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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- 
фичесна дейност и приноса за раз
витието на братството и единството

и д Българската НАРОДНОСТ В Сспр ЮГОСЛАВИЯ *
между нашите народи и народности.
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АКТУАЛНО

ПЪЛЕН 

УСПЕХ В 

ОБЩЕСТВЕНАТА 

САМОЗАЩИТА
Трудещите се и гражданите от българска

та народност в Босилеградска община не искат да 
се ползват с никакви „привелиги" вън от границите на 
нашата страна. Като членове на югославсната общ
ност на равноправни народи и народности, те успеш
но развиват своята националност. Затова натегорич- 
но се противопоставят на всени, който с неприятелсни 
намерения в съседната страна иска да разчита на 
тях. Както по-рано и сега, под мотивировна, че се 
„грижи за своите", външният враг настоява между 
гражданите в комуната да пласира нечестни намере
ния. От посрещането на другаря Тито на аерогара „Белград

на Об-Тези констатации изназаха делегатите 
щинската конференция на Съюза на комунистите в Бо- 

след нато подробно обсъдиха досегашните 
определиха задачите на номунистите в 
осъществяване нонцепцията на всенаро-

ПРЕЗИДЕНТЪТ ТИТО СЕ ЗАВЪРНА ОТ ПОСЕЩЕНИЕТО НА ЛАТИНСНА 
ПОРТУГАЛИЯсилеград

резултати и 
комуната по 
дната отбрана, самозащитата и сигурността.

Най-висшият партиен форум в комуната устано- 
ви, че във основа на конкретните и ясни програмни 
задачи в изграждането на съвкупната система на об
ществената самозащита, активността 8 стават
получава все по-организиран вид. Тези 38Лачи 8Тав 
грижа на всички в комуната. Те не са само н°Рматив 
но регулирани, но започват съществено Да »«
в местните общности, организациите на сдружения в местните г на 0бществено-лоли-

ПРИНОС ЗА МИРА И МЕЖДУНАРОДНОТО 

СЪТРУДНИЧЕСТВОтази област

Президентът на Република 
та Йосип Броз Тито със съ
пругата ои и сътрудниците на 
22 март се завърна в Белград 
след многодневното официал 
,но посещение на нянои стра 
ми в Латинска Америка и Пор 
тугалия.

На аерогара „Белград" пре- 
зццвнът Тито, съпругата му 
и членовете на делегацията 
бяха най-сърдечно посрещна
ти от най-висши държавни и 
партийни ръководители, гене
рали на ЮНА и обществени ра 
ботници.

В хола на сградата на аеро 
гара „Белград” президентът 
Тито даде следното изявле- 

за югославската обществе

ческо и икономическо разви
тие. Чувствува се положител 
но нетърпение за възможно 
по-кратък срок да се навакса 
онова, в което така дълго се 
е занъснявало. Касае се пре 
ди всичко за използуване на 
собствените богатства и възмо 
жности за доброто на най- 
широките народни слоеве. Вър 
ху тази съвместна цел на оп 
ределен начин са се ангажи 
рали различните обществени 
струнтури. Това се изразява

активностиза съвместните 
на международен 
задълбочим взаимното 
рие и разширим основата за 
още по-богато двустранно съ 
трудничество във всички об 
лаели.

останалите структури 
живот в комуната.

Дейността на органите, организациите
СК върху развитието системата на 

ествена самозащита стаРва все по-вонвретна. Във всява 
соеда се определят непосредствени задачи за ®Ф 
насно противопоставяне на всички антисамоуправител- 
НИ и антисоциалистичесни сили.

на Службата за вътрешни работи по- 
изпълняват зада- 

видове

труд и в 
тическия план, да 

дове-и чле- 
общ-

новете на

СЪВМЕСТНИ ЦЕЛИ НА ЛА
ТИНОАМЕРИКАНЦИТЕОрганите

организирано и успешно 
и осуетяване на всичнистоянно, 

чите си за решително 
вражеска дейност.

Страните, които посетихме, 
а това е мисля 
за цяла Латинска ■ Америка, 
минават през един етап на 

обществено-полити

характерно
и надрови уси-

ВЛОЖесобяСваанГкТ териатоерРиИалЛнНаИта отбрана и ус- 
лия за оспособяване на р рлната самозащита по-
пехите са налице' пчелна 4форма. Непреиъснато ун- 
лучава все, "°и^лнщ0 « идейно-политичесно образо- 
репва професионалното и д^та от6рана и цивилна- 
аание на вситч”ИМест„Рите общности стават решителен 
та самозащита Местнит изиранв „а задачите в
фактор за последовател Р „епренъснато нре-
ТПГ и°цялата общесТена^мозашита в комуната.

Обстойният анаа^апанР*натаЧ^ей1щ)Ст!евИ<РазотнРи-

ванет^и^премахване на ^^^ддояван^на^обществе- 
личните видове <щенули и ’Р 6ри резултати 
ното имущество — с® ° алиите а търговското обслу-
че е <=пожен ираи на ан елните ра6отничвсии йон
жване в селата. С У РганизацииТе и органите 
троли, подпомагани от Р и други органи полу-
СК, от инспен^°”На премахваното на всични уклони 
чават голяма “ ичесния живот в комуната.

обществено-инономи форми се наме-
Вътрешиият враг -Рев Р Р *НМ( протиаопо-

сва в самоуправителнитеаИн_ДРсУюк _ изтъина „а

заседанието Г. конференцията-Затова —

”” ,1" .и.".- гагномунистите в номуиата 
Нонфереицията.

в. в.

(На 2 стр.)уснорено

ДИМИТРОВГРАДние
1НОСТ.

в— Нашето посещение 
Мексико, Панама и Венецуе 
ела беше твърде 
Почти цялото време прекара
хме в разговори и конкретно 
договаряне за 
,на сътрудничеството.

нашата общественост доня 
осведомена. Мога да 
ние се връщаме обо 

с нови познания за

Акция по събиране на нръв 

на 5 и 6 април
успешно.

разширяване 
За то-

Ве- В Димитровградска община е в пълен ход под- 
готовната за акцията по събиране на нръв. Координа
ционният отбор при Общинсната нонференция на ССРН 
даде инициатива за формиране на нооридинационни 
тела във всични организации на сдружения труд, мест
ни общности и трудови общности за успешно провеж
дане на акцията, ноято е от неоценимо хуманно зна
чение.

ва
къде е 
нажа, чена гатени
.народите и ръководните лич 

на страните, които по 
и доволни сме от по

I

наети
сетихме 
стиснатите резултати.

Тръпвайни на това посеще- 
непосред-

в В течение са събранията в местните общности 
и трудови нолентиви, нъдето на трудещите се и граж
даните се говори за значението на това мероприятие 
и се записват доброволните нръводарители.

Координационният отбор при ОК на ССРН отпра
ви възвание до всични трудещи се и граждани в об
щината да помогнат тази изнлючително важна обще
ствена анция.

Обширно за значението на кръводаряването

ние, ние искахме 
ствено да се запознаем с про 

тази част на овета 
усилията, ноито народите 

на Латинска Америка полагат 
своята по-нататъшна поли- 

и икономическа само

цеоите в 
(И сча иа

за
тичеона 
стоятелност.

на
стр 5.и от необ

ходимостта да се договорим
за на 
те на

Ръководехме се



ШВЕЦИЯ
ОЧАКВА
ПРЕЗИДЕНТА

МОС 3\ МИРА И МЕЖДУНАРОДНОТО 

СЪТРУДНИЧЕСТВО I

и ГОСТОПРИЕМСТВОТО В ПОР
ТУГАЛИЯ

(От 1 стр.) във вътрешното развитие 
необходимостта от по-тинтен- 
зивни контакти между обще 

култур

и в нарастващото самосъзна 
1ние, в подчертаното желание 
да се афирмира националната 
самобитност и да се заздра- 

Нався-

Искам също така да благо 
дари на президв\нта на Репу 
блика Португалия Коща То
миш за гостоприемството, но 
ето ни беше оказано по вре- 

посещението. Ние и в 
приителсна страна води 

хме твърде обстойни разгово 
ри и полезна размяна на мне 

така

титоствено-гюлитичесните,
1ни и други организации. 

Който е следел нашето повява независимостта, 
къде се срещате и с убежде 
нието, че за осъществяването 

необходимо

сещение е можал да види 
как навсякъде срещахме на 
истина
1ния. Онова, което 
доживяхме във Вера Круз и 
Панама, накто и в Каракас, 
на всички ни ще остане като

мо на 
тази I ВАЖЕН ЕТАП В РАЗВИТИЕТО НА ОТНОШЕНИЯТА И СЪТРУД- 

НИЧЕСТВОТО МЕЖДУ ДВЕТЕ СТРАНИ
на тези цели е 
свързване с други страни, не 
само в регионален, но и на 
по-широк международен план.
И това преди всичко със стра 
ните, срещащи се с подобни 
проблеми, които се ръководят 
от същите интереси. Затова незабравим спомен, 

разбираемо, че днес ла

сърдечни посреща- 
например

пия. На народа, който 
прекрасно ни посрещна изка 
звам сърдечна благодарност.

Благодаря и на 
на Бермудите, който ни 
за много сърдечно гостоприем 
ство и почти винаги беше с 

време на пребилава

Стокхолмският ежедневник „Свенска дагбладет тези 
д„и с топли думи писа за предстоящото посещение на пре
зидент» Тито в Швеция, оценявайки го като важен етап в 
развитието на шведско-югославските отношения и сьтрудни- 
5" П™ този повод шведският вестник на Няла страница 
пише за личността на президента Тито — като партизански 
герой и вожд на югославските народи и народност;/! и еми- 
нентон световен държавник. На шведската общественост на
шият президент е представен като „жива легенда и един от 
най-великите държавници на нашето столетие.

На шефа на югославската държава
важният исторически период на 

оставя

гувернера
окаАз в своите речи поех зае и

тиноамериканените страни та
ка решително 
освобождение от всички видо 
ве чуждестранно 
намеса.

Страните в Латинска Амери 
-- обстоятелства 
по-значителен фан 

отно-

народите на 
да пренеса сим

дължението на 
Югославия

настояват за

и патиите и изразите на прия нас по 
телски чувства от народите 
на Мексико, Панама и Вене 
цуела. Възползвам се от слу 
чая за всичко още един път 
да благодаря най-топло на ше 

на фовете на държавите, на _пра 
вителствата и народите на те
зи страни.

влияние
нето ни там.

Нашите посещения предста 
оляват принос към мира и 
международното 
ство
телството ни с тези народи,ко 
ето и в бъдеще трябва да 
развиваме и укрепване.

писа „Свенска

съоремшжия свТГитего той като голям държавниксвреме! неуморимата ^ 0орба ^ независимостта иа Юг0.
активност за мир в света.

за името на президента

ка в такива
стават все
тор в международните 
шения. Те по-решително се 
ангажират в решаването 
актуалните проблеми, 
бено в промяната на сегашна 
та несправедлива между народ 
на икономичесна система. За 
това е и естествено, че всич 
ки тези страни, които посети 

намериха заедно с

сътрудниче- 
и големи изяви на прия следа с

славия и е всестранната си 
Югославия — изтъкна вестникът 
Т|,то са свързани всички успехи в следвоенното социалисти- 
ческо строителство на страната, чиято основа представлява 
единственият обществен експеримент — самоуправлението.

Авторът на репортажа припомня на сънародниците се 
и за богатата жизнена история на югославския президент ка
то лидер на ЮКП и председател на СЮК.

Свенена дагбладет” констатира, че през предстоящо
то държавно посещение, което преди всичко той оценява 
като делово, президентът Тито с премиера на шведското пра
вителство. Палме ще води изчерпателни разговори за наи- 
актуалните въпроси на съвременния свят. Вестникът счита, 
че в центъра на вниманието в размяната им на мнения ще 
бъдат проблемите на недостатъчно развитите страни, текущи
те международни икономически и политически процеси, деи- 

върху изграждането на нов икономически порядък и 
сътрудничеството между необвързаните и неу-

В

а осо-

Президентът Тито ще 

подети Швеция
хме, се 
останалите развиващи се стра 

за поче се определиха
на необвързване или 

която

ни и 
литиката във всиза политика,

съществени въпроси 
с необвързването.
с това във

сечки Във 
всичкитесхожда

връзка
три страни срещнахме 
интерес за Конференцията на 
необвързаните страни 
ломбо, подкрепа на подготов 
ката, която е в ход и заинте 

за успеха и.
посветихме

пълен ността
укрепване на
трални страни. _____

Репортажът за личността на югославския президент ое 
публикуван под голямо заглавие „Държавно посещение на 
една легенда" и илюстриран с фотографии на другаря Тито 
от военните дни и обикновения му живот.

но посещение в Кралство Шве 
ция по понана на нрал 
Густав XVI и шведеното 
вителство.

на Социалисти-Президентът 
чесна федеративна република 
Югославия Йосип Броз Тито 
наскоро ще направи официал-

Ко- Карл
пра-

ресованост
В разговорите

внимание на развитие 
то на билатералните 
ния. Видяхме, че 
ват големи 
по-нататъшното 
ване във всички области.

Констатирахме, че за иконо 
мическото сътрудничество съ
ществуват по-големи възмож
ности, специално за разширя 
ване на търговската размяна, 
съвместни капиталовложения 
,и промишлена кооперация вър 
ху дългосрочна основа и 
н В това отношение бяха оа 

конкретни проек-

(Танюг)
голямо отноше

съществу-
възможности за 

разширя ПОСЕЩЕНИЕТО НА ТИТО В СТРАНИТЕ ОТ ЛАТИНСКА АМЕРИКАСЛЕДИМ

НА ОБЩА РАБОТА
скванията тези идеи час по- 
скоро да се претворяват 
живота.

Подготовката за петата кон 
ференция на необвързаните 
страни в Коломбо и очаква
нията от тази среща безпор 
но бе една от централните 
теми на разговорите на пре 
зидента Тито с тримата дър 
жавници. Въпреки че статута 
на тези страни в движението 
на необвързаните е различен 
(Панама е постоянен член, а 
Мексико и Венецуела са на
блюдатели), интереса за те 
мите, за които ще се разисква 
и позициите, от които ще из - 
хождат отделни страни, 
странно са анализирани.

Посещението даде силно 
насърчение на единството на 
необвързаните страни, което 
тъкмо е най-добрата гаранция 
за печата ореща на шефове
те на държавите и правител 
ствата .в Коломбо.

Посещението на президен 
та на Републиката Тито на 
Мексико. Панама и Венецуе
ла ще бъде ново силно насър 
чение за по-нататъшното раз 
витие на двустранното сътру 
дничество. преди всичко 
стопанската област и то на 
всички съвременни 
'общи капиталовложения, 
перация и участие на 
'поедприятия в строежа 
онези обекти, които са 
ходи ми на тези страни, 
кои опити от такъв вид сътру 
дничество вече дадоха първи 
те, но онромни резултати.

но с всички страни, които с 
поскъпването на нефта осъ
ществиха големи валутни ре 
зерви и изведнъж се намери 
пред дилемата: какво да пра 
ви с толкова пари. Прези- 

Перес набързо запо 
създаването на инве 

програма, чието

пред Обединените нации 
доволното е необходимо 
се свика и нова сесия на Ге
нералната асамблея.

