
г льрятсгйо С указ на Президента на Социалисти
ческа федеративна републина Юго
славия от 14 февруари 1975 г. Изда
телство „Братство” е удостоено с 
Орден братство и единство със сре
бърен венец за особени заслуги в 
областта на информативната и гра
фическа дейност и приноса за раз
витието на братството и единството 
между нашите народи и народности.
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ЛИПСВАТ ЩАФЕТАТА НА МЛАДОСТТА НА 23 АПРИЛ
КОНКРЕТНИ АКЦИИ Щафетата на младостта с 

честитките за рождения ден 
на другаря Тито повече от по 
ловин месец пътува из стра 
ната. На 1 април в Деня на 
младежките трудови акции тя 
тръпна от Бръчко, изпратена 
от десетки хиляди граждани, 
младежи и девойки, стари и 
млади бригадири от 
страна.

Навред сърдечно посрещана 
и изпращана щафетната палка 
в първите дни на своето пъ 
туване мина през много градо 
ве и села на социалистически 
те републики Босна и Херцего 
вина, Черна гора и САП Косо 
во. На многобройни митинги 
хиляди граждани и трудещи 
се, пионери и младежи приоб
.'зиЕпаьшгг^нзЕааиаазпвзнпаЕЯЕЗЕаяазаяшазнааа&ясваЕЕЗЕавгзезааааЕа!

щават своите пламенни приве . 
ти и добри пожеления за дълго 
летие и крепко здраве на лю 
бимия ни вожд и учител пре 
зидента Тито.

На 23 април Щафетата на 
младостта ще мине през об 
;дините Сурдулица, Босилеград. 
Църна трава, Бабушница, Ди 
митровград и на вечерта 
пристигне в Пирот.

И във всички тези общини 
Съюзът на социалистическата 
младеж и останалите обществе 
но-политически

дители ще говорят за епохал 
ното дело на другаря Тито, 
за неуморимата му борба за 
разцвета на нашата социали 
етическа революция и опазва 
нето на световния мир. На 
същински всенародни търже 
ства ще бъдат изпълнени бо 
гати
програми. Към 
Щафета ще се приобщят мно 
гобройни местни щафети, така 
че тази изключителна манифе 
стадия на братството и един 
ството и нашата увереност в 
победоносния ход на нашата 
революция ще се почувствува 
във всеки кът и от всеки чо 
век.

Заседанието на Общинската 
конференция на Социалисти
ческия съюз в Димитровград 
от 12 април потвърди една 
стара истина: без конкретни 
акции — няма и резултати. А 
по отношение прилагането За
кона за сдружаване именно 
липсват нонкретни акции.

Тази истина, съществена за 
сдружването в общината, мо
же да се подкрепи с много 
факти. Достатъчно е обаче да 
изтъкнем само тези от заседа
нието. Тема на същото беше 
задачите на Социалистическия 
съюз в прилагането на Закона 
за сдружаване и преобразява- 
нето на селското стопанство 
и селото. Уводно изложение 
изнесе Никола Димитров —

председател на секцията за 
селското 
при ОК на ССЖ. В разисква
нията участвуваха представите 
ли на земеделската коопера
ция „Сточар” и частни селско
стопански производители.

И в материалите и в увод
ното изложение бе изтъкнато,

стопанство и село

културно-художествени 
централнатацялата ще

че по отношение сдружаване
то не е постигнато почти ни- 

Разискванията показаха, 
постигне

организации 
усилено се подготвят за до
стойно посрещане и изпраща 
не на Щафетата.

Предвидени са народни ми 
тинги, на които изтъкнати об 
ществено-политичесни

що.
че трудно и ще се 
все докато не разчленим вто
ростепенното от съществено
то. Няма да има резултат все 
докато се счита, че проблеми
те трябва да решава друг. В 
случая обществено-политичес-

Ст. Ст.ръково
1Ь

(НА 3 СТР.)

