александров се-

Щ щ
'-д

IV ^
нретар на първичната орга
низация на СКС и Борис 
Аризанов представител на 

| Съвета на местната об
щност; от Мусул: Иван 
Трайков, председател на съ
вета на местната общност; 
от Барйе: Стойне Гелев 

Съвета на

Вене Симов 
и

Русе Велинов 
ш (Г. Любата)

Шт
— За построяването на ни- 

снотоковата мрежа още не 
сме разговаряли организирано

Тимча Госоподи-

Целта е в този етап да полу 
тон 10-те села: Долна Ли 

сина, Горна Лисина, Долна Ръ 
жана, Горгна Ръжана, Плоча 
Барйе, Мусул, Горна Любата 
Долна Любата и Гложие. Дале 
нопроводът за високо напреже 
ние в направлението към Г. и 
Д. Любата е готов, а наскоро 

селата

председател на 
местната общност и от се 
ло Плоча: делегатът в Об 

Ален

чат

— посочи и 
нов. Все още се чана проект 
за цялото село. Ние засега са
мо говорим за тока, а не сме 
запретнали рънави и не 
почнали с работа.

Също е мнението и на Русе 
Велинов. Той наза, че в Колчи
на гарина и съседните махали 
в планината: Кайчинци, Грън- 

и Мали явор се носят 
получат слаб 

висоно

щинсната снупщина 
сандър Божилов и предсе 
дателят на Съвета на мест 
ната общност Георги Гигов обстоятеотвото, че трафопос- 

тът в мах. Банковци е доста 
отдалечен или ще трябва по
мощен трафопост и под.

ДА СЕ УСКОРИ АКЦИЯТАсме
По-нататък Мицов констати

ра, че с тази нрупна акция 
много се занъснява в тоя ра
йон. Напразно е минало ценно 
време. Това задължава да се

Инж. Мицов наза, че според 
цените от 1975 година ориен- 
тационната сума на домакин- 

селската мрежа в об
щината е около 5 хиляди ди
нара. С тази сума участвуват, 
манар че още не са получили 
проенти, селата Долна Любата 
и Долна Лисина. По-точно там 
доманинствата вече са се нае- 

до март в Д. Лисина и до 
юни в Д. Любата да внесат по 
6 хиляди динара. И проектите 
наскоро ще им бъдат изготве- 

__Това е пример как тряб
ва да се работи — подчерта 
Мицов. — защото проектът с 
една част о цялата робота. А 
последната търси напълно ан
гажирано на местната общност, 
на всяко семейство и всеки 
гражданин.

МУСУЛ — ОЩЕ 
В НАЧАЛНИЯ ЕТАП

ще бъде готов и през 
от района на Лисина. Това е 
дело на по-широката общност. 
Сега предстои електрификация 

Касае се за извън- 
важно комунално меро-

и обществено-полити-

БАРЙЕ — МАЛКО СЕЛО, 
СТАРЧЕСКИ СЕМЕЙСТВАство за

чарци
слухове, че ще 
ток, понеже токът с 
напрежение е стигнал до отда
лечената от тях Лавра. Този 
въпрос ще бъде ясен, ногато 
си изготви проент за селото. А 
това бави акцията. Друго, тряб
ва да се знае колко работа и 
пари трябва да даде всяко се
мейство.

на селата. — Барйе е най-малкото^в ра 
йона село, с относително мно
го старчески семейства — за-

редно 
приятие
ттчесиа задача за всички само- 

и политически си вауправителни
местните общности ... I

?о
лили в

— Електрификацията 
неоценимо значение — подчер- 

— но и голя-

1|е от

€
!е
X

та Б. Костадинов, 
ма проверка за дееспособност- ОНИ.

8^Хе $
5& о.

и!
Св МИ-оставят приказките и да 

не към работа.
— Проентите, толкова търсв- 

воички местни общности 
ще получат безплатно от Еле- 
нтродистрибуция Лесковац — 
подчерта Мицов. — Но те не 
трябва да бъдат причина да се 
чана. Нека за това нато пример 

меотните общности

г.У

?*• яви представителят на селото 
Стойне Гелев. Той изназа. бо
язън че селото само не може 
да се справи с елентрифиция 
та за един нратън срок. Бар 

са определили срок 
електрификацията ат 10 годи 
ни. Също тана местно самооб 
лагане в пари по 300 динара 
годишно и разчитат на нреди 
ти. Това са мненията на селя- 

но ноннретен договор все

ни./
Иван Трайнов: — Болшин 

семейства без нолеба- 
внлючат в работата, 

местната общност

заството 
вие ще се 
Съветът на 
обсъжда тоя въпрос, води раз- 

всички домакинства, 
искат да знаят кол-

чани
Коце Александров 

и Тимча Господинов 
(Г. Любата)

та на Социалистическия 
делегациите, ръководствата на
местните общности и

йЛЯКг •• 
ЯХГ»ГГ^ГГЙ;
та. Но да видим какво е 
правено до сега?

послужат
Долна Любата и Долна Ли

сина. Следователно, насае за 
сериозно, и доста скъпо меро
приятие, което търси висоно 
политическо съзнание, усилия, 
сплотеност и солидарен труд

вл А говори с

ко° работа и нолно средства ще 
бъдат необходими, дали соли
дарно акция - еднакво от вси
чки и еднакво за всички — и 
ща се прилагат ли някои друпи 
мерила. Инак гражданите са 
съзнателни нолно е снъп тоя

Нт съшия въпрос посочи и
Радой Дончев, преподавател 
в Гстн^то основно училище
„оце Александров. - Инте

съюз,
ните, 
още няма.

Борис Ностадинов: -- Трябва 
да бъде ясно едно — селата 
се електрифицират със соб
ствени средства. От общината

на всични ни.
6 "“комунистите и ръно 

местната общност 
да се прило
оолидарност,

ресът 
си от лае 
водствата 
ще се застъпим 
жи принципът на

Ст. Стенно» — В. Велиновв
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вшпшиКД СТРАНИЦА
ПОЛИТИЧЕСКА ШНОЛА НА „БОРБА"МЛАДЕЖКАТА

ПОЧИНА АКАДЕМИИ 
ДИМИТЪР МИТРЕВ 

(1919—1976)

( Тема на втория цикъл:ПРОВЕРЕТЕ ЗНАНИЯТА СИ

Конституцията на 

ФНРЮ от 1946 година
Сдруженият трудНа 24 февруари т. г. в 

Охрид внезапно почина 
Димитър Митрев, изтън- 
нат македонски револю
ционер, нритин, писател, 
рентор на Скопения уни
верситет „Нирил и Мето
дий". Д. Митрев имаше 
изключително място 
македонската 
Много негови студии и 
критики са преведени на 
повече европейски ези-

пешно ще се изяви в процеса 
на самоуправителното лреобра- 

нешето общество.