Може да се каже, че про 
блемът по 
представлява главната преону 
пация на • мексиканското пра
вителство и нейната диплома 
ция.

иДесетте дни пътуване на 
Президента по страните на 
Латинска Америка — Мекси
ко, Панама и Венецуела, и 
разговорите, водени с Ечеве 
рия, Торихос и Перес, въпре 
ки своите специфичности и- 
мат доста общо в политиче 
ската оценка, без оглед че 
всяка от тези страни има свои 
собствени преокупации и про 
блеми, които определят и на 
сочват техните външнополити 
чесни ориентации.

Мексико, силна и влиятел
на страна в Карипския район, 
твърде е деен фактор на меж 
дународната сцена, в борба
та, За премахване на иконо
мическото неравноправие и 
разоръжаването. Президентът 
Ечеверия с известната си реч 
в Генералната асамблея 
преди две години и с приема 
нето на неговата повеля за 
правата и длъжностите на вси 
чки страни, подигна твърде 
важен въпрос, който непрес 
танно доминира на всички ме 
ждународни събрания и нон- 
ференции.

В областта на разоръжаване 
то мексиканската дипломация 
съоцо е твърде ангажирана. 
Мексиканските представители 
в Обединените нации постоя 
нно се застъпват за раздви 
жване на този проблем 
мъртва точка, който не само 
че стапнира, но надпреварата 
във въоръжаването непрекъ
снато продължава. Нейните 
'инициативи и мнения се на
сочват в момента цяла реди 
ца проблеми да се изнесат

вда
т.

згледани и 
ти Убеден съм, че бъдешото 

ше бъде мно
разоръжаването

дентът 
вада
стиционна 
осъществяване трябва да да 
де възможност за големи со 
циални и обществени рефор 
ми, които години наред са 
пренебрегвани.

сътрудничество 
го по-ползотворно.

ползата 
обмен на опити

Стана дума и за 
от по-широк _

Панама с генерал Торихос 
начело е погълната например 
от проблема за 
канал и настояванията, 
тю-окоро да възстанови суве 
ренитет над тази част на „от 
нетата територия". Чувството 
на национална гордост за меж 
дународната подкрепа и разби 
рателство за тяхната правдива 
борба, чувствува се почти на 
всяка врачка.

На конференцията за печа 
та в края на разговорите с 
президента Тито генерал Тори 
хос първите думи на благодар 
ност отправи до журналисти 
те, ноито до голяма степен 
са допринесли Панама да из 
лезе от изолацията и да по-

Панамския
час

Всичките три страни една 
кво са ангажирани и манифе 
спират солидарност с всички 
страни на Латинсна Америка, 
които се противопоставят на 
различни видове натиок 
борбата за независимост и 
настояванията техните природ 
ни богатства да се ползват 
за собствено развитие.

В разговорите и срещите с 
държавниците на тези страни 
се манифестира и взаимната 
солидарност и единодействие 
на необвързаните и развива
щите се страни в решаването 
на международните икономи 
чесни и политически пробле 
ми на днешното време. Бав 
ните промени на старата ино 
номичеона система предизвин 
ват по-нататъшно задълбоча
ване на яза между развитите 
и неразвитите страни с все 
по-големи икономически и по 
литичеоки последствия. Тъкмо 
затова страните на Латинска 
Америка, чиито многобройни 
предложения и идеи са вне 
сени в международни доку
менти, са твърде дейни в изи

ВЕСТНИК НА БЪЛГАР- 
СНАТА НАРОДНОСТ В 

СФР ЮГОСЛАВИЯ 
Излиза вевни петък 
Урежда редакционна 

колегия
Директор, главен и 
отговорен редактор 

ТОДОР ВЕЛЧЕВ 
Отговорен редактор 
СТОЯН СТАННОВ 

Техничесни рвдатнор 
БОГДАН НИНОЛОВ 

Издава „Братство" — 
Ниш. Кай 29 денамври 8 
Телефони: дирентор — 
48-454, Реданция 46-845 

администрация 46-343 
Годишен абонамент 60, 

в полугодишен 30 
динара

Тенутца сметна 
62500-603-0626 
СДН — Ниш 

Пачатница „Вук Нарад- 
мич". Ст. Пауноаич 
№ Т2 - Н и ш

все
в

от

лучи подкрепа на световната 
та общественост в спора със 
Съединените американски ща
ти. Голяма заслуга за това 
безюпорно принадлежи и на 
(необвързаните страни, чии
то постоянен член Панама 

от етана на министерската сре 
ща в Лима.

Венецуела, третият изно
сван на петрол, а пети про 
изводител в света, стана по
тенциали^ инономичеони мощ 
на сила и като такава играе 
все по-значителна роля заед

в

основи:
5 коо

наши
на

необ
Ня-
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ЗАСЕДАНИЕ НА Ок

МЕРОПШШ! РАЗРЕШАВАНЕ 

НА СОЦИАЛНИТЕ ПРОБЛЕМИ
ПРОЕКТОПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА КУЛТУРИТЕ НА НА 
РОДНОСТИТЕ И ЕТНИЧЕСКИТЕ ГРУПИ В ПЕРИОДА ОТ 1976 
ДО 1980 ГОДИНА

ЗА РАВНОПРАВНО КУЛТУРНО 

РАЗВИТИЕ НА НАРОДНОСТИТЕ
^Димитровград, провеА^оана22°2рГИТе

В областта на детската за 
щита е нужно създаване на 
всички условия за цялостна 
защита на децата. Същите 
задачите са и в областта на 
образованието,' здравеопазва 
нето, социалната защита в по- 
широкия смисъл на думата и 
т. н. Също е необходимо да 
се обърне внимание и на дру 
ги области: ренреацията, фи
зическата култура, където до 
сега липсват канвито да било 
мероприятия.

В разискванията на предста 
вителите на общностите на 
|И1Нтересите бяха изтъкнати 
проблемите, с които се срещат. 
Не бяха обаче предложе 
•ни и мероприятия за разре
шаването им. Факт е и то
ва, че няма нито лице, ни то 
служба, която постоянно да 
следи и обединява тези въ
проси, както и да предлага 
и търси възможности за тях

Във встъпителното
“ Впе»«° Димитро™ секре 
тар на ОК на СНС в Димит- 
ровград изтъкна, че 
та политика

и в сега подготвящите се са
моуправителни 
по разпределение 
и личните доходи в общината. 
А без това и други мероприя 
тия е невъзможно да се на
малят сегашните социални ра 
злини.

Затова в

споразумения 
на доходитесоциална 

неразделна 
по съвку

ооществеко-икономиче-

е
част на политиката 
лното
сно развитие 
среда. Въпросите 
със социалната 
бва да залегнат 
средносрочни и 
програми по развитие г1 
довите организации, местните 
общности,
■общности 
т. н. В плановете

в определена
във връзка 

политика тря 
в годишните, 
дългосрочни

предстоящия пери 
од е необходимо да се разгле 
дат проблемите на всеки ра 
ботник и на всички трудови 
организации в областта на жи 
лищната политина. Нужно е 
в това отношение да знае все 

на работник ,кога ще бъде 
решен и неговия 
проблем. А те трябва да се 
разрешават в съгласие с ус 
тановената политиката на со 
циалистическа

на тру

самоуправителните 
■на интересите и ки

по развитие 
е Димитровградска община 
няма

жилищен Самодейността — основа за развитие на самобитна наци
онална нултураобаче установени ясни 

задачи и предложение за ра
зрешаване на проблемите от 
областта на социалната поли 
тика.

Елементите на 
политика се намират 
ност в системата на разпре
делението на доходите и лич 
ните доходи. А това 
постоянна борба за увеличена 
производителността на труда, 
а съответно на това и за уве 
личение на личните доходи.

Нужно е да изтъкнем.

ното решаване.
Комитетът реши, че пробле 

мите трябва да се разреша
ват в онези организации, къ 
дето се и явяват. Изпълнител 

Общинската 
задължава,

Свободното и равноправно ра 
звитие на националните култу 
ри е една от съществените 
съставки на равноправието на 
народите и народностите в 
СФРЮ. С Конституцията 
СРС се утвърждава задълже
нието на републиката да под
помага развитието на култу
рите на народностите и етни
ческите групи, живеещи на 
територията на Сърбия. Тези 
нейни функции изпълнява Ре
публиканската културна общ
ност и тя тези дни подготви 
проектопрограма за петгодиш
ното развите на културите на 
народностите, живущи в цен
тралната част на републиката, 
без автономните области.

През последните шест го
дини РКО за развитието на 
културата на териториите на 
шест общини, в които живее 
българската и албанската на
родност, е дала 74 милиона 
динара. С проектопрограмата 
за развитието на тези култури 
в предстоящия период се 
предвижда продължаване на 
тази политика, за да станат 
средствата, които отделя РКО, 
насърчителен фактор в анга
жирането на местни средства. 
Но тъй като се касае главно 
за неразвити общини, те игра
ят още по-важна роля в пла
нирането и програмирането на 
културното развитие и в про
ектирането и 
често на първите обекти за 
култура.

птира Дома на културата в Ди 
митровград, а да бъде изгра
ден нов дом в Звонци, Бабу- 
шнишка община.

А едно от най-интересните 
начинания до 1980 година 
трябва да бъде изграждането 
на необходимите помещения 
за работа на художествена 
галерия при |Погановсни мана
стир.

Освен че през настоящия 
период особено внимание ще 
се обърне на развитието на 
самодейността 
от най-значителните фактори 
на културното битие на наро
дностите и етническите групи 
— Републиканската културна 
общност до 1980 година осо
бено трябва да се ангажира 
върху развитието на библиоте 
чното дело в тези общини. 
Счита се, че засега въпросът 
за централни библиотеки на 
задоволително равнище са 
решили Димитровград и Бабу- 
шница, но че трябва много по 
вече да се влага за откриване 
на библиотечни пунктове във 
всички по-големи селища. Из
ключително внимание обаче 
ще се отделя върху попълва
нето на библиотечните фондо 
ве с книги на сърбохърватски, 
но и на български език. Счита 
се, че сега в общините Дими
тровград, Бабушница, Сурду- 
лица и Бооилегрзд в библиоте 
ните има около 18 хиляди кни 
ги на български езин, относно 
0,4 книги на жител. Ето защо 
Републиканската «ултурна об
щност в предстоящия период 
за издателска дейност на бъл- 
гарони език ще отдели около 
15 милиона динара и оа набав 
ната на книги 1,250 000 дина
ра. В проектопрограмата за 
развитието на културата на на
родността се предлага (за да 
се концентрират тези сред
ства на едно място и да се 
осъществи нонтинуирана и се
лективна политика) в предсто 
ящия период набавната на кни 
ги на български език да прев
земе издателство „Братство", 
което и в досегашния период 
изигра значителна роля в раз
витието на културното разви
тие на българсната народност 
в Сърбия.

Накрая, същността на това 
предложение е забележител
ните резултати, които са осъ
ществени на този план макси
мално да се използват, до 
1980 за да се направи още по
вече. А какво още може да 
се направи най-вероятно ще 
се чуе и до приемането на 
този проект на една от пред
стоящите скупщинм на Репуб
ликанската културна общност.

Т. Нешич

солидарност 
между организациите на сдру 
жения труд.

В областта на настаняване 
то на нова работна ръка тря 
бва да се създават възмож 
ности за приемане на нови ра 
ботници. Това трябва да се 
осъществи чрез кредитиране 
на нови работни места, парти 
ципиране за прием на стажан 
ти и прочие. Нужно е обаче 
и в тази област да има акци 
онна програма, за чието осъ 
ществяване трябва да се за 
стъпваме в предстоящия пе

ният съвет при 
скупщина се
съдействие с всички органи, 
занимаващи се с тази област 
да разгледа цялостната пробле 
матика в областта на социал 
ната политика. След това ще

социалната 
всъщ- в на

значи

се изготви и програма с пред 
ложения и определят сроко
ве за разрешаване на всички 
проблеми.

че
като единв политиката на разпределе

нието не е внесен един ва
жен принцип: принципа 
солидарност. Той е забравен

на
А. Д.риод.

ПРЕДИ 35 ГОДИНИ

*

27 МАРТ
1941

изграждането

*
ЧЕТИРИ НА СТО ОТ 

ОБЩИТЕ СРЕДСТВАизпълни иснанията на огромното болшин
ство на народа, за ноито с години с бо
ри. .."

ПЪРВИЯТ РЕВОЛЮЦИОНЕН пробив на 
старата политическа система стана на 27 
маот 1941 година” — се казва в Програ
мата на Съюза на югославските комуни
сти На този ден стана вълнение на ма
гите в Белград, Сплит, Мостар, Любляна, 
Нетина Битоля и още много други градо- 
Ц страната. Народите на Югославия 

казаха на Хитлер. ,,НЕ.
комунистическата .партия, 

закалена в ^^осТавГ бе^ггодгот^а

кя/дажяа»,
договор, кога™^н а„т народите на Юго 
писаха този срамен ' демонстра-
славия излезнаха на улидите ДЛ ,ьр0ят 'на
ггивно назаха, въпат в договор с
война, огн°лн°™ * по добре гроб, отаоя- 
,ноТрРобИ!"Ф-Тха се лозунгите, ноито из
дигна народа. издаде ВъзВа-
вание "ни ,огосла= народи на

°ТИРйТиае,6иоРмауниРстиИте очитаГиЧеерВвсИНте-

вдииствотоаиВдрУ>нбата на 
ски народи, в интере ®6одата и незави- 
сила за запазване на ,огославия, се-
симостта на иар‘ЗД‘”втп . а аеднага да 
гашиото правителство Р

В предстоящия период до 
1980 година се предлага Репу
бликанската културна общност 
за развитието на културите 
на народностите и етнически
те групи да отделя 4 на сто 
от общите средства, с които 
ще разполага. Това би трябва
ло да възлиза на оноло 68 ми
лиона динара.

Онова, ноето е особено ин
тересно за Нишки регион, па 
чиято територия има българ- 
сна народност и ром и, е пре
дложението постепенно да се 
формират културни центрове, 
ноито трябва да изиграят роля 
в организирането на културни 
дейности в общините, канвито 
са, да нажем, Димитровград
ска или Бабушнишка община. 
В тази насока Републиканска
та културна общност ще вла
га значителни средства за 
построяване или уреждане на 
обекти, с които ще се решава 
материалната основа за разви 
тието на културата в тези об
щини. Така например до 1980 
година с помощта на РКО тря
бва да се реконструира и ада-

След мартовсните събития номунисти 
те поиснаха съюз със СССР, 
права на народите, свобода на синдикал
ното обединение, пълна амнистия на всич- 
ни политичесни затворници и прочистване 
на държавния апарат от профашистни еле-

национални

ве в 
първи в Европа

Югославската
менти.