АКЦЕНТИ ОТ ОБЩИЯ СЪБОР В ДИМИТРОВГРАД

Ршмслга кг едни яш
На състоялил се неотдавна общ събор в Димитров

град най-голямо внимание бе. пооветно на тазгодишната про
грама по обществено-йкономичеоко развитие на общината. 
Макар, че в разискванията взеха 
брой дискутанти, в техните изложения ясно приличаха най- 
важните тазгодишни задачи.

В речта си Борис Борисов председател на Общинска 
та скупщина и Венко Димитров секретар на Общинския ко
митет на Съюза на комунистите, най-голямо внимание обър 
наха на

участие твърде малък

предвидените капиталовложения. Въпросът — дали 
стопанство е в състояние през тази годим итровградското 

дина за реконструкция, модернизация и технологическо за
кръгляване на съществуващите производствени капаците
ти да инвестира 159 милиона динара — остава открит. 
В разискванията на събора този въпрос, получи една нова 

И същата трябва да се има предвид в течение
к? ,

димензия. 
на цялата година.

Условията за собствено учас- 
сд ружа-

капиталовложения са:
тие банкови кредити и като трета възможност 
Нането Собствени средства - изтъкна в речта си Борисов 
нямаме. Потенциалните възможности на нашата банна =а 
малки А и сдружаването е под въпрос, имаики предвид на

А плана е реален ако сме в сьс-
осъществяването

т«В*№
БОСИЛЕГРАДСКА ОБЩИНАВ

САМООБЛАГАНЕ ЗА ТОКжират хората .. 
план във /връзка с кадрите.

максимално да се ангажираме затояние 
му .... не катокапиталовложенияОценявайки предвидените

1 Венко Димитров наза: „оа., ,,а текущата
_ Съгласен обаче програма на обем

година да завършим еаичк0’ °мбва Да я приемем. Ориента- 
тивните нужди и като' так гр “ваДда получи нашата под- 
Цилгга за «апита^0“"Ж0®™”^п7едусловие за понататъшното
рааиетие^Ето6 защо ^звъиототадоките А®ц*^д^мТРота6иЛ1НО
Ь=о08нГмРоеГмДдаВоч=° интензивно развитие

“^ХодъГсТн^лага сам предвидените 
каучуковата промишленост, 

само в относителния 
обаче зависи от

от десет години. Всяко домакинство 
по 200 динара в Общин-изучаване на проб- 

Босилеград-
срок
годишно ще внася 
ския фонд за електрификация. Изчислени- 

показват, че по такъв начин за пред- 
— години ще се обезпечат 
10 милиона динара. С тези и

След всестранното 
лемите по електрификация в

ждане на дългосрочно парично местно са 
мооблагане. Досега далекопровод е по
строен само до девет села от района на 
Лисина и Любата, което е по-малко от ед-

неелектрифицираните села в

реални

ята
стоящите десет 
средства от 
с допълнителни средства, получени чрез 
кредити — може успешно да се електри
фицира цялата община. Как и на кои обек 
ти по електрификация ще се изразходват 
средствата, ще определя Общинската скуп
щина в годишните си програми.

За да се проведе докрай тази акция, 
тези дни в местните общности се провеж
да изясняване на гражданите за въвеждане 
на самооблагане. По същият наичн ще се 
изяснят и трудещите се. Окончателно ре- 

въвеждане на местно самообла-

и на на трета от 
комуната.

Общинсната скупщина о 
олед обстойно разглеждане 
лем е оценила, че един от главните източ- 

средства за финансиране на елек 
самооблагане.

Босилеград, 
,на този проб-

капиталовложения
селското стопан- 
смиеъл на дума- 
пълното ангажи-

трябва да забравим 
плана по развитие ма 

внимание. Те допълнител-

4% беше оценено 
общината са много

(в областта на 
ство и т.н.) са реални 
та. Тяхното осъществяване 
оане :на 'всични фактори.

Освен капиталовложенията^ ^

шици на
трификацията е местното попогя
Още към трая на миналата година делега
тите на Общинската енупщина занлючиха 
във всички местни общности и трудови ор 
ганизации да се организират Разгонор^ за 
въвеждане на самооблагането. Досега на 
тази акция пълна подкрепа дадоха местни
те общности и обществено-политическите

ОРГаСлед1;уопеш,но проведеното допитване 
е занлюч&но да се организира изса™аь'е 

се и гражданите за въвеж 
самооблагане в

шение за
гане ще вземе Общинската скупщина на 
предстоящата си сесия.