Вторият цикъл на Младежна- 
шнола на „Бор- 

1 март. Ци-
та политическа 
ба” започва на 
иълът съдържа лекции за сдру
жения труд. В борбата за но- 

в развитието на общест
вото йи младежта е заинтере
сована и готова да разширява 
своите познания за нашата со
циалистическа самоуправителна 
действителност. Това потвър
ждават и резултатите от пър
вия цикъл и успешната подго
товка за следене на втория.

зование на
Организационната и политиче 

ска подготовка за тази отгово
рна работа успешно приключи 

общини. Цен- 
поуки 

работа
дават надежда и основание за 
по-ефикасна и съдържателна 
работа в бъдеще.

С оглед на темата „Сдруже
ният труд” ясно е, че 
рият курс на шнолата привлича 
повече младежите и девойките 
от непосредственото производ 
ство. Но няма да изостанат и 
техните връстници от учащата 
се и селската младеж. Да им 
пожелаем успешна работа.

в
култура.С «новата конституция прав

но е защитен държавно-прав
ния сектор, а важно място 
дадено и на кооперативното 
имущество. Частната собстве
ност е загарантирана, но се 
слага под надзор на държава
та и подлежи под държавното 
стопанско планиране. Предвиж 
да се право на държавните ор
гани да национализират частно 
то имущество, което бе и при
ложено през 1946 и 1948 годи
на, когато бе национализирано 
цялото стопанство, освен сел
ските имения и частното зана
ятчийство. Според Конститу
цията държавата има право и 
да приемахне частната собст
веност над средствата за про
изводство, ако това е в инте
рес на цялото общество.

Първата Конституция на но- 
Югославия бе в сила до

Първата Конституция наснова 
Югославия бе провъзгласена 
от Конституционната скупщина 
на 31 януари 1946 година в Бел 
град. С нея бяха озаконени при 
добивните на Народоосвободи- 
телната борба и социалистиче
ската революция на югослав
ските* народи и народности.

В Конституцията бяха опреде 
лени принципите, ролята, ха
рактера и организацията на на
родната власт, озаконени пра
вата на националните малцин
ства, извоювани в съвместната 
освободителна борба; загаран- 
тирано пълното равноправие 
на всички народи и народно
сти; потвърден федеративния 
принцип на държавното уст
ройство; определени правата и 
длъжностите на федерацията 
и отношението й към народ
ните републики.

Освен шестте републики, а 
изхождайки от специфичния 
национален състав на Сърбия, 
бяха създадени и Автономна 
област Войводина и Автономна 
област Косово и Метохия, със 
свои представители и в Съвета 
на народите в Съюзната ску
пщина.

вото във всички 
ните опити ие

досегашнатаотци.

Изграждане на 

селската мрежа
вто-

Няма съмнение, че интересът 
на младежта за всяка тема 
е «голям, защото младият човек 
се нуждае от марксистки 
роглед. Само така като граж
данин и самоуправител той ус-

ми-
,В Барйе, Димитровградска 

община трябва да започне до
изграждането на селската елек 
трическа мрежа 
„Терзиски" до махала „Дрен". 
Линията между тези две маха
ли ще има 45 електрически 
стълбове. Стойността на рабо
тите и материала възлиза на 
80 хиляди динара, от които 
40% обезпечава Общинската 
скупщина в Димитровград, а 
60% местната общност в Бар
йе.

Работите на селската мрежа, 
според договора сключен меж 
ду местната общност и кому
нално-жилищното предприятие 
„Услуга”, трябваше да принлю- 
чат до 1 януари т.г. Поради ло
шото време „Услуга" не беше 
обаче в състояние да донара 
електрическите стълбове до 
селото. Очанва се, че тези дни 
ще бъдат докарани стълбове
те и работите ще започнат и 
приключат в най-къс срок.

Н. Стоицев

от махала

МЛАДЕЖКИ АКЦИИ В БАРЙЕ

Младежта изгражда водопроводи
строители" на три водопрово
да в дължина от 1800, 390 и 
520 метра. В ход е изграждане
то на четвъртия водопровод. С 
приключване на изграждането 
ум 50% жителите от това 
село ще имат вода по домове
те си.

Една от най-активните мла
дежки организации в Димит
ровградска община е първич
ната организация на ССМ в 
Барйе. В течение на миналата 
година младите от това село 
подготвиха девет културно-за
бавни и театрални представле
ния. С четири от тях се пред
ставиха пред своите съселяни, 
а с пет в съседните села: 
Поганово, Скървеница, Долна 
Невля, Драговита и Прача.

Голяма активност показаха и 
в различни комунални акции. 
Те бяха инициатори и „главни

нова
13 януари 1953 година, когато 
съгласно промените, настана- 
нали в обществените отноше
ния, бе приет Конституционнен

Никола Стоицев

закон, който утвърди система
та на самоуправлението на тру 
довия народ, като основа на 
целокупната обществена сис
тема в нашата страна.

ФУТБОЛ

Много
проблемиОбичат литературатаФОТОХРОНИКА

Факт е, че футболният от
бор в Босилеград в есенната 
част от футболните състезания 
зае второ място. Обаче в пред 
стоящото първенство „Мла
дост” трябва по-добре да се 
подготви, за да може да по
стигне по-добри резултати.

Ставре Спасков, председа
тел на отбора, предлага да се 
предприемат мерки за подоб
рение на игрището и построи 
съблекалня. За тази цел тряб
ва да се организират добро
волни акции и потърси помощ 
отстрани.

За разрешение на тези про
блеми има известни средства 
от Общинската скупщина и от 
фонда за физическа култура. 
Трябва само те рационално да 
се използуват. Сега е нужно и 
Самоуправителната 
на интересите по физическа 
култура да се занимава с про
блемите на „Младост”. По то
зи начин тя ще оправдае свое 
то съществувание.