От 27 март 1941 година I 
всъщност започна откритата 
против хитлеризма и борба за запазване 
на свободата и независимостта на югосла 
вените народи. В своята по-нова история 
югославските народи бяха в 
под ръноводството на своята Комунисти-^ 
чесна партия да нажат решително „НЕ!” 
на Информбюро 1948 година и да онажат 
съпротива на много неприятелски елемен
ти, ноито иснаха да спрат колелото на ис-

Югославия
съпротива

състояние

торията.
В момента, ногато в нашето общеедво 

се правят революционни 
за провеждане на Конституцията и прила- 

на линията на СЮН за изграждане на

пребразования

гане
самоуправителния социализъм в страната 
и необвързаността нато система във външ
ната ни политина, събитията от преди 35 го 
дини могат да бъдат поучителен пример и 
вдъхновение.

на

Б. Н.
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СРЕДНОСРОЧНО ПЛАНИРАНЕ

СЪРБИЯ ДО КРАЯ НА 

ДЕСЕТИЛЕТИЕТО
селение Да се намали от 40 
на сто през 1975 на 33,5 на 
сто през 1980.

Основните цели на общест- 
вено-инономичеокото развитие 
на СР Сърбия е предстоящия 
петгодишен период са: по-на
татъшно укрепване на самоу- 

по-стабилно

ДАННИТЕ сочат, че предсто- 
петгодишен етап в раз 

СР Сърбия те 
бъде най-амбициозният в след 
военния период.

Импресионират данните на- 
планираното

БОСИЛЕГРАД
ящиит 
питието наПърви разговори за разпределение 

на бюджета
40пример,

стопанско развитие ще допри 
несо увеличение на общество 

продукт ,с 40 на сто,

иправлението, 
съгласувано стопансно разви
тие, увеличение на броя на за 
етите и преобразование на со
циално-икономичесния
на населението, [ 
регионално развитие, разширя 
ване на икономическите отно 
шения с чужбина и укрепване 

способност

нания
националния доход на 
от населението от Ю00 дола- 

1975 година' на 1400 
1980 година.

човек

съставволи. Някои искове, които са 
по-гол о м и от миналопо-— Бюджетните средства са 

ограничени е Резолюциите за 
обществено потребление в СР 
Сърбия. Когато се има пред
вид този момент стига се в 
разрез с нарастващите потре
би. Така например исковете 
на организациите, органите и 
[Службите, финансирани от 
средствата на общинския бю
джет, сега възлизат на около 
16 милиона динара, което 
с 5 милиона повече от сред
ствата, които имаме 
СИМЕОН ЗАХАРИЕВ, предсе
дател на Изпълнителния съвет 
на Общинската скупщина.

Председателят на Изпълни
телния съвет счита, че в сво
ите искове някои 
потребители търсят много по
вече средства 
увеличаване

Също така някои трудови ор
ганизации, които самостоятел
но осъществяват свой доход, 
сега търсят от бюджета сред
ства за капиталовложения, за 
което не може да им се удо-

ра през 
долара през 
Също така предвижда се по
строяване на 310 хиляди жи
лища. Селскостопанското про
изводство трябва да се увели
чи с 22 на сто, а селското на-

ТАЗГОДИШНИЯТ бюджет 
на Босилеградска община ще 
възлезе на 11,3 милиона ди 
нара. Той ще бъде по-голям 
от миналогодишният с 14 на 
сто. Повечето рт средствата 
на сегашния бюджет са допъл 
нителни и ще ги даде Скуп
щината на СР Сърбия. Те са 
предназначени за финансира
не на редовната дейност на 
органите на управата и 
останалите държавни органи в 
комуната.

Изпълнителният съвет на 
Общинската скупщина досега 
два пъти обсъди как (според 
съществуващите критерии) на 
най-подходящ начин да се 
разпределят бюджетните сред 
ства. Това е сложна и отговор
на задача, защото средствата, 
които образуват бюджета, все 
още са недостатъчни и не мо
гат Да задоволят нуждите на 
всички потребители. Пробле
мът е до толкова сериозен, 
че потребностите растат бързо 
и средствата в бюджета не 
достигат.

равномерно
много
дишнито, со образлагат с пуж 
дите за приемане на нови ра
ботници. В сегашния момент 
на финансиране и това нещо 

бъде прието. Има
на отбранителната 
на републиката и страната.не може да 

доста и нови искове от някои 
органи и организации, които 
досега не са финансирани от 
общинския бюджет. — Накрая 
— добави Захариев — през 

години от бюджета ще

ЧАКА СЕ ПОСЛЕДНИЯТ МОМЕНТ
С на нова работна ръка 

са нужни нови напиталовложе 
ния.

на ванетоИзпълнителният съвет при 
Общинската скупщина в Ди 
митровпрад, на 
си състояло се на 22

г. разгледа и прие лроек 
топрограмата за обществено^ 
икономическо развитие на об 

1976 година. Из 
изготвяне 

са би-

тази
се отплащат кредити за 
трождането на Дома на 'Кул
турата и още някои други обе
кти. Това също повишава раз- т 
ходите на бюджета.

С една дума, с 
ограничените оредства на таз
годишния бюджет, необходи
мо е той да бъде правилно 
разпределен, а средствата ра
ционално изразходвани.

предложенията за 
на бюджета

из-нп:ю
заседанието 

март, По отношение на капитало 
вложенията бяха 
сериозни забележки, 
ност, капиталовложения, от
150 милиона динара, са пред 
видени в каучуковата проми 
шленост, земеделската коопе- 
рация „Сточар", конфекция 
„Свобода", „Търгокооп и др. 
Конструкцията на финансира 

обаче все още за- 
Затова

отправени 
Всъщ-

оглед на
щината през 
ходна основа за 
на проектопрограмата

осъществените резултати
те през 1975 година.

Стопанско-общественото ра
звитие през 1975 година се е 
осъществявало в твърде сло
жни условия, изтъкна в уво- 

- 1 изложение Игнят Па 
завеждащ план и анализ 

при органа на управлението. 
Все пак постигнати са относи 

добри резултати. Прои 
т труда е 

с 17,4%), инономи

бюджетни

от реалното 
на бюджета. ли

Върху
разпределението 
ще се изяснят делегациите на 
местните общности и трудови 
те организации в комуната.

В. В.

нето не е
бяха осно-нръглена.

вателни забележките на
Изпълнител-

ня-
кои членове на 

съвет, коитодното си оправданония
се питаха дали това не са са 

на желания и да 
отношение на капитало 

не е било по-ре- 
същите да бъдат вграде 

средносрочните програ- 
по развитие.

Може да се отправи серио 
- ^ забележка и на проекто 
програмата по развитие, поне 

същата представлява пре 
димно събрани 
стопанските 
общината. В програмата не са 
обработени твърде важни обла

нов

мо планове 
ли по 
вложенията 
ално 
ни в

телно 
зводителността наОТ СЕСИЯТА НА ОБЩИНСКАТА СКУПЩИНА В ДИМИТРОВГРАД
увеличена 
чността за 19°/о, личните дохо 

27°/о и прочие.ГОЛЕМИ ЩЕТИ НА ОБЩЕСТВЕНОТО 

ИМУЩЕСТВО
миди за

Не трябва обаче да се за
бравя, че все още личните 
доходи в димитровградското 
стопанство са за 30°/о по-ни 
ски от

зна

же
планове насредния личен доход 

републиката. Настаняването 
па нова работна ръка е мини 

А освен това стопан- 
редица 

бъдат

организации отв

мално.
ството се среща с 
трудности, които ще 
основна пречка в развитието 
и през настоящата година.

укрепване
на самоуправително-социалисти

отношения, развитието

дването трае дълго време, ка- 
кто в прокуратурата, така и в 
съда.

Заслужава особено внима
ние фактът, че малък брой за
явки поднасят инспекционните 
служби. А те са всъщност оне 

които трябва да 
следят, разкриват и осведомя
ват за различни престъпления 
и незаконни деяния. За тяхна
та работа не може да се даде 
положителна оценка, 
се касае за дейността им 
тази
вид и щетата направена на об
ществено имущество безспор
но е, че инспекционните .служби 
трябва да засилят активността 
си. От това до голяма степен 
зависи и отношението на ня
кои лица към общественото 
имущество.

жба там, нъдето щетите са 
по-големи, се касае за 
организация на работа. В това 
отношение бяха изтъкнати зе- 

Вотъпително из- меделсната кооперация ,,Сто- 
” и търговското предприя-

Общинската скупщина в Ди 
митровград, на неотдавна със
тоялата се сесия, прие и от
чета за работа на общинската 
пронуратура.
ложение за работата на съща м
та изнесе Йеротие Чирич про тие „Търгонооп . От тази глед-
курор. Той изтънна, че броят на точка дори е трудно да се
на различни обвинения за угла установи направената щета и 
вни дела през 1975 година в се налага предприемане на 
Димитровградска община въз- по-сериозни мерки. А между 
лиза на 173. От този брой про- тях е изостряне на отговорно- 
ъив 63 лица са отхвърлени по- стта на ръководителите в оп

на доказател- ределени трудови организации.
Заявки срещу нарушител,ите 

поднасят гражданите, станция- 
милицията, Секретариа-

сти.
Изпълнителният съвет ре- 

пректопрограмата тряб
лоша

ши, че
ва да се допълни и в същата 
да бъдат внесени плановете 
по развитие на здравеопазва 
нето, образованието, 
та, физическата култура. - 
нея трябва да намерят място 

местните об

По-нататъшното
чар кутура-

скитена стопанството, селското сто 
панство, туризма, гостилничар 

н. са основи на

В
зи органи,

и плановете наството и т. 
политиката по развитие през Голямо внимание да 

развитието
щности.
се обърне и на 
ма инфраструктурата. Всичко то 

трябва да бъде готово за 
понеже Общин-

тази година.
През 1976 година се очаква 

увеличение на общия доход 
за 6,6%, на печалбата за 20°/о, 
на личните доходи за 4%: 
настаняването на работа тря 
бва да се увеличи 
и др. Това са поназатели, 
то относително са 
но които въпреки това не мо 
гат да се осъществят без по 
добре,ние на икономичността, 
рентабилността и производи
телността на труда в стопан
ството. Освен това за настаня

когато
вавради недостиг 

ства или маловажността на пре няколко дни, 
ската
ната сесия за 
ва да приеме програмата по 
развитие и бюджета за тази 
година дотогава трябва да 
се проведе и публично обсъж 
дане. А това ясно говори, че

област. Ако имаме пред- скупщина. на насроче- 
31 март, трябстъплението.

та на
та на вътрешните работи и 
самите трудови организации. 
Заявки от организаците на

на Общинската 
прокуратура са обхванати те
риториите на общините Пирот 
и Димитровград. Съвкупната 
щета на общественото имуще 
ство, направена в течение на 
1975 година и в _ двете общи
ни, възлиза на 309 хиляди ди
нара.

Касае се само 
углавни дела, които са в ком
петентност на Общинската 
прокуратура. Ако се имат пре 
двид и углавните дела, които 
решава Окръжната прокура
тура броят им значително се 
увеличава, а съответно на то
ва и нанесената щета.

В доклада за 3%
кои

скромни,

сдружения труд е положител
но явление, но тук има и не
достатъци. Обикновено те не 

с комплектувани докуме.н- 
разсле-

нещата се уреждат в послед 
ния момент!

са А. Д.А. Д.четакатации,за онези

на ОК 
от всички мест 

на ССРН да

ИЗ ДЕЙНОСТТА НА ОРГАНИЗАЦИИТЕ НА ССРН Председателството 
ССРН търси 
ни организации 
се включат в акциите за раз 
решаване на актуалните кому 
нално-битови 
стните общности. Затова във

Об-Председателството на 
щинска конференция на ССРН 
в Босилеград търси от всич 
ки ръководства на местните 
организации на ССРН в кому 
ната в ежедневната ои пРак 
тика да анализират и задълбо 
чават развитието на делегат 
ската система в своите среди.

организациите 
на ССРН трябва да бъдат в 
постоянна връзка с делегации 
те в местните общности и не 

да участвуват 
заемането

Място за договор и акции
проблеми в ме

на и обществената самозащи 
та е трайна задача и за орга
низациите на ССРН. Заедно 
с организациите на СК, съве 
тите на местните общности 
и другите обществено-полити 
чеши организации активно
стта в тази област ще продъл 
•жм.

базата: в местните общности, 
организациите на сдружения 
.труд и др.

В местните организации на 
ССРН занапред по-редовно 
ще се анализират всички въ
проси и проблеми от областта 
на снабдяването, изкупуването, 
работата на органите и организа 
циите в своите среди, както 
и всички отрицателни явле
ния.

всяка местна общност за 
тази година трябва да се въ 
веде местно самооблагане. 
Местните организации 
ССРН ще дадат пълна подпре 
па да се въведе десетгодиш 
но местно самооблагане в пе

Що се касае за делата от 
областта на стопанската пре
стъпност открити са 
чая на незаконно присвояване

По-конкретно,10 слу-
на

на имущество и за злоупотре 
ба на служебен пост и т. н. 
На й-гол ям е броят на углавни 

за несъвестна работа,

посредствено 
,в обсъждането и 
на становища по въпросите, 
които се разглеждат. С това

ри в цялата комуна, което Ще 
ползва за изграждане на Ае"

неелектрифи-

дела
където щетата е над 15 хиля
ди динара. Такива случаи

Всички местни организации 
на ССРН ще допълнят своите 
програми със задачите, произ 
тичащи от интервюто на пред 
седателя Тито.

лекопроводи до 
цираните села.

има
ще се постигне 'всички ини
циативи и предложения да въз 
никват най-непосредствено в

десет.
Йеротие Чирич също изтък- 

по оценка на тази слу-

Реализирането на концеп
цията по всенародната отбра В. в.

на, че
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НАШ РЕПОРТАЖ
ВЪЗВАНИЕ ЗА 

КРЪВОДАРЯВАНЕ„МАХАЙ СЕ ОТТУК, ДА ТЕ НЕ НАБИЕМ
Всяка, па и тази година, в цялата наша страна се 

организира една от най-хуманните анции — кръводаря
ване. В пашата община, според плана на Републикан
ския завод по кръводаряване, трансфузията ще се про
веде на 5 и 6 април тази година.

Координационното тяло при ОК на ССРН за кръ
водаряване проведе своето първо заседание и прие 
план по кръводаряване, който тази година предвижда 
420 кръводарители. Считаме, че този план зд нас не е 
голям и можем с лекота да го изпълним и преизпъл
ним.

?Т ДИМИТРОВГРАД до Ра- 
■Г нал 'Ч? около седем киломе 
тра. Асфалтно шосе и с кола 
се стига за десетина минути, 
към Петърлаш (вече трябва 
да се върви пеша.

Вече мръкваше, 
лош. Вместо 
пътувахме три 
Да не газим

а пътят все 
за 40 минути 

пъти повече, 
'калта отбивахме 

се по различни пътеки, по 
е вървяла 

Между другото

Участниците в акцията по трансфузия на кръв 
имат извесни облаги, а именно:

— кръводарителите получат два дни повече
ко-

1ИТО селска тяга.
те не се осо

бено различават от „официал
ния" път, така

годишна почивка;
— незаетите, ано станат нръводарители, според 

обществения договор за настаняване на работа получа
ват повече точки в зависимост от броя на нърводаря- 
ването;

че човек, мой-
то не познава пътя, 
пристигне в Петърлаш съвсем 
от друга страна...