ИобцДгто^:аГпИооваеДтаеноГжното^^

^^Увеличението ГГични^о доходи о

по-малки *оте Напротов^тя Трябва
разликата да ставош ъчно внимание и на някои

намалява. Не е обърнато А политика, жилищното
ВаЖИИ настаняванетсГнгГраболна ръка, почивката и

Това ще е първа акция за въвеждане 
самооблагане в цялата община,

13

на местно
имаща за цел решаването на най-важната

електрифика-воли комунално-битова акция
да цията. В. В.твърде 
строителство 
прочие.

на трудещите 
дане на парично местно

А. Д.



САДАТ ПОСЕТИ ЮГОСЛАВИЯ Г.РИОНИМИНАЛАТА СЕДМИЦА НА

ПОЛЕЗНИ РАЗГОВОРИ

Нь10 гост па президента 
Републиката Иосип Броя Ти™ 
египетският президент а„Г 
е* Садат от 8 до Го Пппн„УгР

«5=55?“
и сътрудниците 
Бриони
взаимоотношенията
т® страни, 
обстановка

С ПРЕЗИДЕНТА ТИТО ннито право ма палестинския 
народ

„Президентите Тито и Садат 
— пазва се между другото в 
комюникето — изразиха уверо 
нозт, че предстоящата конфе
ренция но необвързаните стра 
ни в Ноломбо ще даде нов по 
дтик на процесите, действува
щи в насока на укрепвано на 
светования мир, развитие на 
всестранното международно съ 
трудничсство, ускорявано на 
общественото и икономическо 
то развитие на равноправни и 
демократични основи, накто и 
на по-иататъщното укрепване 
на солидарността и акционно- 
то единство на необвързаните 
страни.

Президентите са 
задоволство от положителните 
резултати на разговорите и са 
изтъкнали убеждението си, чо 
те ще представляват значите
лен принос за бъдещото ук
репване на приятелските отно
шения и всестранното сътруд
ничество можду СФРЮ и Араб 
ската република Египет.

Президентът Тито е приел 
поканата да посети Египет.

на среща «на необвързаните в Но 
ломбо.

Двамата президенти са оце
нили, че Близкият изток и по- 
нататък представлява «ай-ан- 
туалното и най-сложното ме
ждународно огнище на опас
ност за световния мир и да
доха подкрепа на арабските 
страни в борбата им за зачита 
не на суверенитета им и зако-

и Садат 
им водиха на 
разговори за 

между две 
за международната 
и за предстоящата

успешни

•. VI
^ ..... ■- ' ? , » . 'А-

к
Шизказали

Др Й Б Тито и Сиримаво Баидаранаиие

Розпвори
Тито - Бондароноике

Й- Б. Тито и Ануар ел Садат

На 7 и 8 април на Бриони 
Републиката

ция на ръководителите на дър 
жавите или правителствата 
на необвързаните страни, коя 
то през август ще се състои в 
столицата на Шри Ланка Ко- 
ломбо.

Разговорите между двамата 
ръководители на двете лрия 
телсни необвързани страни 
са били твърде полезни, успе 
шни и съдържателни.

ПРЕД КОНФЕРЕНЦИЯТА В КО ЛОМБО президентът на 
Йосип Броз Тито и председа

наМИЛОШ МИНИЧ В АЗИЯ телят на правителството 
Шри Ланка Сирамаво Бандара 
наике водиха официални раз
говори. Разгледани са актуал 
ните въпроси на международ 
ната обстановка, а специално 
внимание е посветено на под 
готовката за Петата конферен

на ключовите проблеми, кои
то обременяват света, а осо 
бено необвързаните и разви
ващите се страни.

Подпредседателят на Съюз
ния изпълнителен съвет и съю 
зен секретар на външните ра 
боти Милош Минич със съпру 
гата си Мйлка Минич в поне
делник замина на посещение 
в повече страни на Азия.