След това трябва да се пред 
приемат сериозни мерки за 
систематична тренировка на 
футболистите. Че това е необ
ходимо личи от футболната 
среща между „Младост” и 
футболният отбор „Радник” от 
Сурдулица, когато футболис
тите от „Младост" се обадиха 
на срещата без тренировка.

Пререгистрирането на фут
болистите от „Младост" ще

ШИШтт■
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общност, ...
12 клас на босилеградсната гимназия „Иван Ка

раиванов". Час по български език. Методическа единица — 
преговор на материала.

— Заповядайте на час, другарю директор... — 
преподавателката

отговаряха пред дирентора и блица.
Малко ученическо стеснение, а след това повдигане на 

ръце и с отговорите на въпросите те се впуснаха в пробле- 
мите на българската литература. Отговаряха Костадин, Вера, 
Боян, Снежана, Надежда, Владимир ... Отговорите бяха нъси 
и прецизни.

Това е

наза

Ши ., е
$ж ■ $ ■

Еленка Митова. И така за пръв път уче-
ниците 4

ИЛ 1г шЕленна Митова каза:
■ \'

Накрая другарната
— Да децата се стараят, учат редовно уроците си, но 

имаме големи трудности с учебниците. Представете си в 
класа няма нито един учебник!

У* I
А учениците ни казаха:
— Обичаме литературата, но нямаме достатъчно книги за 

прочит. А литература без нниги трудно се учи ...
допринесе за организационно
то заздравяване на футболния 
отбор, нойто в предстоящия 
сезон ще има сериозни сре
щи.

*%|
Б. Н.

Александър ЗАХАРИЕВ
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30 КОНЦЕРТА НА 
ДРУЖЕСТВО В д«ЖЖ?дмю™"<>го

Преустройство за още ДОПЪЛНИТЕЛ
НИ ОБУЧЕНИЯпо-голяма V»дейност ЗА СЛАБИТЕВече години наред Нултурно- 

художеотвеното дружество 
Центъра за култура

мамица и първото събрание 
димитровградските
ци. На същото УЧЕНИЦИкъм самодей- 'в Дими

тровград постига забележител
ни резултати. Те проличават от 
успехите на дружеството, 
совяването на секциите 
И през миналата

бе направен | 
анализ на досегашната работа 
и избрани, на оамюуправителен I Със започване на второто 

полугодие в димитровградската
ома- начин, управителни органи на

и т.н. дружеството. Беше избрано гимназия започнаха и редов-година бяха Председателство от девет чле ните допълнителни 
нове, за председател на което учениците, поназали 
ое избрана Валентина Гогова,

постигнати особено добри ре
зултати.

часове за
слаб ус

пех презКато първото полугодие на 
тази учебна година. Допълни-

пример могат да се 
вземат 30-те самостоятелни и

една от най-активните членове
на танцовата секция. На събра 
нието бе също решено друже-

телни часове се провеждат по-съвместни концерти <на 60-те 
самодейци. Тези чти по всички предмети. Цел

та на тези обучения е да се 
подобри успеха, който

концерти из
пълниха в Димитровград и дру 
ги места на страната — Кня- 
жевац, Ковачица, Пирот, Бел-

ството да носи името на вели
кия революционер Георги Ди- следмитров. I първото полугодие не беше на

Ниград, ниш и т.н. 
Осъществените

очакваното равнище.След преустройството на
резултати 

бяха повод да се обърне по-
дружеството създадена е <въз- Освен допълнителни часове,можност всички негови члено-

в гимназията започнаха с ра-голямо внимание на организа- ве да бъдат активно включени
ционното устройство на дру
жеството. В това отношение

в работата му. бота и секциите по различни
предмети, както и секцията набеше проведено миналата сед А. Д. Същатамладите рецитатори.

ПО ПОВОД 26-ГОДИШНА УС ПЕШНА ДЕЙНОСТ подготвя литературна вечер, с

Др. Тито ОТАИЧИ 

Родно Ниш
която ще се представи
учениците на гимназията
началото на април.

Деница Илиева Бранно Бишчан: Дъждовна улица през пролетната нощ

ОБЩИНАВ СЛЕДВАЩАТА УЧЕБНА ГОДИНА В БОСИЛЕГРАДСКА
За големи заслуги и забеле

жителни резултати в 26-годиш 
ната си активност в областта 
на информирането президентът 
на Републиката Йосип Броз 
Тито отличи Радио Ниш с Ор
ден на труда със златен венец.

Високото отличие на предсе
дателя на Събранието на тру
дещите се Радио Ниш предаде 
председателя на Общинската 
скупщина в град Ниш Влади
мир Петрович.

На тържеството, на което

присъствуваха и генерал-под
полковник Бруно Вулетич, ко- 

Нишка армейска ЗА ВСЕКИ УЧЕНИК-ТОПЛА ЗАКУСКАмендант на 
област, Саво Саватич, секретар 
на ОБ на СКС, Неманя Станко- 

на ОН навич, председател 
ССРН и др. на заслужили рабо 

колектива бяха връче-
що има добри възможности да 
се организират топл-и зануски 
за учениците. В тази анция са- 
моуправителната общност за 
детска защита ще участвува с 
120 хиляди динара.

В основното училище в Дол
на Любата, в което работи ин
тернат е осигурен паноион за 
90 ученици. В приоопсобените 
помещения в сградата на ста
рото училище са организирани 
топли занусни и за останалите 
ученици. Тук се планира изгра
ждането на съвременен учени
чески стол. В разходите за ор
ганизиране на топли закуски в 
това училище в новата учебна 
година, самоуправителната об- 
щноот за детска защита ще 
участвува с 200 хиляди динара.

За потребите на учениците в 
горнолюбатското основно учи
лище, в което учат 200 учени
ци ще се оспособят и някои от 
помещенията в училищната 
сграда. В тях ще бъде помес
тен ученическия стол. За целта 
ще се изразходват 70 хиляди 
динара, а за осигуряване на то
пло ядене 180 хиляди динара.

В бистърското основно учи
лище също така работи интер- 

ноето е осигурен пан- 
за 70 ученици. И тук се 

планира изграждане на учени- 
чесни стол, в който да се гот- 

топло ядене за 300 
Засега обаче топли

Имайки предвид законните 
изисквания, през тази година 
самоуправителната общност за 
детска защита, заедно с оста
налите общности на интереси
те ще наотои за всеки ученик 
да се осигури 
закуска. Става дума за 2 хиля
ди ученика, разпределени 
87 паралелни 
училища.