В кооперативния 'и общест
вения дом, бяха над 
сет души. Имаше много 
ни. Събрание на местната орга 
низация «а Социалистическия 
съюз. Дневен ред; запознава
не с 'интервюто на другаря 
Тито. А след това дискусия...

може да

— Всички кръводарители могат безплатно да по
лучат удостоверение за кръвната си група и Рх-фантор, 
който се внася в новия личен паспорт на 
гражданин. Онези, които не са кръводарители, това 
удостоверение плащат по 120 динара.

От събранието в Петърлаш всекишестде- 
-• и же- година, нсгато се изграждаше 

шосето до тяхното село. А то
зи път и те ще го ползват" ...

„Пътят е твърде важен, ка
за НОВНО АЛЕКСОВ. Но 
сме вече на възраст. Трябва 
по друг начин да работим. Аз 
постоянно съм на различни 
събрания. Винаги се говори за 
сдружаването на селскосто
панските производители с ко
операцията. За това трябва 
да разискваме и сега. Затова 
се пише, предава по радиото 
и телевизията. Нам не всичко 
ни е ясно. Къде са другарите 
от кооперацията да ни осве
домят. Да ни помогнат. Дали 
е ясно всичко в това отноше

ние поне на тях?... А как 
да имаме доверие в коопера
цията, когато се говори, че из 
нупната цена на различни сто 
ни е по-голяма във Височки 
Одоровци, отколкото при нас. 
Това казват, заради конкурен
цията на двете кооперации в 
това село... А за пътя трябва 
да помогнат и кооперацията, 
и общината, и Социалистиче
ския съюз” ...

„Да, вярно казва другарят 
Алексов. От кооперацията с 

Винаги

РАБОТНИЦИ И СЕЛЯНИ!

Ано се двоумите дали да подарите част от Ва
шата кръв, изхождайте от фанта, че може би Вашата 
нръв ще възвърне и спаси живота на оня, нойто с 
последни въздишки очаква да му помогнете. Да въз
върнеш живота на тежко болен с твоята нръв значи, 
че си направил най-хуманно дело.

Кръвта е постояно нужна в:
— В родилния дом, за да спаси живота на мла

дите майки при тежното раждане на рожбата си;
— В хирургията, за да бъде успешна

ние

........Най-важното за нашето
село, каза в речта си МЕТОДИ 
ПЕТКОВ председател на Мес
ната конференция на ССРН е 
да построим път до Радейна. 
От Нова година въведохме 
местно самооблагане. Ще съ
берем средства, но няма да 
стигнат. Трябва ни помощ. От 
общината, от преселниците... 
Трябва и радейничани да по
могнат. Ние помагахме преди

тежната
операция;нищо не ни помагат, 

са тук, когато се изкупува, а 
не са ни докарали една лопа
та изкуствена тор... То наи
стина нямаме и път,, но и те 
трябва Да помогнат” ... изтък 
ва в разискването си СТЕФАН 
АЛЕКСОВ.

„Хубаво казва другарят Тито 
в речта си. Бичува той всич
ки вредни явления. Но какви 
мерки предприемаме ние? Бя
ха на 13 февруари другарите 
от кооперацията, дето изкупуват 
добитъка. <Но не мерат точно. 
Лъжат ни. Особено ако е по- 
възрастен или да го кажа по 
нашенски „по-глупав” човек. 

Така един наш съселянин, про 
дава добиче. Всичко отделял, 
за да го отгледа. Няма човека 
помощ отникъде, вече на пре
клонна възраст е, а те го кра- 

Питам аз: защо крадеш 
А те ми отговарял-:

— В интерната медицина за онези, нойто имат 
вътрешно и външно нръвоизлияние, поради няное се
риозно заболяване;

— За настрадалите в автомобилните натастро-
фи;

— За настрадалите от природните бедствия, на- 
случая със земетресенията;

— За ранените на фронта по време 
или от бомбардировките;

— За всични онези, които по било коя причина 
се нуждаят от нръв.

нъвто е на война

МЛАДЕЖИ И ДЕВОЙКИ!

Придружете се и вие към това хуманно дело и 
дайте част от вашата нръв, за да спасите животите 
на вашите връстници, по-малните или по-старите от 
вас. Вашата млада нръв най-добре ще помогне за на- 
вансане на изтеклата кръв при болния. Освен това 
знаете, че кръвта служи и като най-добро и ефикасно 
лекарство при известни заболявания. Да си припомним 
всички колко много помогна кръвта при потушаването 
на новарната болест „Вариола”.

ДРУГАРКИ И ДРУГАРИ!

— Вие, нойто сте по известни причини получа
вали нръв от ваши близки, приятели, роднини или от 
непознат човен, най-добре знаете нолко ви е била нуж
на тази кръв, за да спаси живота ви. Кажете свобо
дно, че благодарение на кръводаряването вие сте оста
нали живи и затова сте крайно благодарни на кръво
дарителите. Включете се и вие в тази акция и дайте 
нръв, за да се отплатите, защото тази нръв може би 
ще бъде нужна на оня, нойто и за вас е дал своята 
кръв.

вие

дат. 
човека?
„Махай се оттун. да не те на
бием” ..ч И какво да правя, 
по-силни са ще ме набият” ...

Казва това МАРИН ДИМИ
ТРОВ, а потвърждават го и 
мнозина негови съселяни. А 
струва ни се, че и 'интервюто 
на другаря Тито и организира
ните събрания 'В местните кон 
ференции на ССРН по селата 
в Димитровградска община 
имат за цел да се 
вредните явления. Но с 
работата не трябва да свър 
ши. Против нарушителите тря 
бва да се предприемат опре 
делени мерки. Особено 
то са публично назани... Ка 
зани са така, както го е про

I
— Вие, нойто повече пъти сте давали кръв, ка

жете на вашите приятели, които сега за пръв път ще 
дават нръв, че никога не сте се чувствували зле и не 
сте имали никакви последствия. Кажете им, че даде
ната нръв във вашия и във всеки човешки организъм 
се регенерира (възобновява) за 4 до 6 седмици и след 
3 до 4 месеци от първото нръводаряване, може пак 
да се даде нръв. Нянои хора след кръводаряването 
здравословно много по-добре се чувствуват от преди.

НЕЗАБРАВЯЙТЕ!

изтъкнат 
това

ШИШ
,5,И--.

кога
V-
-с?>

'диктувал живота.....
А. Д.Стефан АленсоЕ приЧе около 50°/о от кръвта, която се получи 

кърводаряването се преработва — консервира се и па
зи нато запас в Общинсната ни скупщина. Тя може да 
се използва:

— В случай на големи природни бедствия, какви- 
то са земетресенията;

— В случай на война; или 
— В случай на тежко болен, нойто не може да 

свой кръводарител с отговаряща нръвна група.

ххх
Изхождайки от огромното значение което има 

кръводаряването и човешната кръв нато ленарство и 
средство за спасяване на угасващите животи на 

хората, от това, че нашите хора не само в тази но и 
в други анции са били солидарни, Общинсната Конфе
ренция на Социалистическия съюз, Общинсният синди- 
нален съвет и Общинското ноординационно тяло за " 
трансфузия на кръвта, този път призовават и 
всички граждани да се отзоват в акцията по нръводар
яване, а на кръводарителите изказвам по тоя начин 
публично признание и благодарност за дадената нръв. 

Координационното тяло по нръводаряване при 
ОК на ССРН в Димитровград.

#4

ДОЛНА ЛИСИНА

Събиране средства за 

електрификация
намери

Най-важното е, че почти вой 
в селото влагатТези констатации бяха из 

съвместното събра 
местната

нато
До 30 юни тази година над 

100 домакинства в Долна 
сина “ще внесат на текущата 
сметка «а местната °бщност
по 4 хилади Динара за еле^ 
трификация на селот .

паричните средства 
Повече от поло 

вече
вносна от 2

чки жители
максимални усилия час 
скоро да отпочне изграждане 

н исн о разпределителна
та тонова мрежа.

В тази номунално-битова ак 
ще уча 

коя

назани на

общност с ръководствата на
обществен о-политич е 

в селото.

>ро-
на Съвета на

то на
всички
ски организации

Анализирайки досегашния 
за елек

канят

ция долнолисинчани 
ствуват и с работна ръка, 
то ще определят за всяко до 
макинство през тези дни.

райето на 
В7>рви добре, 
вината домакинства

на подготовката
на селото, на съ-

ход
трификация 
бранието 
цията върви

са
бе посочено, че ак 

плана. В. В.
платили първата 
хиляди динара.

според
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ВМЕСТО НОМЕНТАР ДО 1980 ГОДИНА

ОЩЕ 10 ТЪКАЧНИ 

СТАНА В „УСЛУГА“ОБРАТНАТА СТРАНА 

НА ЕДИН МЕДАЛ ца, която е осъществила най- 
добри резултати 
ж-ности за по-натъшно разви
тие.

СЛЕД ГОДИШНИЯТ БАЛАНСДОБРИ РЕЗУЛТАТИ и има възмо
намален наи 1не е в ред в нашето обще

ство да се работи по танъв 
начин. Но <има един проблем, 
а това са помещения. В това 
отношение вие от Димитров
град трябва да ни окажете по 
мощ".

В дум ите на директора и а 
„Понишавие" и тона, .по който 
бяха назани не само, че дават 
надежда .всичко да се уреди, 
но след тях и ние вярваме 
това. Трябва обаче за целта 
да се ангажират, с конкретна 
помощ и обществено-полити
ческите фактори от Димитров 
прад. И трябва да чуем какво 
сега ще нажат жените от .ди
митровградската килимира"...

Неотдавна в „Братство" пу
бликувахме репортаж със за
главие „Нещо, наподобряващо 
минали векове". В него изтък
нахме трудностите, с които се 
срещат група жени от Дими
тровград, произвеждащи жили 
ми от овча кожа за пиротско- 
то предприятие „Понишавие”. 
В репортажа бяха 
трудните условия, в които ра
ботят тези жени, без пенсион
но и инвалидно осигуряване.

1975 година о 
11 52. По този начин е водена 

поло-
В номунално-услужиото .пред 

приятие „Услуга" в Димитров 
град работят 130 души. През 
миналата 1975 година те са 
осъществили общ доход от 18 
на сто повече в сравнение с 
1974 година, 
печалба е 511 800 динара. Ано 

печалбата 
възлизаща

грижа за материалното 
жение на работнина. Главно ударение в това от

ношение е сложено на по-на 
татъшното развитие на тъкач 

цех. Досега този цех е
.Услуга" оценяват, че в 

1975 година са осъ 
резултати,

В
деловата 
ществени 
особено ано се има предвид 

сто-

Осмцественаяа ниядобри
правил само услуги, а от тази 
година е започнал да произ 
вежда и за пазара. За така 
ва работа обаче е нужно раз 
ширяване на производствените 
мощности, понеже и 
те за услуги на гражданите 
значително се увеличават. В 
„Услуга” смятат, че освен съ 
ществуващите 10 тъначни

нужно до 1980 година 
още 10. За цел

предвидимаме
през 1974 година, 
па 605 хиляди динара, забеля
зваме че същата е почнал на. 
Това се дължи на обстоятел 
ството, че различните законни 
задължения през 1975 година 

по-гол е ми. А

положение натрудното
панството през миналата го- 

Точно затова и
доход от 1861 ди 

оценява като сравни

изтъкнати

сред-дина. 
ният личенк искове-
нара се 
телно добър, с оглед квали 
финационната структура. на 
заетите.

Следващата крачна беше да 
- на най-отго- 

„Понишавие". На
чуеме мнението 
ворните в 
нашата молба беше организи
ран разговор в Пирот, на кои
то присъствуваха председате
лите на общинските синдика- 

Пирот ПЕТЪР

значително са
е имало пряко влияние 

печалбата в предприя-

стаобаче наОстава
това
върху
тието.

на е
да се купят 
та са нужни и нови ломеще-

со .подобри жиз- 
равнище на работници

жени е то да 
ноното 
те и в това преприятие. мия.Затова съвместен разговор 

на „Пониша-лни съвети от 
ПАНАЙОТОВИЧ и Димитров- 
град РАННО СТАВРОВ и дире- 
ктора на „Понишавие , сини 
ША НИКОЛИЧ.

Различните законни задължес представители
” и обществено-политиче

ски дейци от двете общини и 
жените от Димитровград

за началото на

За осъществяването на то- 
каза ни Михаил

В концепциите по средносро 
, .Услуга”

са се отразили върху ли 
отнооно на фон

вие 1НИЯ
чните доходи, 
довете. Донато през 1974 го
дина 12,20% от печалбата е 

фондовете,

зи план 
Любенов директор на предпри 
ятието — са необходими 5 
милиона динара, 
трябва да се обезпечат чрез 
акумулация. Всъщност трябва 
да се обезпечи само част от 
средствата, необходим за уча 
стие за да се вземе кредит.

чното планиране в 
са имали предвид осъществе 

в миналата и
с

.насрочен
април. На него трябва да 
даде отговор на 'всички въпро
си. А тогава няной ще тряб
ва да се коригира...

Средстватаните резултатисеВ твърде делова обстановка 
се състоя успешен разговор, 
който дава надежди, че рабо- 

-- да се уредят тъй, 
трябва да бъде в на-

Затова епредишните години, 
водена грижа предимство да 

онази трудова едини-

заотделена 
процентът на 
отделени във фондовете през

средствата
получитите могат 

накто и 
шето общество.

А. Д.

С осъществяването на този 
план общият доход ще се у- 
величи за 4 до 5 милиона ди- 

тоета. А

БОСИЛЕГРАДНа въпроса на Ранно Став- 
ров, нак може и трябва да се 
регулира този проблем в само
управителните споразумения 
на предприятието Синиша Ни 
колим между другото наза:

Платежоспособността - главна грижа нара или 33 еДна 
ще се приеме нова работна ръ
ка (около 25 работника). За 
това е необходимо и се очак 

и от Завода за 
настаняване на работници.

До първи април всички ор 
номуната трябваи стопански организации в но 

муната веднага да анализират 
собственото си 
светлината на новите закони. 
Именно, всички трудещи 
трябва обстойно да бъдат ос 
ведомени за финансовото по 
ложение в своята 
ция и с възможните решения, 
които предлага новата финан 
сова система. Те ясно трябва 
да знаят дали и как дългове- 
те могат да се заплатят, ной 
ще гарантира това нещо, дали 

дългове могат да се 
.реализират до края на септем 
ври и др. Същевременно с 
това детайлно ще се анализи 
ра какво е 
трудовите и стопански органи 
зации с оборотни 
защото в най-трудно положе 
ние ще се озоват разполага
щите с недостатъчни или ог 
раничени оборотни средства.