До 24 април Милош Минич 
ще посети Иран, Индия, Па
кистан, Авганистан, Кувейт и 
Ирак.

Разговорите на Минич в Те 
херан, Делхи, Исламабад, Ка 
бул, Кувейт и Багдад предста

вляват продължение на юго
славското ангажиране да се 
обезпечи колното е възможно 
по-успешна подготовка за сре 
щата на необвързаните в Ко 
ломбо.

Това ще допринесе необвър 
заните не само максимално 
да се подготвят за предстоя 
щата историческа конферен
ция през август, но и още по- 
ефикасно и по-единно да тръг 
нат на борба за разрешаване

Живков отрича съществуването на 

македонската нация
проси не съществуват. Той 
също така е подчертал, че 
македонският въпрос в Бълга 
рия не съществува, и че 
е право на всяка страна да 
решава въпроса как нейното 
население ще изрази своето 
национално съзнание.

В края на посещението си в 
Гърция председателят на бъл 
гарския Държавен съвет Тодор 
Живков на пресконференция 
е изтъкнал, че разговорите с 
домакина му са били добри 
и конструктивни.

Голяма част от изложение 
то си Живков посветил на съ

трудничеството между балкан 
ските страни. Също така той 
се застъпил за решение на ра 
зногласията между Гърция и 
Турция по мирен начин.

Българският председател е 
казал, че що се касае до Бъл 
гария за нея териториални въ

ОБСТАНОВКАТА В БЛИЗКИЯ ИЗСТОК

СИРИЯ НЕ ИСКА ВЕРСКА 

ВОЙНА? ЛИ111!П1Л1П11111и1ПП11Н1П1111111Ш11и11111Ш111!1!1т1111Ш111ШШ111П111П111иШ111П111Ш11ШШПП11Ш11ПР 1ПП!П1Ш1Ш1Ш1||1ШШНГГП1тШ1Л1ППЛШШЛ1Н111!1П

ПО ПОВОД НОВОТО ИЗДА
НИЕ НА КНИГАТА „ОТ ПРИЗ
НАВАНЕ ДО ОТРИЧАНЕ” (БЪЛ 
ГАРСКИТЕ СТАНОВИЩА ПО 
МАКЕДОНСКИЯ ВЪПРОС) ОТ 
В. ЧАШУЛЕ

ДОКУМЕНТИТЕ ИКонфликтната обстановка в 
Ливан, която продължава с 
месеци, предизвика голяма за

гриженост в света. Напоследък 
сирийски войски са забеляза 
ни във всички периферни об 
ласти на Ливан, на Президентът 
Сирия Асад е заявил, че осъ 
жда всички онези, които в 
Ливан експлоатират прогре- 
сивизма за неприемливи цели”.

— Сирия е готова да тръгне 
в посоката на Ливан за да 
стъпи в отбрана на всички по 
тиснати 
Асад.

Същевременно Израел вни
мателно следи развитието 
ливанската криза. Израелската 
общественост счита, че Изра 
ел не трябва да интервенира 
в Ливан, все донато оирийсно 
то навлизане има за цел да 
възстанови ред а тази страна.

новища на нашата ЮКП, т. е. 
СЮК покационапния въпрос, 
следователно и в тясна връз
ка и с македонския национален 
въпрос. Това, без съмнение, 
се потвърждава и от факта, 
накто пише В. Чашуле в бе
лежката в своето издание, че 
книгата „От признаване до от
ричане” ни у нас, ни в чужби 
■на” не е била подложена на 
опровержение или порицание”. 
Естествено, документите говор 
ят с езика на истината, а ис
тината е тъкмо оня главен, на
сърчаващ фактор, от който се 
е ръководила Ванга Чашуле в 
съставянето и осмислянето на 
настоящия избор.