В основното училище в Боси
леград. в което учат 500, а с 
подведомствените училища 700 
ученици, тези дни трябва да 
отпочне с работа ученически 
стол. За неговото изграждане 
и оборудване са изразходвани 
550 хиляди динара. До края на 
тази и за предстоящата учеб
на година за организиране на 
топли закуски на учениците в 

училище ще бъдат обез
печени 500 хиляди динара.

В основното училище в Горна 
Лиоина, ноето с подведомстве
ните
в началото на 
година ще 
стол. В трите подведомствени 
училища на това училище съ-

Самоуправителната общност 
на интересите за детска защи
та в Босилеградска община 
има доста амбициозна програ
ма за работа за тази година, 
която е вече обсъдена от де
легациите на местните общно- 

и трудовите организации. 
В тази програма предимство се 
дава върху осигуряването на 
обществената прехрана на уче 
циците. Този момент има голя
мо значение преди 
здравословното 
учиниците. При това най-масов 
и непосредствен облик за ор

на обществената 
прехрана са ученичесните сто
лове.

тници в
ни скромни подаръци.

От тържественото 
ние бе изпратена приветствена 
телеграма до др. Тито.

заседа-

по една топлаМ. А.
сти В

в пет основни
БЕЛЕЖКА

Хубаво начинание всично за 
състояние на

ганизиране
всички об-мат участие 

щини, желаещи да се 
включат в тях.

Може би това е удо
бен случай и номитетът 
за провеждане на ,,Мам
ените срещи” в Дими
тровград да се заинтере- 

„Драинчевите 
поетите”. Кан- 

известно, от някол-

От три години насам в 
се уреждатПрокупие

„Драинчеви срещи на 
поетите”. Тези дни 
град Ниш и Прокупие, се 
разисква тази интересна 
културна проява да се 
разшири в целия Нишки 
регион. Неотдавна учре 
деният съвет на ,,Драин 
чевите срещи на поети 
те” е обсъдил програма 
та за новите срещи. Ме 
жду другото е набеляза 
но освен митинга на по-

посещенията на
колективи, на 
майсторите на 

водят разго- 
със съ-

В програмата за работа на 
общност се казва, че до- 
поради редица обективни, 

мал-

в
тази
сега
мо и субективни причини

строено за формиране на 
отолове. Топли за- 

тази учебна година 
само учениците от Дол 

Любата, подведомственото
Колчииа Гарина и в 

бистърското ос-

това
но е
ученически
нуски в

сува за 
срещи на 
то е
ко години насам постои- 

чуват предложе- 
освежаване иа 

фес-

училища има 380 ученици, 
новата учебна 

има ученически
ползват
на
училище в 
интерната на 
новно училище.

нно се 
мия за
димитровградския

™По време на ,,Майски- 
те срещи” - най-голе- 
мия празнии на бьлгар 
ската народност отД 
митровградена община 
— присъствието и на 
известни писатели и пое- 

югославски маща

нат, в
сионезия, 

трудови 
села — 
перото да ви по едно 

ученици, 
закуски за всички ученици мо

да се готвят и в стола на 
интерната.

Общо, за организиране на 
топли занусни за учениците от 
основните училища 
учебна година Общинската са- 
моуправителна общност за дет- 

защита ще изразходва нъм 
200 хиляди динара. Половината 
от тях ще бъдат осигурени от 
съответната общност на СР Съ-

допи във връзка 
временната поезия у нас. 

Тази интересна нултур- 
би трябвало 

14 и

гат
на проява

се проведе на ти от
би — сигурно ще пред- 

голямо култур-
да е предви-15 май. В нея 

"дено да участвуват (за- 
е уточнено 

наши

в новатаставлява 
но събитие.

Сега е време дими
тровградските културни 
дейци да се ангажират 
та през май да доставят 
още едно голямо КУЛ‘ 
турно 
своите

сега още не
пои) най-известни

и поети.
спа

Име-писатели 
ната им

бъдат из-ще
вестни на заседанието 
на Съвета на срещите, 
което наскоро 1 
състои В град Ниш и в 

трябва да 030

1назадоволство
съграждани. В. В.

Учениците от СмиловциМ. А.

СТРАНИЦА 9което ще
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—. ВИСОЧКИ ОДОРОВЦИ

ИНФОРМАТОР След жилищата 

водопроводна самоуправнтелната общност на интересите по 
здравно осигуряване — Пирот

всични необходими условия 
за работа на здравната амбу- 

Височна Ръжана,
.нина жи-След изграждането 

лища — във Височна Ръжана 
тези дни се строи и водопро
вод до новата здравна 
ция. За целта 
център в Пирот отпусна 10000

ОТ 1 ЯНУАРИ 1977 ГОДИНА латория във 
а това е голямо улеснение за 
жителите от Среден Висок.

Като се има предвид, че във 
Височна Ръжана са построени 
хубави жилища за здравните 
работници, 
ръжанци за дълго време ще 
имат медицински работници.

стан-

ПЪЛНА ЗДРАВНА ЗАЩИТА И ЗА 

СЕЛСКОСТОПАНСКИТЕ ПРОИЗВОДИТЕЛИ
Медицинският

част отдинара, а останалата 
средствата обезпечава местна 
та общност в селото..

това значи, че

По такъв нач/ин са създаде-

В началото ще бъде необхо
дима по-широка солидарност, 
тъй нато отделянето на сред
ства ще бъде различно според 
развитостта на отделен район.
Републиканският бюджет, от

Според хода на акцията, коя
то се води от миналата годи
на, селскостопанските произво 
дители в СР Сърбия, без авто 
номните области, има изгледи 
да получат пълна здравна за
щита. Ще бъдат осигурени из
точници на финансови сред
ства и може да се очаква в 
идната' година да се сбъдне 
отдавнашната им мечта 
се изравнят по права с работ
ниците.

Тази констатация бе изнесе
на на последното разширено 
заседание на Съвета на осигу 
рените селскостопански произ
водители в СР Сърбия. На 
същото заседание бе прието и 
съответно заключение в Скуп 
щината на СР Сърбия и вече 
се навлиза във фаза на изго
твяне на конкретни програми. 
В тях ще внесат и предложе
ния по въпроса. Естествено, 
ще има още недоразумения и 
различни мнения, но още сега 
е ясно едно: при по-добра ор
ганизация на здравната служ
ба и при съответно повишение 
на облаганията и изнамиране 
на нови източници на приходи 
в републиката — ще могат да 
се обезпечат средства за въве
ждане на пълно здравно оси
гуряване и за селскостопански
те производители.