ва помощвръщам 
съм в това 

1975 го-

наИзпълнителният съвет 
Общинската скупщина в Боси 
леград заедно с ръководите- 

и сто пан*

„Не иснам да се 
в историята. Аз с 
предприятие 
дина, а жените 
Град работят вече 18 години. 
Работата е трудна, условията 
лоши. Това го знаем. Истина е 

от тези же- 
вече

ганизации в 
да заплатят дълговете от пре 

период или да ги ану 
меници, подписани от

състояние вот юни дишния 
лират с 
гарант^

Производствените капаците 
в хлебопекарата в значителна 

закръглени. Смята

в Димитров- лите на трудовите 
ски организации в комуната 
обсъди задачите от новата 
финансова система, която 
според закона за установя 

на дохода и закона за

се
степен са 
се, че в предстоящия период 
трябват минимални 
жения за подобрение на хиги 
еничните условия в този цех. 
За по-големи 
ния в момента няма нито ус 
ловия нито пък възможности.

наИзпълнителният съвет 
ОС в Босилеград се застъпва 

отговорни задачи навре 
се изпълнят, защото ве 
15 април трябва Да бъ 

обнародвани имената на 
които не

напитало-организа-
,и това, че някои

сега щяха да имат 
пенсия. Но трябва Да се погле 
дне и обратната страна на ме
дала. Ано бяха в трудово от
ношение то и задълженията 
им щяха да бъдат други, 
щяха да получават и 
малко пари. Болшинството ня
маше да получава детски до
бавъчни. Затова не е чудно, 
че нянои от тях назват: По-до
бре е така, инак нямаше да 
бъдем в състояние да школу- 
ваме децата си’.

ване
заплащане на дълговете от 
ползващите обществени сред- 

влиза в сила от първи

ни тези 
ме да 
че на

напиталовложе-

ства,
април тази година.

Промените, които ще настъ 
новите

дат
всички организации,

състояние да заплатята
са в
дълговете си, за да се превзе 
мат мерки за санация.

Строителният цех също тря
бва да подобри работата си, 
за да оказва по-качествени 
услуги.

В „Услуга" има обаче и це
хове, които са в твърде лошо 
състояние (трудовата едини
ца за почистване на града). 
Смята се, че на чистотата не 
е отделено нужно внимание. 
Тази трудова единица постоя- 
но работи със загуба, а града 
не е чист. Причината са малки
те средства, които- се получа
ват от бюджета на общината. 
„Миналата година получихме 
четири пъти по-мални средства 
за почиотване на града, откол 
кото са отделили съседните 
общини Б. паланка и Пирот, 
наза Михаил Любенов, а и по
ложението със снабдяването 
с вода, отнооно средствата 
получавани за тази цел, е по
добно”.

по- всичкипят с прилагането на
имат крупно обществе 

икономическо
закони,
но-политическо 
значение. С тази система пре 
ди всичко ще се премахнат 
основните причини на непла
тежоспособността с цел да 

отабилни финан 
отношения в стопанство

/
Изпълнителният съвет също 

така предупреждава
и стопански организа 

ако не

състоянието на всички
трудови
ции в комуната, че 
се зачитат посочените сроно 
ве, паричните глоби са твърде 
високи и достигат от 50 до 
200 хиляди динара.

средства,се създадат 
сови

Няма причина да не вярва- 
Николич. Но то.

Изхождайки от тези изисква 
съветме па думите на

трябва да се коригираме и Ния, Изпълнителният
, забележки към же- взе решение всички трудови 

които не бяха коректни 
изявления. По

търсихме от Николич ако мо
да ни даде сведения кол- 
пари миналия месец са по- 

работнички от Ди

В. В.
отправим 
ните, 
в някои свои

ЛЮБОПИТНО0же О Километрите 

на Велко
но ❖лучили тези 
митровград. Трябва да кажем, 
че наистина някои са получи
ли не по 500 динара, както ни 

но само по 143 дина-назаха,
ра. Но ватова болшинството 
от тях са получили повече от 
хиляда или 2 хиляди динара. 
Значи, въпросът е и в работа-

ЗА 13 ГОДИНИ РАЗНОСВАЧАТ В 
КАМЕНИШКАТА ПОЩА Е ИЗВЪРВЯЛ 74 880 нм

та.
Преди известно време разносвачът на поща- 

Каменица ВЕЛКО НИКОЛОВ (на снимната)Но да кажем и най-важното, 
което Николич отговори на 
Ставров:

Освен съществуващия еле- 
нтро-сервиз, който показва до
бри резултати и от чиито услу 
ги гражданите са доволни, 
план е откриване и на авто
сервиз. Такава служба е необ
ходима в Димитровград и то

та в
стана ръководител на същата. Неговото място 
зае Иван Васов от Каменица. Цели 13 години 
Велко Николов е носил пощата в Горни и Долни 
Криводол, Вълновия, Болевдол, Изатовци, Брай- 
ковци и Славиня и всеки ден е минавал средно 
по 20 километра. За това врем той не е отсъст- 
вувал от работата си дори и при най-лошо време. 
Височани навреме са получавали своите писма 
от близки и приятели. За 13 години Велно е из
минал 74 880 нм. път или той е можал да пътува

„Ние трябва да мислим за 
сдружаване, особено 
предвид проектозакона за 
сдружаване. Ако жените от V 
Димитровград имат възможно
сти да дават определено ко
личество и качествено произ
водство, не трябва да има изо 
бщо проблеми работите да се ▼ 

те да получат пълни
Ние ^

в
имайки

I ва е „Услуга" смятат, че вед
нага ще могат да реализират. 
Но няма помещения и все дона
то. не се намерят — граждани 

за най-дребниОуредят и 
права 
това 
заради 
ните задължения

250 пъти пеша до Белград или 3750 пъти от Ка
меница до Димитровград.

те и занапред 
услуги ще отиват в съседните

в одружения труд- 
трябва да уредим, ано не ф

друго, то зарад морал- V
към тях. А

Б. Н. градове.
А. Д-
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Мостове
доверието

Един наболял въпрос е на път да бъде 
възвръщането на разрешен. Касае за

доверието у селскостопанските производители към , 
Димитровградска община 

случаи само в нех)
кооперацията.В

(а това не беше 
през последните няколко годинисериозно бе разклатено

трлитр м ипппап доверието между производителите и кооперацията, коетоим п все 01Че мма отрицателни последствия. Поради насочването
нъм търговия и занемаряване :на производството, по- 
ради „забравяне на производителя беше 
дотам, че мнозина се

на кооперациите

се стигнало
разочароваха в тях като носи- В овцефермата „ЗАВЕЛ“тели на прогрес в нашето селско стопанство.

След поставянето на селскостопанското произ
водство на нови начала, с въвеждането на Закона за
сдружаване на производителите и кооперацията У 
нас положението коренно се мени. Истина, все още 
не навсякъде се постигат очакваните резултати, но 
се върви напред. АГНЕТАТА ГОТОВИ ЗА ИЗНОС

Очебиещ пример за нарушено доверие между 
кооперацията и производителите беше и село Пога- 
ново. Поганово, известно като район на добри и усър
дни малинопроизводители никак не вярваше на коопера 
цията, когато се сключват договори за производство 
и продажба на малините.

то има застънлени прозорци 
и достатъчно светлина се от
глеждаха агнетата. Подържа
ната чистота, навременна хра
на и любов към_ работата си, 
която влагат и Йордан, Час- 
лав, Божидар и Сава дадоха 
своите резултати.

Тук в съседство са овце
те. Йордан ни запознава с 
начина на отглеждане им и с 
това кан те се борят за това 
всяна овца да даде по-голям 
принос. И в това те успяват.

— В скоро време ще запо
чне преработка’ и на млякото 
— ни запознава Йордан , 
Тогава ще се освободим от 
агнетата, но ще имам нови за
дължения около овцете. Наша
та работа е денонощна. Осо
бено е трудно в дните, когато 
агнетата идват на свет. Много 
непроспани нощи и тревожни 
дни за всички нас. Но ето 
сега сме радостни, че всички 
агнета ни останаха живи и че 
на пазара ще се представим 
с качествени агнета, известни 
като старопланински агнета.

На края дойде ред да на
правим снимка за спомен. Ча- 
-слав дълго време се въртя по 
обора за да избере най-хуба
вото агне и да се сними с 
него. Но това беше трудно. 
Най-сетне се реши да хване 
едно. Край него бяха и верни
те му кучета...

Изчисленията, които после

Т ези дни посетихме овце- 
фермата „Забел”, отда
лечена пет километра 
от Сенокос в пазвите

на Стара планина. В хигиени
чната стая на овчарите ни по
срещнаха Йордан Ми-нчич, Ча 
ела в Владкович, Божидар Си
мов и Сава Митов,_ домакини 
•на овцефермата. Йордан е 
най-старият между тях. Вече 
17 години работи в коопера
тивната овцеферма и се счи
та за най-юпитен овчар. Не с 
по-мална любов към професи
ята се отнася и Чаолав Влад- 
кавич. В тяхната стая, която 
няма нищо общо с колибите 
на овчарите от миналото, до
макините ни почерпиха с то-

пло овче мляко, което в студе 
ното планинско утро беше при 
ятно за закуска.

В „Забел” сега има 350 ов
це. Над 300 агнета чакат, как 
то ни казаха, италианския па
зар.

— Тая година — казва Йор- 
аг.нетата са много до-

— Тези дни, разработвайки интервюто на др. 
Тито бяхме в Поганово — ни запозна председателят 
на Общинската конференция на Социалистическия 
съюз в Димитровградска община Цветан ЕЛЕНКОВ и 
мога да кажа, че сме доволни от хода на нещата. Ня
кои и този път критикуваха „Сточар”, че уж криел дори 
■и тройно по-високи цени. Имаше и .нянои други за
бележки във връзка с изкупуването на добитък, осо
бено с меренето и заплащането на изкупената продук- 

...,МИД-- лтгитмци1 т| -11 гг------

дан
бри. Почти всички имат нуж
ното тегло и за една седмица 
най-късно трябва да се прода
ват. Ние сега влагаме усилия 
още повече да подобрим ка
чеството им. Тая година има
ме и над 20 близнета...

В назаното можахме и сами 
Да се убедим. Домакините ни 
показаха първо 
пространното помещение, кое-

изтъкна Еленнов,Кооперация „Сточар” както 
работи на открита сметка и малинопроизводите-

справка за
вагнетата.вече

лите по всяко време могат да направят 
цените. Впрочем те знаят това още при сключването 
на производствените договори. Предприемат се мер
ки За премахване на другите слабости в работата на 
кооперацията.

звонци

ОБЕЩАНИЕТО Е ИЗПЪЛНЕНО
И както посочи председателят на Социалисти

ческия съюз, създава се нов климат в отношенията 
между селскостопанските производители и коопера- 
цията.

пуването на мляното. Тази де 
йност на нооперацията не 
бе добре организирана, пора 
ди което и животновъдите и 
нооперацията имаха големи 
щети.

Подготовната 
и организирано 
на мляно от всични произво 
дители вече дава надежда, 
че въпросът е онончателно 
решен. Нъм средата 
месец „Ерма" изнупи първите 
ноличества мляко. В повечето 
селища са организирани изнуп 
вателни пуннтове, отнъдето 
мляното се транспортира в 
Звонци и тун се преработва 
в сирене.

Следователно, „Ерма" изпъ 
лни обещанието си пред сдру 
жените и останалите селсно 
стопансни производители.

Боян Нинолов

Отдавна бе оценено, че раз 
витието на селсностопансното 

в района напроизводство 
Звонци може да има добра 
перспектива при условие ря 
зно да се увеличат изснустве- 
ните ливади. По този 
животновъдството ще може да 
стане един от основните отра 

селсното стопанство. В

климат, без създаване -на пълно 
селскостопанските -производители и 
не може да се върви по-бързо на-

Без този нов
за редовно 

изкупуване
начиндоверие между 

кооперацията —
в селското стопанство.пред

сли в
това направление повече го 
дини са насочени 
на населението

предусловие производителите да 
- ", да са готови Да сло- 

т. е. да участвувате съз
на дохода, но и в ло-

Доверието е 
считат кооперацията за ,;своя 

нея и добро и зло;
на тозиусилията 

от тоя нрай 
кооперацияделят с 

даването и в разпределението 
емането на рисна.

и земеделската 
„Ерма".

Години наред площите 
изнуствените ливади 
личават с оноло 150 хекта_Р^; 
Тана беше и миналата ‘

правихме в стаята на овчари- 
, те показаха, че овцевъдството 

има бъдеще, но няма хора с 
любов нъм тая професия като 
Часлав, Йордан, Божидар и 
Сава. Младите гледат с под- 
ценение на тая работа, която 
за Висок и Димитровградска 
община представлява главен 
отрасъл и хубаво бъдеще.

на
М. Андонов се уве

1975
година.

Миналата година при сдру 
жаването на селскостопански
те производители с ноопе 
рацията „Ерма най-належащ 
проблем беше изтъкнат изну^

ГОРНА ЛЮБАТА

Подготовка за електрификацията Б. Н.

решил 52 спора, донато само 
два случая са отправени в 
общинския съд в Бабушница.

Събранието на гражданите 
от Ясенов дел с дълготрайни 
аплодисменти поздрави успе
ха на -мировния съвет, 
един от най-дейните в цялата 
община.

ЯСЕНОВ ДЕЛ
ХИЛЯДИ ОТ ВСЯНО ДОМАКИНСТВО

ДЕЕН МИРОВ СЪВЕТдо 10 ЮЛИ по 5
и делегации- 

доманинспгво до 10 
година трябва да 

5 хиляди динара за 
на необходимия еле 

Също тана вся 
в акцията по

то ръноводстео 
те, всяно 
юли тази 
даде по 
купуване 
нтроматериал.
-но домакинство 
електрификация ще АаА® “ 
работна ръка за копаене на 
дупни, I

в Горна 
село

местните общно-I общност
_. най-голямото

община 
за събиране 

за елен

В течението на март в райо
на -на Звонци успешно приклю 
чиха изборите за нови съвети 
на местните общности.

В отчетите за досегашната 
работа бяха изтън-нати 'потигна 
тите резултати във всяка мест 
на общност, акцентувани не
решените още въпроси и 
набелязани предстоящите за
дачи. Назано бе, че тези в се
ла са изградени много пъти
ща, водопроводи, поправени ня 
1НОЛКО обществени сгради и 
пр.

Сътрудничеството между

съветите на 
сти и обществено-политичес
ките организации не е 
очакваните резултати 
констатирано на повече събра 
ния на -гражданите.

Доволни са от досегашната 
си работа и могат да послу
жат нато пример на останали
те гражданите от Ясенов дел. 
Години наред ясеновделската 
местна общност 0 
нащдейните -в Звонсни район.