На .прегледен и синтетичен 
начин авторът в предговора го
вори по най-същеотвените ре- 
лации от междудържавните от
ношения, които предимно се 
■отнасят до македонския народ, 
неговата национална самобит
ност, история и култура. Авто
рът казва, че 0 септември 1944 
година е отворил нова, лре- 
ломна страница е историята 
българокия народ, «огато е сва
лена омразната фашистка Аи_ 
ктатура и «огато на !вла6т до
шъл Отечественият фронт. Все 
до тази дата България била 
спътник на фашистка Герма-

с множеството документи се 
навлиза много по-надълбоко в 
миналото на междунационал- 
ните и междудържавните от
ношения на Балканите, от 
делно между буржоазиите и 
националистически правителст
ва на България, Гърция и Сър
бия, относно Кралство Юго
славия, които към македонския 
национален 'въпрос пристъпва
ха от позициите на поробите
ли и асимилатори, донато дру
ги документи се дава образна 
картина за развитието на ма
кедонското национално съзна
ние, 'въстанията ка македон
ския народ за освобождение, 
опитите за културното му ос
вобождение и т. н.

ЗА КНИГАТА от статии, ре
чи и документи „ОТ ПРИЗНА
ВАНЕ ДО ОТРИЧАНЕ” (бъл
гарските становища по маке
донския въпрос), Ванга Чашу
ле през 1970 година получи на
градата за публицистика „Ми
то Хадживасилев 
Досега книгата е публикувана 
на английски и руски език. Не
отдавна се появи и кейното 
второ издание на македонски 
език, (е предговор и бележка 
това издание от съставителя 
на избора и редактора В. Ча
шуле. Книгата издаде скопено
то издателство „Култура”.

Книгата е разделена «а че
тири глави, е зависимост .от 
документите, които с хода на 
времето осветляват четири пе
риода ;в партийните и между
държавни отношения между 
НР България и СФР Югосла
вия, а във връзка с така каре 
чекия македонски въпрос: 1944 
— 1948, 1948 — 1953 и 1968,
ногаго Институтът за история 
при Българската академия ка 
'науките (София, коемви 1968) 
публикува прословувата „Исто
рическо-политическа информа
ция за македонския въпрос". 
Обаче, трябва да се, каже, че

■ЕСТНИК НА БЪЛГАР- 
СНАТА НАРОДНОСТ * 
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От преди няколко дни Ше 
стата ам ери канон а флота 
Източното 
се засилва. Представител ка 
Пентагона е заявил, че се ка 
сае за „нормални придвижва 
•ния" на флотата в Средиземно 
море.

СЪЩИНСКИТЕ РЕЛАЦИИ НА 
МЕЖДУДЪРЖАВНИТЕ ОТНО
ШЕНИЯ

в
Средиземноморие

Накто В. Чашуле . пише в 
предговара, самото заглавие 
на книгата „От признаването 
до отричането" е произлязло 
от документите, които са пуб- 
ликоваки в нея. Грижливо изу
чени и умело систематизира
ни, документите, за които тук 
става дума 'недвусмислено сви
дете лству. в ат е потвърждение 
на марксистко-лениноните ста-

Една група американона ко 
раби „със специална задача” 
следят съветски кораби. Вси 
чко това прави 
в тази част на овета 
сериозно и неизвестно.

на

положението 
много
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Липсват конкретни акции В НОВИ САД ПРЕЗ СЕПТЕМВРИ

Международна срещала 

националното равноправие
(От 1 стр.)

ните селскостопански 
дители от общимата 
имтересовани за сдружаване 

А всичко

произво- 
не са за-

Значи от 
раността на

усилията и ангажи- 
воички зависи в 

каква степен ще успеем да про 
ведем в дело Закона за сдру
жаването. В момента е най- 
важмо да се подемат конкрет
ни акции. Да се сдружават оне 
зи производители, които изпъл
няват условията. На конкретни 
тримери 
значи сдружаването. Това зна
чи да не отлагаме разрешава
нето на второстепенните про
блеми.

ните организации трябва да 
дадат подкрепа на акцията, но 
не и да я проведат в дело. Та
зи задача остава на земедел
ската кооперация. Затова най- 
добър извод от 
е, че нещата не се 
на заседания, а на терена. А 
Затова трябва да се ангажи
рат най-много те — специалис
тите от „Сточар”.