Според сегашните изчисле
ния, изхождащи от предпостав 
ката, че обемът на ползването 
на здравни услуги при земедел 
ците ще бъде с 40 процента 
по-малък от обема, който из
ползват работниците — за пъл 
но здравно осигуряване на сел
скостопанските производители 
в 1977 година ще са необходи
ми около 2 милиарда динара. 
Нъм 60 на сто от тази сума ще 
се обезпечи чрез повишение 
на облаганията, т. е. ще ги обез 
печат селскостопанските произ 
водители.

ването да со въвежда посте
пенно в зависимост от обезпе
чаваното на средствата. Спо
ред втория вариант, по-напред* 
налите краища по-бързо ще 
въведат пълно здравно осигу-

ВОДОСНАБДЯВАНЕТО В БАБУШНИЦА

Вода в >50 домове
вич” 100 домакинства ще полу
чат вода. Строежа на този клон 
на водопровода ще струва 220 
хиляди динара.

В Бабушница продължава 
строежа на водопроводната 
мрежа. В селището „Ясика I 
и II" мрежата в скоро време 
ще бъде готова и 40 домакин
ства ще получат хубава вода 
за пиене. Този обект струва 170 
хиляди динара. Гражданите са 
обезпечили 70 хиляди, а оста
налата част от 100 хиляди ди
нара — комунално-услужяото 
предприятие „Комуналац” в 
Бабушница.

В скоро време и улиците 
„7-ма бригада" и „Ратно Павло

да

Но с изграждането на водо
провода се поставя и въпрос 
за изграждане на канализация. 
В „Комуналац” твърдят, че за
напред и водопроводната и ка
нализационната мрежа ще се 
изграждат едновременно и за
това гражданите ще трябва на
време да извършат необходи
мите подготовки.

М. А.

В ДИМИТРОВГРАД

Селско събрание Учредена новата 

Скупщина по 

социална защита

касата на Републиканската об
щност по здравно осигуряване 
и известен процент от фондо
вете по здравно осигуряване 
на работниците ще бъдат глав 
ните източници на средства. С 
тях ще се намали разликата, 
която е последица от различна 
та стопанска развитост на от
делни региони.

Преобладават две мнения 
във връзка с въвеждането «на 
здравно осигуряване на селсно 
стопанските 
Първото е — чрез солидарност 
на републиканско равнище да 
се създадат средства, та и 
селскостопанските производи
тели от 1 януари на 1977 годи
на да получат право на пълна 
защита, а друго е — осигуря-

ряване и за селскостопанските 
производители.

Най-голямо внимание на този 
въпрос ще се посвети след по- 
гасването на загубите за два
та вида осигуряване за 1975 го 
дина, което ще възлезе на 
около 70 милиарда динара. То
зи дефицит ще може да се 
санира в настоящата година с 
по-добра организация на здрав 
ната служба. При това от зна
чение ще е и по-справедливо 
възнаграждане на здравните 
работници и по-правилното раз 
пореждане на здравните заве
дения като се понрият всички 
райони. Само в такъв случай и 
селскостопанските производи 
тели ще могат да ползват по- 
пълно своите права по здравна 
защита.

Новата Скупщина на интере
сите по социална защита в Ди 
митровград проведе учредител 
но заседание, на което беше 
приета програма за работа за 
настоящата година и избрани 
тела и комисии на Общността.

За председател на Скупщи

ната на общността по социал
на защита беше избран Миха
ил Любенов, за заместник-пред 
седател Душан Лацев, а за 
председател на Изпълнителния 
отбор на Скупщината Васил 
Андонов.

производители.

А. Д.

Е ЛЯ И Н1ШШ1

та на едно или две места по тялото. Това се обясн>/ваВсе още много хора живеят със старите представи 
болестта нраста: че е болест на мизерията и нище

тата, спътнин на войни и бедствия, мерило за ниска са- 
нултура. За съжаление, малцина знаят, че в

ЦНА ЗАБРАВЕНА БОАЕСТ с механичното отстраняване на кърлежите от кожата 
при често миене и къпане. Обикновено такива болни се 
лекуват с алергозан и налциеви препарати за различни 
кожни болести, нато краста не се допуска. Но ано два- 

Предаването на болестта става от човек на човек, ма или трима души от едно семейство едновременно
се оплакват от силен сърбеж по тялото, само този при

за

нитарна
наши дни за разпространение на нрастата допринасят 
редица други фактори: засилената миграция
нието, широният контакт на хора от различни страни на когато здрав човен спи в едно легло със заразен, при

все още незадоволителното състояние на кому- използване на бельо или други вещи на болен, при по- знак би трябвало да ги накара да потърсят помощта на
лекар-специалист по кожни болести. При заболяване на

на населе-

света,
нално-битовите услуги, трудното и откриване поради лово общуване, а в редки случаи — дори само при 
оскъдните й признаци. рънуване. Тесният контакт между децата в училище или еДин или двама членове на семейството следва да се

Крастата е заразна ножна болест, ноято се причи- Между живеещите в общежития благоприятствува раз- лекува цялото семейство! Само по такъв начин ще се 
нява от паразит, наречен кърлеж на нрастата. Той има пространението на болестта всред повече хора за срав- ликвидира заболяването в този дом. 
овално-продълговата форма и с просто око се вижда нително къс период от време. Лечението на нрастите се извършва с различни

^Р°„Гнаа рТза При ’ еГа’ "Тд
пробив^съ^Гсвоите'чииос™роговия слой^а^ножата"» ЕЕНЕг Н"”

пйпячувя тунелчета, в които снася яйцата си. От тях за Разположени са ооикновено по корема, гърдите, седа зване на отпусн по болест. Децата се лекуват със
около 17 дни се развиват възрастни нърлеши. подиолган^Гю лицето «"герба нямГИрмоени у деца пЪЩИЯ ПреПарГ' но кв "°-нисък процент на разтвора.