-Ми-роаният съвет в селото, 
например е решавал 54 най- 
различни спорове. Успешно е

Местната 
Любата

Бооил вградена 
анция

катодало
в бе
ГЕГи средна те
^ЛХта^вои^ГзГитвра

«—2 съ-
манинства Д участвуват с-о- 
гласче, че ще на
нииоразпрвделвнителна-та

кова мрежа. гъеета на
П° реШВ^оТ, СГ поето 

пълно съглвоив 
първичната пар 

младежко

— Ние. се стараехме да 
оправдаем поверената ни об
ществена задача и -нашето 
село да бъде за пример. Бла
годарим на разбирателството 
на селяните и на признанието 
на местната общност.;—- заяви 
на събранието председателят 

съвет Асен Ан-

г> побивано на електриче 
стълбове, опъване на ©ле 

жица и др. 
досегашните резул- 

ноято води

окинтричеоната
Според -

то една от

на а ОТЗИВЪТ за 
в това

тати
местната
ел ентрифин ацият0 
извънредно I

•на мировния 
тонов.е

Боян Николовмеютната 
са изказали 
членовете на 
тийна организация,

голям.
В. В.
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АНЦИИДЕНЯ НА МЛАДЕЖКИТЕ ТРУДОВИБЕЛЕЖНА ПРЕД 1 АПРИЛ —

МЛАДИТЕАКЦИИ В ЗАСТОИ 9 51

к Ит1а 9Нянолко важни анции, нои на акцията трябва да потече н# 
то са в центъра на внимание от общинското ръноводство »
то и дейността на Съюза на на младежта, 
социалистическата младеж в 
общините в СР Сърбия, в Бо 
силеградска община са все суровини младите
още в застой. пълноценно да

ворят свободното си време. А | | 
са със средствата, нойто получат 

ще могат да разрешат някои 
от наболелите си проблеми. МЪч
Всени динар е добре дошъл Щ
за организиране на младежки ЯН
епскурзии, купуване на спорт 
ни реквизите и др. Следова
телно, касае се не само за ----
икономическо, но и за възли
тателно значение на тези ан
ции.

,7 ш ТРУДОВ
ИТЕ АКЦИИ

Чрез събиране на вторични 
могат най- 

оползот-
Iи.

„ИзТрадиционните анции: 
бираме млад работнин 
моуправител”, „Млад земеде
лец — производител", „Най- 
доб ро училище, нлас и уче
ник" в Босилеградсна община 

миналата

- . • • '

не се организираха 
година, нито е направена под 
готовна да се организират та 
зи година. Не е организирано 
и събирането на вторични су 
ровини, за ноето особено мно 
го се застъпва Републинанска 
та нонференция на Съюза на 
социалистическата младеж. Та 
зи акция в повечето общини 
в Сърбия започна преди 20 
дни и първите резултати са 
твърде големи.

Въпреки условията за съби 
ране на стара хартия, гума 
стънло и желязо, този въпрос 
все още не е поставен на 
дневен ред в първичните мла 
дежни организации в Босиле 
градска община. Разбира се, 
инициативата и начина на ор 
ганизирането и провеждането

И общински Организации на 
Съюза на
младеж в Сърбия и 
като съставно 
трудово задължение и 
дневие на младите. Младежта 
последователно през годината 
ще събира метали, стара хар
тия, гума, стъкло и друго. С 
възвърщане -към тези сурови
ни в производствения процес 
(които многостранно са по-ев- 

от първичните) ще се по 
стигнат големи 
стопанството, 
но ще се осъществят и значи 
телни финансови средства за 
дейността на младите.

ОЩЕ ОТ 1941 ГОДИНА, КОГАТО 150 МЛАДЕЖИ 
И ДЕВОЙКИ ТЪРГНАХА НА БЕРИТБАТА, НА ЦАРЕВИ- 
ЦА НЕ СПИРАТ ДОБРОВОЛНИ ГЕ МЛАДЕЖКИ РАБО
ТИ.’—'НЪДЕ ТОВА ЛЯТО ЩЕ СЕ РАБОТИ В СЪРБИЯ

социалистическата
заживя

и всекидневно 
еже-

С оглед на значението на 
посочените анции, върху тях- 

неотдавна
олавия взеха участие на мла
дежките трудови акции в СР 
Сърбия. Трудовите резултати 
са отчетени с преизпълнение 

нормата средно за над 40 
а обектите, 

строи младежта са завършени 
навреме или предсрочно. Сто
йността на завършените и на- 

работи възлиза на

Младежките трудови акции 
са възникнали още през вре- 

ма войната: в Добрун през 
октомври 1941 година 150 мла
дежи и девойки тръгнаха на 
беритба на царевица на първа 
та партизанска свободна тери 
тория. В първите дни на сво
бодата продължиха като изя
ва на общо трудово вдъхнове 
ние и готовност младите по
коления да дадат принос към 
възобновяването на опустоше
ната от войната страна.

Сега навлизаме в четвърто
то десетилетие откак младеж 
та в социалистическа и само- 

1 Югославия рабо-

ното реализиране 
се водиха разговори и в Меж- 
дуобщинската нонференция 
на Съюза на социалистическа 
та младеж в Южноморавсния 
регион. И тук бе нонстатира- 
но, че от младежките органи 

13 общини в регио

ме

на
коитона сто,

тини
икономии в

а съхцевремен-зации
на само три не са се внлю 
чили в тези анции. 
тях е и босилеградсната мла-

платени 
400 милиона динара.Между

През 1976 година в три сме 
ни (юни, юли и август) в СР 
Сърбия ще се 
младежки 
Ниш, Морава, Гердап, Крагуе- 
,вац, Партизански път, Палич, 
а правят се големи усилия да 
се открие младежка трудова 
акция „Белград 76”. Младеж
та ще строи насипи (регула
ция на реките Дунав, Морава. 
Лепеница (пътища, комунални 
обекти, археологически изсле
двания и др. Отново ще ожи
веят селищата, ще 
рат млади от цяла Югославия, 
ще екне песен, ще 
тат ръцете в „козарачко хо
ро”, ще отекват ударите на 
мотики и лопати.

деж.
М. Мирович

В. В. организират 
трудови акции:

БОСИЛЕГРАД Щафетата на мла
достта на друга
ря Тито ще връчи 
младеж от Сърбия

управителна
ти на младежките трудови ак
ции. Първата обща младежка 
трудова акция в Югославия е 
организирана за изграждането 
на железопътната линия Бръч 
но — Бановичи. Тя бе от 1 май 
до 7 ноември с помощ само 
на 23 булдозера, 21 бетоно
бъркачки, 14 компресори, 13 
наменотрошачки. Двадесет и 
два дни [предсрочно са поста- 

град реши занапред да се ома вени последните метри на ли- 
сови с нови членове преди нията и първият влак натова-
всичко от редовете на работ рен е „черно злато” тръгна от
ничесната младеж. Също та- Бановичи. След това следват

Младежката организация 

пред сериозни задачи се събе-
Щафетата на младостта с 

честитните за рождения ден 
на другаря Тито тази 
ще връчи младеж от Сърбия. 
Счита се, че с тази чест Щ0 
бъде удостоен някой от мла
дежите или от девойните от 
село, изтъннали се в селско
стопанското производство и в 
останалите дейности.

се спле-
Първичната организация на 

Съюза на социалистическата 
Босилеград наброя

година
младеж в 
ва само 22 члена. Тя все още 

програма за работа и В рамките на доброволните 
трудови дейности, а с цщ1 ста
билизиране на стопанството, 
икономиите, намаляване вноса 
•и намаление .на платежния де 
фицит, Републиканската кон
ференция на Съюза на соци
алистическата младеж на Сър
бия раздвижи акция за съби
ране на вторични суровини. 
Тази акция получи широки раз 
мери в почти всички основни

няма
досега почти нищо не е сто 
рила за организиране на тру 
дови анции ;в града.

акции:ка. много повече грижи, от- 
колкото досега, ще се поло 
жат за идейно-политическото 
и марксистко образование на 
младите. За начало 
младежи от тази организация 
ще се включат във втория 
цикъл на младежката 

школа на

младежките трудови 
Шамац — Сараево, Ниншич — 
Титопрад, Нови Белград, авто
мобилното шосе Белград — 
Загреб и така непрекъснато 
до днес. Всичко това бяха го
леми трудови победи на мла
дежта от нашата страна, на 
които

Тези и други проблеми бя 
последното няколко

ха обсъдени на
събрание на младежката орга 
низация, ноято има сравнител 
но добри възможности за ра
бота. От изказванията личи, 
че повечето младежи най-мно 

интересуват за пробле
ма културно-забавния

Републиканският номитет за 
чествуване Деня на младостта 
прие тези дни програмата за 
активност в чес/ на Титовия 
рожден ден и Празнина 
младежта.

принадлежи особено 
място в аналите на добровол
ните младежки трудови дей-

поли-
вестнинтическа

„Борба”. •нокти.
Само през миналата година 

15 500 бригадири от цяла Юто

на
то се 
мите
вот, което е и разбираемо. 
Обаче, за досегашното прене 
брегване на останалите зада
чи, които са първо.степени 
организираната дейност 
младите — няма много оправ

В. В.жи

як1»' -•ПРЕЗ ФОТООБЕКТИВА ,
\в

БЕЗ к-.Чна :
шШк.удан и е.

3*СЕДЕВКАИзхождайки от досегашните 
си слабости, първичната мла 
дежка организация

т-Щ

Шв Босиле

Сенокос има само четири младежи. То
ва са (на снимката) Лича Миланов, Юла 
Иванова и Аула Тодоров и Седевка Георгие
ва. Всички чакат работа в града. А когато 
един ден я намерят ще напуснат селото и ще 
се преселят в града, където десетки млади 
от тяхното село заминаха през последните 
години.

Я
г „

5*

. Ж- ‘/ Як:ч
Б. Н.гпттттшп
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в киното в БОСИЛЕГРАД ,
БОСИЛЕГРАД

ФИЛМОВИЯТ РЕПЕРТОАР Пълна п°днРепа 

НЕЗАД0В0ЛЯВА
за развитието на 

печата, радиото и телевизията
Комисията за информатив 

на дейност при Общинската 
конференция на ССРН в Боси 
леград в присъствие на ръко 
водителите ;на обществено- 
политическите организации и 
Общинската скупщина 
зи пълно съгласие по предло 
жената програма 
тието на печата, радиото и 
телевизията до 1980 година, 
която наскоро ще бъде прие 
та от Скупщината на СР Сър 
бия.

жа на този обект да отпо- 
чне още през тази година.

В средносрочния период до 
до 1980 година е необходимо

Вече с месеци : 
силеград, което работи 
става

киното в Бо 
в съ политика на компетентните в 

Центъра на културата в тези 
област. Преди всичко 
бора на филмите 
изключително 
ефект.

Тази „политика” може да 
бъде вредна, когато се гово 
ри за възпитанието на млади 
хора. Защо то съдържанието 
на прожектиращите се филмо 
ве няма нищо общо с наша 
та социалистическа самоупра 
витална действителност. Този 
проблем става още по-парлив 
като се знае, че с такъв фил 
.мое репертоар Центърът :на 
културата с подвижното кино 
отива и в районните центро
ве на общината, главните зри 
тели и тук са учениците от

да се засилят мощностите на 
радиопредавателите на Бел 
град и Ниш, за да могат про 
грамите качествено да се слу 
шат и в отдалечените краи
ща, каквато е и Босилеград- 
ска община 
предложенията на Комисията 
за информативна дейност при 
ССРН в Босилеград.

на Центъра на I 
та, има оскъден филмов 
пертоар. Тук седмично

култура при под 
се преследва 
комерческия

ре- изра
в твър

де неподходяща зала (приспо 
собена учебна стая от бивша 
та училищна сграда) се 
жектират по два филма 
мично. Обаче, от 
на седмица се 
само онези

за разви-

В случая, все още неофор 
мената младежка личност (мла 
дежите и учениците са мно 
зинетеото зрители в Босиле
град), 1най-радушно наблюдава 
„ковбойсните" филми. Разби
ра се, чрез репертоарната по 
литиката не им се дава въз 
можност да видят и други 
филми. По такъв начин пред 
варително е гарантиран фи
нансовият ефект на прожекти 
раните филми, за които гово 
рим. Също така те се получа 
ват с по-евтина цена от фил
мовите предприятия, а техният 
подбор вършат изключително 
другарите от Центъра за нул 
тура в Босилеград.

про 
сед 

седмица на

казва се в

прожектират 
филми, популярно 

наречени „ковбойски”, 
почти
стойност. На

В. В.Комисията търои и предлага 
радио-предаването за българ
ската народност при Радио
Ниш да се продължи от сега 
шиите 15 на 20 минути. Съ-

Крайно е време занапред що така предлага в рамките 
в изготвянето на филмовия на формирането -на регионал
репертоар да участвуват мно но телевизионно студио в
го повече компетентни лица, Ниш да се образува и теле 
отколкото досега. Защото са визионно предаване за българ 
мо по такъв начин ще знаем ската народност, 
какви филми ще имат възмо 
жност да гледат пионерите, 
учениците и младежта.

които
и нямат художествена

репертоара съв 
сем случайно се срещат фил 
ми от домашната кинематогра
фия, а също и от чуждестра 
нна продукция, които 
художествена стойност и но 
сят някаква хуманна поърка.

Когато се анализира филмо 
вият репертоар на киното в 
Босилеград стига се до някол 
ко убедителни изводи, гово
рещи за нецелесъобразната

„Десантът на 

|ьрвар - 

рекордьор“

основните училища.

имат

На проведеното заседание 
членовете на номисията и ос 
таналите присъствуващи изтък 
наха необходимостта от из

играл ен филм 
„Десантът на Дървар”, който 
тези дни бе прожектиран ъ 
Босилеградска община видяха 
на 1 500 зрители. Това говори 
за голямата привръженост на 
босилеградския зрител, а по- 
специално на учениците и мла 
дежта към домашния игрален 
филм.

Центърът за култура в Бо 
силеград с подвижното си ки 
но този филм прожектира 5 
пъти в Босилеград, 2 пъти в 
Бистър и по един път в Гор 
на и Долна Любата.

Домашният
В. В.

граждане на нов телевизионен 
Босилеград-препредавател в 

ока община, с което да се 
осигури редовно и качествено 
приемане на първата и втора 

Радиотелевизия

ЕДНА ГОДИНА ОТ СМЪРТТА НА ГЕОРГИ ШУКАРЕВ

Занемя ученическата музика напрограма 
Белград. За целта е извърше 
на известна подготовна, меж 
ду което и изготвяне на про
ект за изграждане на обекта. 
Новият препредавател трябва 
да се построи в село Млеко 
минци, откъдето телевизионна 
та програма може да се при 
ема почти в цялата община. 
Комисията се застъпва строе

инструмент. Той живее във 
всички, които и приживе це
няха неговата всеотдайност, 
неговата любов и неговото 
трудолюбие.

пътната линия Бръчко — Ба- 
новичи. Участниците в 
акция с гордост ще си спом
нят идването и представянето 
на музиката.

Сетне, потчи нито една ак- 
-ция-,—нит-о — едно—празненство 

или тържество, не бе мисли
мо без участието на музина-

Името на ГЕОРГИ ШУКАРЕВ 
е известно сред Димитровград 
чани и нашите редовни чита
тели. За онези, които за пръв 
път чуват това име ще кажем, 
че Г.еорги Шукарев бе дълго
годишен преподавател по му
зикално образование__в_ дими
тровградската гимназия и ръко 
водител на ученическата му
зика. Но същевременно 
бе голям радетел и

музикалното изкуство, деен 
и неуморим пропагатор на ху- 
бавата музика.

тази

В. В.Ст. Н.