ВТОРОСТЕПЕННОТО И СЪЩЕ
СТВЕНОТО

това показва, че 
двете страни си нямат 
рието.

Представителите 
чар , изтъкнаха че са съглас
ни с

Многонационалната САП Вой 
водина ще бъде доманин на 
важната международна среща, 
посветена на осъществяване
то на национално равнопра
вие във възпитанието и обра 
зованието. Срещата ще се съ 
стои в Нови Сад от 14 до 16 
септември т.г.

Организатори на срещата са 
Педагогическият институт на 
Войводина и югославската ко 
мисия при ЮНЕСКО. Ще бъде

дове- обсъден въпроса за осъщест
вяване на правата и равнопра 
вието в образованието 
питанието. Тази тема 
важно място в програмата на 
ЮНЕСКО.

Участниците в 
ще бъдат запознати с опита 
на СФРЮ, в която възпитател 
но-образователната работа се 
провежда на повече равнопра 
вни езици, както и с опита на 
много други страни.

ка „Сто-заседанието и въз 
заемарешават

производителите, но са
мо частично. Понеже не тряб
ва да забравим все докато ме 
решим второстепенните въпро
си, по тяхно мнение, 
ще осъществим целта. А ре
шаване на тези въпроси значи, 

възвърнем 
сред частните

симпозиумада покажем какво
трудно

и да доверието 
производители.„Реализиране Закона за сд

ружаване иа частните селско
стопански производители на 
територията на Димитровград
ска община е в голямо закъс
нение. >До днешния ден не е 
одружен ни то един частен 
селскостопански производител.
Ооновна причина за закъсне
нието е реализиране на Зако
на е в недостатъчното ангажи
ране на земеделската коопе
рация „Сточар” и в това чис
ло и на обществено-политиче
ските сили”...

В по-нататъшния текст на 
материалите се изнасят 'при
чините за неактивността на зе
меделската кооперация „Сто 
чар” в изминалия двегодишен 
период.

Да изнесем още един при
мер. По отношение реализа
цията на средствата от „зеле
ния план” кредити са ползва
ли само 12 частни селскосто
пански производители. А сред
ства е имало... Дори и в мо- 
ставени 30 иска за 'получаване 
мента в кооперацията са пред
на кредити от „зеления план”.

А какво поназаха разисква
нията?

Велин Тодоров, от Моинци, 
отправи забележки до „Сто
чар”, че в тяхното село не из
купува мляко, агнета, едър до
битък. Същото изтъкнаха и 
представителите от Драговита,
Градини и други села на об
щината...

В отговора на представите
лите на. „Сточар” бе изтъкна
то, че няма нужда разисква
нията
на посока, понеже 
заседанието
Също бе изтъкнато, че час-т-
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ДА ВЪЗВЪРНЕМ ДОВЕРИЕТО А. Д.

Нужно е в момента нещата 
Да се решават по-бързо. А ос
новни предусловия за това 
има. А изходна точка в това 
отношение трябва да бъдат 
средствата от „зеления план". 
Но възниква и въпрос: защо 
са толкова малко ползващите 
тези средства? Това значи, 
че липсват конкретни мерни 
и акции. Няма ги хората от 
„Сточар" на терена. Хора кои
то ще 'обясняват сдружаването 
които ще помагат на частните 

• селскостопански производите
ли. А това значи и промяна 
на отношенията. Това значи не 
само обикновена купо-продаж- 
ба. А в момента отношенията 
между двете страни са почти 
само такива. Преодоляването 
на тези слабости значи и въз
връщане доверието.

Но не само „Сточар" е в 
състояние докрай да „изкара” 
този процес. Необходима е 
помощ и на всички прогресив
ни сили. А в това отношение 
голямо задължение имат и Со
циалистическият съюз, Съюзт 
на комунистите, Общинската 
скупщина и т. н.

Необходимо е да се подоб
ри качеството на земеделски
те култури. Да се изменят по 
родите на добитъка. Данъчна
та политика трябва да стиму
лира стоковите селскостопан
ски производители. Да се она- 
же помощ на „Сточар” в реа
лизиране на перспективния 
план, понеже от развитието на 
обществения сектор в голяма 
степен зависи и развитието 
на частния сектор.