Отделени от човешката ножа, кърлежите живеят мно- 3°™ ДГчесто ръцете? обривите са™Р леГрщва® «^^^"съдържащи^ся^а^л^0^^' 
го ноатно — една седмица. Смо отделни паразити мо- ножатя между пъостите на пъцете Ано заболява- ленарства. мехлеми, съдържащи сяра или балсам,
гатТа преживеят до 14 дни. Върху бельо, чаршафи, нър “ато не е лекувано дъл?о вр|ме може Аа се усложни раЗТВОри на солна киселина и на натриев хипосулфит и гат да прежи А « живеят няколко дни а на нето не 0 лекУвано Дълго време, може да се усложни, ДРм НОИто ще предпише лекарят-специалист по кожнипи, одеяла и горни дрехи те живеят ннкилкц * нато се развият допълнително гноини инфекции, екзема болести,
слънце и сухи места — още по-кратно. 1ези ос * и пр в такива случаи се налага и допълнително лече- п ' _
сти имат голямо значение при дезинфекцията. Дрехите ние 0бривите при нрастата са придружени от силен Ранното отнриване на болестта, правилното и ефи-
на болните обикновено се обеззаразяват с гореща ютия, сърб който вечер става почти нетърпим. касно лечение »а болните и техните съприкосновенци и
с пара и пр., а долните дрехи се изпиарт и изпарват. г прецизната дезинфенция на дрехите и бельото на бол-
Най-мално 10 дни след дезинфекцията дрехите на бол- През последните нянолно години все повече заче- ните допринасят решително за бързото ограничаване

ит Я. бива да се използват. През това Време те тряб- стяват случаите с „краста на чистоплътните", при ноито на болестта. Важна роля в това отношение 
държат в сухи и слънчеви помещения. се наблюдават само по нянолно пъпчици или мехурче- добрата лична и обществена хигиена.

играят и
ва да се
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СРЕЩИ

ПОЗНАВАТЕ ЛИ СВОЯ РЕГИОН?от бригада на работа ЦАРИШ ГРАД
К Г°АИНИ' когато Фабрика

та бе формирана, работеше 
една група от 12 души. Малци- 
на °Т тях са днес в предприя
тието. Но Душанка Василева 
в тази трудова организация от 
първия ден до днес.

Василева

ка. Искаш 
зах: искам. 

И така

ли да работиш"? На- туши 
1964 година, а

произвеждах все до 
оттогава съм 

контрольор за ботуши.
Но Василева не забравя и 

обществено-политическата си 
дейност. Винаги е активна, как 
то в обществено-политически
те организации, така и във вси
чки трудови 
провеждат в колектива. Като 
добра работничка 
първите, наградени в предпри
ятието през 1964 година.

— Изминаха

започнах работа в 
тогавашната „Гумара”. Тогава 
не знаех, че трябва

В ОКОЛНОСТТА на село Щу 
лац, на пътя Лесковац — Ора
не, се намира Царичин град, 
историческо място, на което е 
бил византийски град .юзНш- 
аперпта. Пространството, но 
ето означава някогашния град, 
заема площ от 500 на 200 кв. 
м. Според досега направените 
разкопки и проучвания може 
да се констатира, че градът е 
имал три части. Акрополата е 
била средище на черковната 
власт, е средата на централни! 
площад се провеждал целоку
пния обществен живот.

Голямото число паметници 
по своето художествено реше
ние, скъпоценни мозайки и ре
лефна декорация напълно го

ворят, че това е град <1из1;шЬ 
апа ритла. Според списание- 
тр на Прокопий този град с 
множество улици, бани, мага
зини, хубави площади е бил 
метропола на тази област. В 
него е роден Юртилиян I, ви
зантийски цар. Тези строежи 
показват строителството по 
време на Юстилиян създадено 
в пределите на нашата страна. 
Друг град е на мястото на дне
шния Балаинц край Куршум- 
лия, където са намерени брон
зови глави на царица Еуфе- 
мия, съпруга на Юстин I от VI 
век, и се предполага, че може 
би и на това място е бил древ
ния град ^з-Ьгтапа рпта 
град който е възвърнал „вели
чието на царя".

_ да започ
на да работя в нова фабрика. 
Преди това търсех работа, но 
не намирах. А то излезее _ —• лесно,
„работата намери мене" .. — акции, които се

е родена преди 37 
години в Долна Невля. Произ
хожда от многочленно бедно 
семейство.

е между

Възможности 
школуване нямала. Завършила 
е само IV отделение. Баща й 
е първият и „учител”, 
значително

за
много години 

откак напуснах родното си се
ло. Хубави спомени имам ,от 
детските дни. Но и спомени, 
които не са много приятни. А 
това беше немотията в семей
ството ни. Сега положението 
се измени много. Работя и аз, 
и мъжът ми. Получавам до 
2500 динара месечно. С тези и 
парите на съпруга ни може да 
живеем добре. Успяхме през 
тези години и къща да изгра
дим. Воично от заплатата, поне
же и мъжа ми е от бедно се- 
мейотво и нямахме никаква 
помощ отстрани.

Но трудностите се забравят, 
когато се преодолеят. Аз съм 
доволна понеже на двете ми 
деца, мога да окажа по-голяма 
подкепа, отколкото моите ро
дители бяха в състояние да 
окажат на мене. Ако към това 
прибавим, че съм доволна от 
работното място, взаимните 
отношения с работниците, от 
активността ми в обществено- 
политическия живот, считам че 
съм казала всичко ...

оказал
влияние в живота 

й. Като член па Партията (от 
1949 година)—винаги насочвал 
дъщеря си към прогресивното 
в нашето общество ...

— Имот почти нямахе и ба
ща ми ми казваше, че трябва 
да тръгна по друг път. Винаги 
го слушах. И търсех работа в 
града. Но това не ми пречеше 
да бъда активна на село. Бях 
приета в Съюза на комунисти
те с непълни 18 години. По то
ва време се изграждаше авто
мобилния път и аз веднага се 
явих да взема участие. Бях 
два месеца на бригада, през 
април и май 1959 година. Ста-

концлагер 

Цървени кръст“
нах и ударничка.

Когато се завърнах извикаха 
ме в Димитровград. По това 
време бях член на Председа
телството на Съюза на мла-

Душанка Василева

Произвеждахме тогава църву
ли. След като започнахме с 
произвеждането на ботуши и 
аз минах на нова длъжност. 
Успях да получа и квалифика
ция на каучуков работник. Бо-

Един от най-големите конц
лагери в Югоизточна Сърбия 
е Нишкият концлагер „Дърве
ни кръст”. Той се намира бли- 
зу до ж. п. гарата „Дървени 
кръст" в Ниш и мма напълно 
запазени помещенията от вре
мето, когато тук са били арес
тувани няколко хиляди патрио
ти. Най-голямо число от арес
туваните в нонцлагера са били 
разстреляни на Бубан, е окол
ността на гр. Ниш, където след 
войната е построен величест
вен паметник.