В СЕНОКОС

той дава книги на своите членове, 
но и сама им чете, преразназ 
ва съдържанието, бори се за 
всеки читател.

— Не, в нашето село няма 
неграмотни, но има хора нои- 
то вече не виждат, а 
да четат. Тогава аз им чета. 
Всяна вечер в библиотената 
идват по десетина човена от 
различна възраст, сядат нрай 
масичката и слушат 
на печата. Аз им чета. Някои 
дори повече обичат да чуят 
новините от печата отнолното 
от телевизора. По това време 
в библиотената е идеална ти
шина. — назва Юла Иванова

КУЛТ КЪМ КНИГАТАта.
влюбеник

Ето защо, когато сега навър
на една година от смъртта 

ней-
шва
на нейния ръководител, 
ния създател — Георги Шука- 

спом-
ниците от основното училище 
в Каменица, ако нямаха няноя 
книга в своята библиотека тър 
сеха я в Сенонос,

Една стаична от десет нв. 
метра, два шнафа нниги, под
редени вестници, няколно ло
зунга за книгата, портретите 
на Иво Андрич и Бранно Чо- 
пич и амбициозната библиоте- 

ЮЛИЯНА ИВАНОВА 
библиотена-

искат
рев, не бива да 
ним
си на една възвишена цел: да 

музиналното образова 
достави 

на съгражданите 
ободри масите ма ми

не симиПод негово ръководство 
много поколения за човека, отдал животамузи- 

и стотици мла-
наха
канти, стотици 
ди хора 
та песен, учи 
разтвори дверите на музиката. 
А работата приемаше от сър- 

всичко вървеше със сър*

той запозна с хорова- 
ги нака да пеят,

издигне 
ние на младите, да

преглед
нарна
не представляват

Сенокос. Тази библиоте
ка, открита преди нянолно го- 

нлон на библиотека

удоволствие 
си, да 
тинги и тържества.

та в

дини като 
та при Центъра за култура 
Димитровград, е единствената 
такава във Висок и втора сел
ена библиотена в общината, 
получава пълното си значение 
ногато се наднинне в нейната 
работа, в ролята, ноято тя из
пълнява в това селище.

це и 
це и душа.

в
„байГеорги Шукарев 

Гьора” както му казваха него
вите възпитаници —

на всички негови уче

Юла 6 член на СЮК от 1968 
година. След завършване на 
училището нянолно години 
чанала за работа. Сега в биб
лиотената няма пълно работно 
време, но работата я прави 
по-свободна, по-жизнерадост- 
на. Покрай работата в библио
тената тя активно работи в 
обществено-политичесните ор
ганизации. Пише протоноли, 
доклади. С една дума, тя е 
душата на организациите. Се
нокос сега има оноло 150 жи
тели, предимно стари хора. 
През зимните месеци мнози
на от тях свободното си вре
ме поекаова ноай телевизора 
и в библиотената, чиято дей
ност не може Да се мери по 
броя на прочетените нниги и 
числото на новонупените нни
ги, но по това, че в селото, 
ано по няной случай трябва 
да се занрие библиотената, хо 

съгласят. За-

празнуваме 
от първите 
освободена

Днес, ногато
тридесетгодишнина

акции в

живее в е
спомена

трудови 
Югославия, не

които след него за пръв 
изкачили пот

ници,бива Да не си път са изпяли,
стълбичка, научили някоя 

свирят на някой

големия духов уче 
който разнесе

спомним за 
■нически състав, Години наред в Сенонос бя

ха занлючени
шнаф и почти забравени.

ната 
песен или да 315 нниги вна железо-маршовата музика един

Никой в селото не говореше
за ннигата, ниной не знаеше 
нейната мощ. А ногато се от- 

библиотената и на едно 
тържество стана яс- 

тяхното

кри 
скромно
но на селяните, че

сега понрай мандра, но- 
биб

село
оперативен магазин има и 

единствена влиотека и то 
близната околност — за село- 

много. И шестде- Юлияна Ивановато значеше 
сетгодишните и седемдесетго-

Давитко Басов, Гер- 
Васов и Велично

Сенонос нъм ннигата сега 
се отнасят с уважение и лю
бов. Тя стана нулт, а библио- 
тенарната Юлияна Иванова е 
може
отенарна, ноято не

рата няма да се 
щото ннигата влезе в техните 

съставна
дишните 
мак Тасев 

читатели. домове, тя стана 
част от животаредовни на сеноноша-станаха

Много хора от селото започна 
живеят с героите от ро

ни.би единствената библи-
Б. Николовха да

маните на Лалич и Чопич. Ученянолно поно- само, чеизрастнаха
музинантина Г. Шунарев 

талантливиЛод ръководството^
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ИНФОРМАТОР УСПЕШНА АКЦИЯ
През време но „Седмицата на борба против рака"

екипът мри Медицинския център в Пирот„“олошии^диспан- 
Обшинския отбор на Червения нръст и Онноножния дислаи 
сер е направил обиношж на мнозина пациенти и социално 
застрашени лица и стари хора н Пиротсна община.

Специалистите са запознавали пациентите с историята 
на тяхната болест нато при това са им давали ценни напят- 
ствия по спазване на хигиената, правилното хранене и под. 
Раздали са им и колети с храна.

на самоуправителната общност на интересите по 
здравно осигуряване — Пирот 7,

ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО В ДИМИТРОВГРАДСКА ОБЩИНА

ОНОВА, НОЕТО ТРЯБВА № ИМАМЕ 

1910 ГОДИНА, ВЕЧЕ ГО ИМАМЕ ДНЕС
ОТ 1 ЯНУАРИ 1976 ГОДИНА

Повишение на личните и семейни 

инвалидни добавки
и за десета група — по 1614 
динара.

Семейните инвалидни добав 
ки по един член на семейство 
то например ще се движат го 
дишно до 3393, а за първа сте 
пен нетрудоспособност — 1333 
динара на месеца.

Също от 1 януари настоя
щата година и добавките за 
гледане и помощ на други ли- 

увеличат, и то по 
следния начин: За военни -ин
валиди от първа степен —^ до 
бавната ще възлиза 
динара на месеца, за военни 
инвалиди от втора степен — 
3060 и за военни инвалиди от 
трета степен — добавката ще 
възлиза на 2142 динара на 
месеца.

От 1 януари 1976 година ще 
бъдат повишени с 24 на сто 
личните и семейни добавки 
и добавките За ортопедсии 
помагала. Това решение 
взел Съюзният комитет, зани
маващ се с въпроси на Съю
за на бойците и военните ин 
валиди. По този начин 
дите от първа група занапред 
ще получават по 4607 динара, 
от втора — по 3338, от трета 
—• по 2525 и от четвърта гру
па _ по 1865 динара на месе-

д-р Н. Цветков директор на Здравния дом— изтъкна
дерна, а в Д. Невли — ще 
видим. Ано со построи хубав 
път до селото — можо би 
ще е 
ме се
пцото Долна Невля е отдале 
чена от Димитровград 
12 километра. Но този въпрос

тамента за наши лекари, а 
още

ВСЕКИ гражданин, конто има 
възможност да посети повече 
здравни заведения в Нишки 2. 
регион, без стеснение ще ви 
каже, че в Здравния дом в 
Димитровград е най-добре.
Там и хигиената, и дисципли 
ната и лекуването 
е на завидно равнище. Вероя 
тно това положение е било 
и мерило при правенето на 
натегоризацията на здравните 
заведения в републиката, но- 
гато Димитровград е сложен 
в група III, което с оглед на 
икономическото развитие на 
общината е успех.

А какво Здравният дом 
Димитровград планира да осъ 
ществи до 1980 година? Отго 
гвор на този въпрос ни даде 
директорът на Здравния дом 
д-р Никола Цветков.

— Нека не ми се вземе за 
нескромност, но онова, което 
трябва да имаме през 1980 
година, ние почти го имаме 
днес
Ано вземем броя на специапи 
стите и броя на населението 
— при нас 10 лекара се па
дат на 16 000 души, (6 лекари 
обща практика и 4 специа 
листи), ние сме осъществили 
нужната пропорция.

с
след месец или два

Но има и друго нещо 
— изтънна Цветков. Ние да
ваме възможност на нашите 
лекари да се усъвършенству- 
ват, да специализират, което 
по-рано не беше случай. Също

всички наши лекари . е още във фаза на изучава-

по-инономично там да 
строи такъв обект, за- инвали

само
всичко ца ще сетака

са и наши стипендианти. не...

на 3978Все пак, за да се комплек
тува здравната защита в об 
щината до 1980 година в Ди 
митровград ще се докопленту- 

следните служби: амбула
тория за медицина на труда, 
ще се разшири родилния дом 
и ще се открие диспансер за 
жени. Предвидено е да се 
открие и отделение по дет
ска стоматология.

ца.

Военните инвалиди от осма 
до десета група ще получат 
според това решение навед
нъж по 3215, т. е. 2413 динара

ват

в

Третото саивицо
ПШНШ [Ц1ШШ1Ш11Ш

Тъй като Димитровград ще 
се строи регионален дом за 
стари и изнемощели хора по 
питахме д-р Цветков докъде 
се е стигнало с него.

I

— Наскоро в „казармения 
район" в Димитровград ще 
започне да се строи този о- 
бект, регионална гериатрична 
служба или пункт, а не „стар 
чески дом”, както обикнове
но го наричаме. Той ще бъде 
готов през следващите някол 
ко години. Но и покрай това, 
че в него ще бъде обезпече 
на пълна медицинска услуга, 
въпросът за старческите се
мейства на село не ще мо

изтъкна Цветков. — ТРЕТАТА сливица, наречена още гълтачна, влиза 
наречения лимфатичен пръстен, нойто се нами- 

гьлтача (фарингса).
горната

горно-зидната стена на гьлтача, в непосредствена бли
зост до задните отверстия на носната нухина-хоаните и 
до отворите на двете Евстахиеви тръби.

При нормално развитие на единадесетата година 
третата сливица постепенно започва Да намалява, като 
до 18—21 година по покрива на носоглътката 
част от лимфоидната тъкан. Разрастването (хиперпло- 
зията) на гътачната сливица — т. е., анедоидни веге
тации — се явява най-често през третата до дванаде-

Д-р Никола Цветнов в така
ра в горния и среден отдел на

Гълтачната сливица е разположена по
Паралелно с подобряването 

на здравеозапването в Дими 
тровград се предприемат гри 
жи и за подобрение на здрав 
ната защита на село. Ето как 
кво предстои да се направи 
още по този въпрос.

Дълги години Димитровград 
’’ спе

остава
■не можеше да „задържи 
циалистите. Идваха за година- 
две и си отиваха. Днес това 
•вече не е проблем.

— Освен съществуващите 
вече амбулатории в Смилов- 
ци и Трънски Одоровци — 
до 1960 година планираме да 
■строим такива в Поганово и 
може би в Долна Невля. В 
Поганово има здравна 
ция, но ще строим нова, мо-

сетгодишната възраст.
ДЕЦАТА с анедоидни вегетации имат постоянно 

запушен нос. Вследствие на това носното дишане е 
силно затруднено. Те страдат от упорити хреми, което 
от своя страна води до поява на възпаления и екземи 
по кожата около входа на носа.

Децата с трета сливица обикновено държат ус
тата си постоянно отворена. Те имат неспокоен сън 
и силно хъркат. Когато третата сливица е уголемена 
още в кръмаческата възраст, могат да се появят сму
щения в сученето, което води до хронично недохран
ване на кърмачето.

При възпаление на носоглътната могат да се за
пушат и отверстията на Евстрахиевите тръби и слухът 
да намалее. Нерядко възниква и възпаление на сред
ното ухо (отит).

же напълно да се разреши с 
изграждането на този обект, 
а ще са необходими и други 
обществени мероприятия 

стан- подчерта д-р Цветков.

— Откак се ориентирахме 
нъм местни кадои този проб 
лем вече не изпъква остро.
Оовен това. ведно с личните 
доходи (5 000 динара за ле
кар обща поактика например) 
вече сме обезпечили и 4 апар

ПН11111!П11П11111111П1111Н11111111П1111Н11П111ЦП111111111111Н1111И111111111111111111НИ1Ш111111111!!т111П!111ГШШ111Ш1Ши«ШШШШПН11П#«ШШИа»1КиПШ1ШПШПГ/
М. А.

КОМУНАЛНАТА ХИГИЕНА В ДИМИТРОВГРАД

Слаба и неорганизирана , АКО третата сливица не се лекува навреме, мо
гат да се появят и други оплаквания — главоболие, ле
сна уморяемост и пр. Танива деца са винаги разсеяни, 
апатични, всично вършат без желание, при умствени 
занимания бързо се уморяват, имат бавно развитие, 
изостават от другарчетата си в училище. Говорът им 
е гъгнив („говорят с носа си”). Някои страдат от 
спазъм на ларинсна или астма, други имат нощни на
пикавания. Децата с анедоидни вегетации нямат апе
тит, боледуват по-често от продължителни натари на 
горните дихателни пътища. Дишането през отворена 
уста е предпоставна за неправилно развитие на лице
вия череп. Горната челюст е удължина, а твърдото неб
це е ладиевидно и висоно. Срещат се и аномалии в 
развитието на зъбите. Всичко това придава харантерно = 
изражение на лицето (т. н. „анедоидно лице”). Разбира 
се, нерядко при деца с нормален вид на лицето и до
бро здраве единствено запушеният нос и лено намале
ният слух подсназват съществуването на трета слив
ица. За да се разпознае със сигурност, децата трябва 
да бъдат прегледани от специалист по уши, носни и 
гърлени болести.

Ленуването е само хирургическо.

Може ли да ,се раздвижи 
акция, да речем чрез местна
та общност или по друг на
чин. Да се организира сърев
нование: „Избираме най-хуба
вия двор”, или др. подобна, в 
която гражданите да се със
тезават кой по-приветл'ив'0 
по-хубаво ще подреди 
дом и двор.

Димитровград, нойто .има ус
ловия да се развива и нато 
туристически град, без завид
на комунална хигиена не ще 
бъде привлекателен и интере
сен.

И много частни дворове в 
града не могат да послужат 
като добър пример. Освен че 
са неуредени — стопаните им 
не се стесняват да хвърлят 
боклука на улицата. Или пък 
в „Чуй петел" например, къщи 
те са разположени така, че 
водата от дворовете да се сти 
ча направо на улицата. И на- 
нво се получава сега, когагго 
настъпват пролетните дни: вой 
чко ненужно, което се изчист
ва от дворовете и мазетата 
(изостанала туршия и под.) — 
се слива по улиците.

На много места изостава 
хубавата традиция' на Дими
тровград — цветя по балкони
те. Изобщо — градът има не
приветлив вид.

Димитровград е разположен 
в гориста местност, през него 
протича и река, няма голям 
брой население, но комунална 
та хигиена в този град е не
завидна. Това впечатление не 
може да >се избегне и при най- 
бегла обиколка.

Тротоарите на улиците на 
места са заети с амбалаж и 
трудно се минава по тях. Пред 
■някои «магазини те служат и 
за склад...