На 12 февруари 1942 година 
от този концлагер бе организи

рано бягство на арестуваните. 
Бягството е организирано с 
внезапно нападение на посто
вете. Около 100 останали живи 
концлагеристи минали ,в Озрен 
сния, Свърлишкия и Ябланиш- 
ки партизански отряди, «ъдето, 
продължили борбата до ононча 
телното 
страната от фазима.

Тази година бягството от ла
гера бе тържествено отпразну
вано с масово участие «а мла
дежи от Ниш и околността. 
Обществеността бе запозната 
с нови разкрития на лагера.

Б. Н.

дежта и член на Общинската 
конференция на ССРН. В Ко
митета ми казаха: „Знаеме, че 
си добра и трудолюбива девой А. Д.

освобождение на

ПЪТЯТ ПРЕЗ ВИДЛИЧ Е ПРОХОДИМ
ват през Пирот. А работата на 
Делчо остава напразна. Той 
казва, че дори и автобуса сега 
може да минава през Видлич 
защото снеговалежите са мал-

Б. Н.

за Делчо Димитров. Задължен 
съм да поддържам 
Славиня до Смиловци в дъл- 

километра. Това 
не е много, ако не беше уча
стъкът през Видлич. И затова 
предлагам ако някога по-серио
зно се прави този път — да 

изгради бариера по билото 
планината, която ще спира

Видлич винаги 
създава главоболим на населе
нието от Висок. Само мално 
сняг или дъжд спира движе
нието, защото пътят няма здра 
ва основа.

Затова винаги през зимните 
„Ниш-ек-

Пътят през пътя от

жина от 20

ки.

ТЪЖЕН ПОМЕНмесеци автобусът на 
слрес" за Висок минава
Пирот.

ИЗВЛЕЧЕНИЕ ОТ РАЗПИСАНИЕТО ЗА АВТОБУСИТЕ

Тр.гват и Пират ■Заминават ат Пирот • часа

Белград 
Ниш

10.00 и 14,11в,45 и 14.40 Белград 
5,00 0,00 , 0.45, 10.30 Ниш 

14,40. 1030 м 1030

0 30. 10.50, 13,00. 11, И. 
14,00, 17,20, 1030 и 11,00 

14,10Крагуааац
Скопие

0.00Нрагуаваи
Снопиа
Лесковац
Зайчар
Кнажааац
Заонсна бака

11>Ю7.00В неделя на 29 февруари 
1976 години навършват

40 ТЪЖНИ ДНИ
на нашия

Т,00, 1430. ИЛ0,45, Т.00 и 12.00 Лесноввц 
Зайчар 43013,30

4,30, 1330 и 15.45 Кнажааац 
4,30 и 15,30 Заон, бана

-7й йга»....»- .к „
“ЯЛ, «ЗГЛГ.Й ч й-Е'55

15.30, 10,00. 18.00 20.00 10,00, 17,00. 17 30, 10.4»
Д, Криводол 14.00 А^Р-ДОЛ

Т^°Одоровци 100.00 1430 Т. Одороаци 0,00 и 11.00

Ж ТЛТ2.00. « зг игу» 1:=°°,,л
Б. паланка на всеки ча< Б. п«»ка кв асени

от 5,00 до 22.00 °т 5 00 А0 г2яо
Димитровград на асаии час Димитровград

от 5,00 до 22.00 от 5 00 *° 1а0 ..«е
4 30 0 05 0 00 12.00 Тамсиа 5,10, г,00, »,оо.

14.10 Ж2030. 22.10 1335, «Л

-■ «Г , „ 1Й& *4.107'15 1ТЛ
1530, 17,00, 10,00, 21,10, 22,10 Ю.40 ИД0, 22.50

Дьрммна 430. 0,05. 1230 Държина ' ^
Д*Т4,1в, ,«30. 22.10 '435, 10,00 2235

Делчо Димитров 
Нанво и да о 
времето, и през 
лятото и през 
зимата — винаги 
на пътя през 
Видлич

4,00, 5.40 и 12,00 
430 и 10,41 
730. 1130,

От смрътта 
мил съпруг, баща, све- 
нър, тъст и дядо 

ПЕНЕ НОТЕВ
пенсия от с Райучител в 

чилоаци.
Този ден що излезнем 

на гроба в Райчиловции 
почетем паметта му.

Изназвамо своята голя
ма благодарност
лонтива на босилоград- 

гимназия, на мно-

430
430

на но

сната
гобройните роднини, 
седи и приятели, които 
о нао споделиха снръбта 
за починалия,

дължим му вечна бла- 
за всично, нов

на асаии чавсъ-

Твмсиа

годарност
то в строил за нас.

Дълбоно опечаленй: 
Съпруга Райна, син Бра
тислав, снаха Здравна, 
дъщери: Славна, Любин- 
„а и Лиляна, затова: Си
меон, Влада и Георги и
внуците: Снежана, Тона,
Ивана, Лиляна, Папи и 
Влада.

. зимните месеци.. •
СН^анХщитепрезВидличза

ДеСнамеря^ на рГб— муда го намер т н 6адихме и
ГГпо^ото протежение °т
ПотонаВидяичАОН-^- 
новци пътят60" обач0 н0 са 
"Сломени за движението по 
?0°Гпът и затова винаги пъту-

точно на връх Вид- 
за Висок, зава- 

ДЕЛЧО ДИ- 
поддържа

се задър 
пътя. А

730. 1030 
5,10. 7.00. 13.15. 1530 

5.1*. 1530 
5,10. МА

Тези дни 
лич, на превоя
пихме кантонера >- 
МИТРОВ, който сам 
пътя

530. 12.00 Йалоаиц»
430. 005, 1230, 14,40, Сукоео

430. 14.10 Потооаац
430. 03* М. Яоаамоовц

' 13.10. 1430 МЗО

Яалоемца
Сукоао
Потровац

123*. 14.10, 113*__ Най-много време 
жам на т®*и 0 превоя нанай-лошото място ^0М0 на
Видлич, където ° >,т сняг
виелици големи Р _ ка- 
затварят пътя за о
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ВъшЪете му 

криве ■ ■ ■

Имам ядове с летище. Ка се най-малко 
падаш оно найде нещо да не учи. Верно я 
сам деда и ко унуче вардим га ка га налети 
бащаму, ама ок прекаруйе.