Ано човек погледне на ка
кво пък прилича коритото на 
р. Нишава нрай пазарището 
— ще остане с много лошо 
впечатление. В него се хвър
лени всевъзможни отпадъци; 
нянои от тях реката отнася, а 
други Си остават за по-дълго 
време и естествено, лесно мо
гат да станат извор на зараза.

=- Iи =
своя

I

1
И друго нещо. С подобрява 

■нето на номуналната хигиена, 
в значителна степен се подо
брява превантивата, а това 
също не е за подценяване.

I
Д-р л. с.
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баба тудорка от
СЕНОКОС НА 90 ГОДИНИ

* Киселото
* Баба Тудорна

нуци и паравнуци.

Познавате ли своя регион?
НА 27 МАРТ 1941

ДЕМОНСТРИРА 

И ЛУЖНИЦА
мляно продъл жава 

има над 70 живота 
синове, дъщери, внуци, прав

Тудорка Миланова 
Сенокос от село 

жител 
е на

Сега поколението на баба Ту 
Дорка има около 70 души. Тя 
е ималд трима синове 
ри дъщери. Сега има 
нуци които 
кос, Димитровград,
Дута Реса, Неготин 

На въпроса: къде 
на нейното дълголетие 
брото й

е най-старият 
в селото и във Висок. Тя 
90 години и сега има добро 
здраве и работи в нъщи. Както 
назва „може да прочете и 
от вестник по нещо”. По вре

Народоосвободително 
то движение Тудорка 
60 години и антивно е подпо 
магала партизаните. Не 
че им давала подслон 
къща. но им носила храна в 
Стара планина

И найотдалечените краища 
от столицата Белград, взеха 
участие в 27-мартовските де 
монстрации. Така в овободолю 
бивата Лужница, където 
колко месеци пожъсно ще зй

и заедно с местното населе
ние се присъедини към въл 
ненията, които станаха в стра 
пата. Жителите на Бабушни- 
ца излезнаха също на улица 
та и площада на селището, 
което се изпълни с 
Учениците напуснаха часове-

и чети
и парав 

живеят в Сено- 
Рийека,

ме на и др. 
е тайната 

и до- 
здраве, тя ни отгово

е имала ня-

Баба Тудорка народ.само 
в своята

ри:
почне и въстанието,— През целия живот рабо

тех. Всичко съм — 
но най-много кисело 

Да добавим: не е за подце 
нение и старопланинския чист

въздух, нойто е гаранция за 
дълголетие и добро здраве на 
хората от Висок.

яла умерено, 
мляко.заедно с оста

налите членове на 
мейство.

своето се Б. Н.

СРЕЩА

НАИ-СТАРИЯТ ЛОВЕЦ
В най-малкото босилеград 

око село (или махала?) Елени 
ца, сгушено под самия връх 
на Църноок, жмвее 75-годиш 
ният Евстрати Господинов. В 
полите на Църноок дядо Еве 
трати е 'най-старият все още 
активен ловец.

— Само смъртта или ковар 
на болест може да ме отдели 
от ловджилъка 
себе си пъргавият планинец. 
Ловът За него е почивна, раз 
влечение и спорт. Обича той 
природните красоти на своя 
та^ планйна~и се* бори 'срещу 
■вредните за лова и природата 
прояви...

— До преди няколко годи
ни в нашия край имаше мно 
го сърни и елени — разправя

Евстрати Господинов, а в гла
Са му прозвучава нотна на 

Името на1възмущение.
Елени ца идва от елен... Та
казвам, след като Горската 
секция от Босилеград прока
ра път през Мрътвица към 
Църноок на тази благородна 
дивеч, сякаш и дойде край. 
Мнозина недобросъвестни хо 
ра безмилостно унищожават 
сърните. Ловджийското дру
жество и неговите членове, 
като че ли са безпомощни. 
Те гледат как пропада едно 
голямо природно богатство...

Демонстрации в Бабушница 1941 година

март народът от близки и да 
лечни села дойде в Бабушни 
ца за да изкаже недовол
ството™ си от пресъединение 
то на Югославия към силите 
на Оста. На този исторически 
ден (както се вижда на сним 
ката в хрониката „Зли времена" 
,от Джуро Златкович-Милич) на 
'родът се стече в Бабушница

присъединихате и също се 
към масата.

Подобни вълнения 
март станаха и в Пирот, Ди 
митровград, а много прогре-

27на

казва за
сивни хора от тези краища, озо 
вали се' в други места 
страната, също така взеха уча 
стие в 27-мартовските демон 
страции.

на

Ето, това мъчи честния дъл 
годишен ловджия от Еленица 
Евстрати Господинов. пшишртяпннткчт

Ст. Манасиев
Евстрати Господинов

БОСИЛЕГРАД

ИЗВЛЕЧЕНИЕ ОТ РАЗПИСАНИЕТО ЗА АВТОБУСИТЕ»Младост« се готви за състезания Тръгват за Пирот а чаваЗаминават от Пирот в часа 
Белград 
Ниш

10,00 и 14,19 
6,30, 10,50, 13,00, 11.30,

6,45 и 14,40 Белград 
5,00 9.00, 6,45. 10.30 НишЗасега

Стоян
Йович,

следобедните часове, 
те са под нонтрол на 
Станчев и Радомир 
които с пълен ентусиазъм из 
пълняват дължността тренери 
на футболния нлуб.

В подготвителните трениров 
ни и упражнения участвуват 
22 футболисти, между нойто 
най-много има студенти. Въ
преки трудните 
са на
лифицирани надри), футболи
стите тренират ежедневно

Пред новия футболен 
зон, който във Бранената ФУТ 
болна дивизия ще започне на 
3 април, футболистите на от 
бора „Младост" в Босилеград 
провеждат редовни трениров 
ни за да дочакат подготвени 
първите футболни срещи.

се- 14.00, 17,20, 19.20 и 21,00 
14,10 
11,30

Л00. 14,30, 15Д5

14,40, 19.30 и 18.30 
5.00 Крагуввац

Снопиа
Крагуавац
Смолна
Лесмовац 
Зайчар 
Княжавац 
Звонсна бака

7 ЦС
условия (лип 9,45, 7.00 и 12.00 Лесновац 

Зайчар
4,30, 13,30 и 15.45 Княжевац 

4.30 и 15.30 Звон. баня

съответен терен и нва- 44013,30
4,00 , 5,40 и 12,00 

4.30 и 10,49 
740, 11.00.

В. В.в
5.45 Велико Бонинце

13.00. 15.30 и 15,50
Велина Бонинце

7.00 9ДО, 12,00, 13,00 и 15,00
4,30 . 5.00 5.45 Бабушница 5.00, 5.45, 5.00 

9,15. 10.00, 12,10. 14,10. 15.00 
15,00. 17.00, 17.25, 15,45 

Д. Криводол 
Дойнннци

Бабушница
7,00, 9.00, 10,45, 12.00 13,00

15,30, 15,00, 18,00 20,00
Д. Криводол 14,00
Дойиинци 15,00
Т Одороаци 100,00 14.30 Т. Одороаци 6.00 и 17.00
Велина Лумання 5.00 15 <5 В. Лунная 5.00 и 16-30
Нишор 5,00, 12,00, 15.15, 16,16 Нниюр 5.30. 12,45. 17.00 16.45 
Б паланка на воени час Б. пъдонно на есени час

от 5,00 до 22,00 от 5.00 до 22.00
Димитровград на есени час Димитровград на есени час 

от 5,00 до 22,00 от 5,00 До 22,00
4ДО. 5,05, 8,00 12.00 Темска 5.10 . 7.00 . 9.00. 13.00

14.10. 15,00, 20,10 . 22.10 13.55. 15.00. 17.00. 21.00. 22Д0
Вел оело 4.30. 8,05. 7.15 Вел. село 5,10, 8,40, 7Д0. 9.40

9 00 11 00. 12.10, 14,10 11,40. 13.05, 14,45, 15,00. 17,40.
15 00 17.00. 19.00 , 21,10 . 22.10 19,40 21,00. 22.50

Двришна 440 . 5.06. 12.20 Държина
14,10, 16.30, 22,10

5,00. 12.00 Йалоаица 
Сукоао 4ДО, 805. 12Д0. 14,40. Суновп

4 ДО, 14,10 Петроаац
4ДО, 6Д5 М. Йомномц

13.10, 14Д0 ЗОДО

ТРЕНИРОВКА НА
4 ДО
4 ДО»Асен Баг.кансни« 

в Каменица
ЧИТАТЕЛИ И ТРУДОВИ 
КОЛЕКТИВИ '

КОНИЗПРАЩАЙТЕ ОБЯВИ, 
КУРСИ, ТЪЖНИ ПОМЕНИ И

Тамсма
ПУБЛИКУВАНЕТО ИМТ. Н.

СТАВА ПО МИНИМАЛНИ ЦЕ-
фи-унрепването на 

издръжливост
футболистите за 
пролетен футбо-

цели се 
зичесната 
ходима на 
предстоящия 
лен полусезон.

ди мит- 
отбор 

момента 
нондиционна 

Каменица.

необ-ФУТБОЛИСТИТЕ от 
футболенровградения ^

„Асен Балнансни 
се намират на

.НИ, 5,10, 1Д0, 13.00в
14,35, 19.00 22Д|

7 Д>0, 15Д0 
5,10, 7.00, 13.15, 15.00 

5,15. 1ЕД0 
1.10. «ДО.

Йалоаица„БРАТСТВО"в село 
пренарат десет дни.

организира 
взето

тренировка са настанени 
в село

футболистите 
обществената сграда

Петроаац
М. йТук ще

Решението да се 
тази тренировка е

хубавите условия,
Каменица. Всъщност,

в 1*Ж Ш*. «М«ло
то.

IIИОИТО Ст. н.ради 
предлага СТРАНИЦА 11
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НО САМ СИ МИРАН 

01СВДЕ РАЗПРА
ВИИ

V

Лани удари град у Висок, а са йоще ту- Ф 
ткьи по селата. Чудно — че кажете. Ама не- т 
ма нищо чудно! Град удари и унищожи це- ; ЕЖилС .♦луту реколту и однесе що закачи, а ние целу 
годину растакамо ко да помогнемо на ония 7 
що закасаше.

Са че ви кажем ко си я остадо миран од 
селсКе раправийе.

Лани одма по градат напрайи се коми- 7 
сия у село да се попише де, кой колко е скъл 
цан. Събирамо се, распрайамо, ама свак ка- 
зуйе, че йе пострадал. Излезе, че държавата ▼ 
требе да даде повече одколкото у Висок се 7 
йе родило у най-родну годину. И после оп- 7 
щина развърза Кесию, републиката развърза * 
Кесию, народ збира лук, васул, и компирйе 
да ни преране и све беше добре, ама ние смо 
народ шиляв ко овъс и никой не може да 
ни згоди.

Поче по село караница. Никой с никога 
не зборуйе. Намързоше се и брайЬа и сестре 
и комшийе. Село със село нейе добре и све 
това зарад градобийину коя ни спатапса ла
ни лете.

$ — Пан се целуваш с Петров?— Да, с цел да му пренеса грипа.

♦ ИНТЕРЕСНИ НОВИНИ
:

стват пробивите. Обсервато
рията се създава в района на 
огромен разлом на земята но 
ра, нъдето е бил епицентърът 
на силни земетресения през 
XIX и XX в. Чуствителни алара 
ти ще помогнат на учените 
по-дълбоко да опознаят проце 
сите на земетресенията.

В планините на Северен 
Тян-Шан са извършени основ 
ните подготовителни ра
боти за построяването на 
нова геофизическа обсервато
рия „Медео”. Завършена е 
проходната в сналните пласто 
ве на първата стометрова га
лерия, нъдето ще се поме-

X
Ленар преглежда луди и 

рисува върху стената врата. 
Първият луд понечва да я от 
вори. Другият започва да се 
смее.

— Защо се смееш? — запи 
тва го докторът.

— Защото нлючът е у мен!

5 I♦♦
Нов метод за анализ на нръвта♦

; XI (много важен факт, особено 
когато пациентът е дете!) Вто 

при спентофотометрия 
та се използуват на влажни, 
а сухи проби, тъй нато серу
мът се слага не в епруветни, 
а върху нръгли пластинни (тип 
нонфети) от специална смес, 
след което, измервайни степен 
та на пропущаната от тях свет 
лина, се оценява състават на 
кръвта. Това дава възможност 
да се ускори получаването на 
резултатите и да се автомати 
зира този вид работа, която 
сега се извършва все още ръ 
чно.

Група изследователи от Бу 
курешкия вирусологичен инсти 
тут са разработили нов ори ги 
«ален метод за анализ на нръв 
та — така наречената спентро 
фотометрия върху нръгли пла
стинки. Този метод има две 
главни преимущества: първо 
'— за разлика от обикновения 
анализ, изиснващ голямо ноли 
чество нръв, при него всички 
тенущи изследвания (глинемия, 
уремия, ензиматични анализи, 
отрицателен резус фактор и 
др. п.) се правят само с една 
напна кръв, взета от пръста

Учител по история нъм мал 
кия Педро:

— Знаеш ли, кой е най-ста
рият инструмент?

— Разбира се, акордеонът. 
Той има най-много бръчки!

: ро

А я йедну годину да си останем миран. 
Йоще лани през пролету отидо у Цариброд 
и осигура све що имам на село. Ко да сам 
знал. Синовете ме научише на туя работу. 
Гледам летото мину и нема нища од град, 
реко залуду върли парете. Оно лошотията 
дойде на край. Ка през август за половин 
час однесе све. И са ка се сви распраяю и 
вормираю комисийе при мене дойдоше од 
Цариброд погледаше и за йедну неделю паре ^ 
стигоше. 4

— Бре Манчо, каже ми Лека Пърпняло- 7 
то, — кво напрайи ти. Ние целу годин се 7 
карамо, а ти си паре узе за йедну неделю. I 

Каза му ква йе работа. Знам дека че ми 7 
пръпнйе ако туя годину нема град, ама ония 7 

идомо зайедно у Цариброд и све оси- 7 
гурамо. За мене йе све йедно че има ли град Т 
туя годину или нема да има, платили су ми 7 
за пет године, ама Лека душу че ми извади 7

♦
5

X
Разговарят писатели: 
— Как можеш да пишеш

за ескимосите, ногато не си 
излизал от Хавана?

— А нима Данте е бил 
ада! ?

♦ в

X
Нъсата памет никога не из 

лиза от мода.
ЕПИГРАМИ

X

Некадърник— Слушай — назва му той. 
— У «ас служат триста и 
педесет души и всични до 
един знаят, че вчера твоята 
съседна е родила близнаци.

— Признавам ои. Казах им.

— Е, тогава за фирмата «и 
ще бъде много по-изгодно да 
те извадим от счетоводството 
и да те прехвърлим в ренлам

петак♦

1 ако си не приване парете.
Са ко било да било човек си йе по ми

ран ка се осигура и мирно си спи.
МАНЧА

ВИСОКО ДА ИЗКАЧИ 
И ОХЛЮВЪТ ПЪЛЗИ...
А ТОЙ С ДУМИ ТЛАЧИ 
И СЕ ИЗДИГА С МЪЛВИ.

♦
!

■

Ст. Н.