Онядън довуца дома с автобусат и од 
вратата ми каже дека йе дошъл за неколко 
дъна при мене.

— Дете, кажем му я, па училището, как
во йе с училището, да не су те нскаралн на 
полугодието?

— Ама дедо, каже детето, ннкакве слабе, 
имам другу муку н дошъл сам тува при 
тебе да опрайим туя работу. Ванул сам 
въшКе и разредни ми рече да се очистим н 
тегая да идем на школу.

Ка ми рече това зину од стра и нещо 
поче да ми лази по гърбинуту. Бре одкига 
не смо видели въшКе чак йоще од войнуту. 
Са кикве су тея работе, грацко дете да има 
въшКе. Нищо, бабата загрея воду, окупа га, 
испари дрешЬете, пропра га и опрайимо га 
да иде у школу. Минуше два-три дъна, реко 
айде, че идем по Цариброд да видим киква 
йе тая въшл>ива ваканция.

Ка слезо од автобусат по град само за 
това се говори. Кажу цел град йе въшлшеал. 
Йедни кажу дека турци спали по „Балкан" 
и остайили въшКе. ДруКи, расправлаю дека 
това не су въшКе ко наще койе смо нийе 
имали по-рано, а това била теквая сорта и 
ка аим сипеш ДИДИТИ пак си живею.

Бре, марен да Ки убийе тия турци пак 
че патимо од гьи. Малко ли су наши патили 
по-рано па са па да ни оставл>аю въшКе. Уп
лаши се детето да не йе завануло од тея 
турсКе въшКе и нищо нема да напрайимо.

Ка после разбра целуту работу. Моят 
унук, более да га посече, нейе имал въшКе 
и криво му било дека друга деца не иду у 
школу зарад въшКе. Отишъл при йеднога 
въшл>ивога другара и га питал да преспи туя 
вечер при шега, да улови въшКе, да не иде 
три дъна у школ>у и да се спаси од матема- 
тику. И са я молим даскалйете да виде туя 
работу; коя деца су въшлшва, а коя не су 
научила математику и завачаю въшКе, та до- 

да си седу и да Ки върчаю йутром оди 
вратата на училището.

Толко засъга и ако се у друг петак не 
обадим у весникат да знайете дека су ::: 
уловиле въшКе и не могу да писуйем.

ИЗМИСЛЕНО ИНТЕРВЮ 
С КИРИЛ ТРАЙКОВ Ж;.

Щ&к . -’'0
%

■\

КОЙ Е ПО-СТАР?
теУчените досега се занимаваха с 

въпроса: кой е по-стар яйцето или ко
кошката. Сега, напоследък се мъчат да 
отгатнат кой е по — стар: основното 
училище в Димитровград или дирек
торът Кирил Трайков?

т
\. 11 ШОбърнахме се по тоя въпрос 

нъм самия Кирия:
— Да, училището о по-ста

ро от мене, но това беше ста
рото училище. Образцовото 
училище е след мене.

— Как успя тонлова време 
да се задържиш нато дирек
тор на училището?

— Първо, аз не съм бил 
толова време директор. Отна
чало беше Кирил Тодоров. 
След това Кирил Тодоров Трай
ков и на края Кирил Трай
ков ...

— Е добре, тогава да уточ
ним малко по-добре. Ти Кирил 
Трайков ли си или Кирил 
ТРАЙ-нов?

-

Т

— В последно време съм 
ТРАЙ-нов.

— Има ли твоето фамилно 
име някаква г~ 
който заемаше?

— Ако се има предвид, че 
хората с фамилно име ТРАЙ- 
нов имат по-дълъг стаж на ръ
ководните места, тогава сигур

но аз не съм изключение.
— Сега един личен въпрос. 

Ако все пан един ден трябва 
напуснеш 

кресло, ще отидеш ли в клас?
— Клас, какво беше това?
— Киро, това и аз не зная, 

отдавна го напуснах.
Интервюто взе: Б. Нинолов

зна с поста, диренторснотовръ Да

ИНТЕРЕСНИ НОВИНИ

Населението на Земята през 2000-та год.
Към 2000-та година 'населе

нието на нашата планета ще 
наброява 6,5 милиарда души. 
Очаква ое през 1980 г. то да 
достигне 4,5 милиарда, а към 
1990 г. — 5,4 милиарда. Такива 
са прогнозите, които са публи
кувани в новото демографско 
изследване на Сенретарита на 
ООН. Днес на Земята живеят 
около 4 милиарда човешни 
същества. Експертите от ООН 
считат, че до 1985 г. броят на 
обитателите на планетата ще 
се увеличава всяка година сре 
дно с 2 на сто. След това — 
към края на XX вен — ще за
почне намаляване на темпове
те на този растеж, който ще 
достигне 1,7 на ото годишно.

Най-голям приръст се очаква 
да настъпи в Южна Азия, къде 
то сега живее почти една тре
та от човечеството. Вземайни 
за отправна точка данните от 
1965 г., авторите на изследва
нето са пресметнали, че нъм 
2000чта година броят на насе
лението в Индия ще нарасне 
от 487 милиона на 1094 мили
она, на Пакистан — от 116 на 
334 милиона, на Индонезия — 
от 105 на 255 милиона души. 
Ако тези прогнози се оправда
ят, то на Южна Азия ще се 
падне половината от прираста 
във всички развиващи се стра 
ни, взети заедно. Основната 
част от прираота на население 
то в Източна Азия се очаква

да се падне на Китай — общи
ят му брой към края на века 
ще достигне 1176 милиона ду
ши.

Същевременно ще нарасне 
и броят на населението в Ла- 
тинена Америка — от 246 на 
652 милиона, а в Африка — от 
303 на 818 милиона души. Ос
вен това в изследването на 
ООН се отчита, че 70-те годи
ни на нашия век ло всяка ве
роятност ще бъдат отбелязани 
като пример за най-висок темп 
на растежа на населението 
през цялата история. Тези тем 
лове — средно около 2 — 2,1 
на сто — може би никога няма 
да се повторят в бъдеще.

ма

ме

Манча
I