ПРЕД ПУБЛИЧНОТО ОБСЪЖ ДАНЕ НА ПРОЕКТОЗАКОНА ЗА СДРУЖЕНИЯ ТРУД

Първостепенна задача на 

комунистите
място на конференции и засе 
дания на Съюза на 'комунисти 
те, Съюза на синдикатите, 
Съюза на социалистическата 
младеж и всички обществено- 
политически организации до 
нрая на годината.

Това е изнесено на заседа 
нието на Изпълнителния номи 
тет на Председателството на 
ЦК на СКС, състояло се ми 
налата седмица в Белград.

Изпълнителният комитет ра 
зработи и оперативните зада
чи пред организациите и ръко 
водствата на СКС по осъще 
ствяване на заключенията за 
развитието на обществено-ино 
номическите отношения в сел 
ското стопанство, хранителна 
та промишленост и на село. 
През следващите 
сеца най-важни 
бъдат сдружаване на населе 
нието със селскостопански 
производители в нооперации 
и снабдяване на населението

Носители на публично об
съждане на Пректозанона за 
сдружения труд ще бъдат ор 
ганизациите на Съюза на ко 
мунистите в основните органи 
зации на сдружения труд. Съю 
зът на комунистите трябва да

организира воички трудещи 
се да се запознаят с този за 
бъдещото развитие на ооциали 
етическите 
отношения твърде важен до 
кумент. Разговорите за проек
тозакона ще заемат централно

самоуправителни

Широка акция за ССРН
— Определянето на задачи 

те, които законът и конститу 
ционмите разпоредби поставят 
е съдържанието на разисква
нията в третия етап.

Проектозаконът за сдруже
ния труд представлява ноннре 
тна разработка и реализация 
на принципите на новата Кон 
отитуция. Следователно, дей
ността на 
съюз представлява 
тет в прилагането на Конститу 
цията. Тя трябва да се орга 
низира планомерно и води гра 
дивно във всични клетки на 
нашето самоуправително соци 
алистическо общество.

И Секретариата на Републи 
канената 
ССРН на Сърбия обсъди под 
готовката за широката акция 

на , про
ектозакона за сдружения труд. 
Според решението на Секре 
тариата тази извънредно важ 
на политичеока акция ще се 
проведе в три етапа.

— първият етап ще пред
ставлява запознаване на най- 
широките народни маси 
съдържанието на проентозано-

във втория етап ще се 
анализира собствената практи 
ка във воички среди.

конференция на

разискванепо

нянолно ме
задачи ще

Социалистическия 
нонтинуе-

със със селскостопански произве 
дения, т. е. обединяване на 
производството и оборота на 
селскостопанските произведе 
мия.

да налравляме в обрат- 
тема ма

ма.

е сдружаването.
Изпълнителният комитет раз 

гледа и проентозакона за из 
мененията и допълненията на 
Закона за деклариране на иму 
ществото и разследване на по 
теклото на имуществото. Кон 
статирано е, че предложените 
решения представляват същин 
ската основа и начин да се 
осуети наквото и да било за- 
богаттяваме 
на нетрудови доходи. Изпъл
нителният комитет даде подкре 
па на проентозакона, нато под 
черта че той трябва последо 
вателно да се провежда.

план съвсем по-различен пери
од на отношенията между Бъл
гария и Югославия, обаче през 
целия си период БРП (к) и 
правителството на НР Бълга
рия все още не порицаваха 
съществуването ма македон
ската мация, език, култура и 
самобитност. Напротив, „в един 
момент БРП(к) и пропаганда
та в НР България активно се 
ангажираха дори и против НР 
Македония, обвинявайки маке
донското политическо ръковод
ство, че уж провеждат „сър- 
бизация" ма македонския ли
тературен език”,'но „най-съще
ствени изменения в станови
щата ма БРП(к) и българската 
държава и пропаганда дойдо
ха по въпроса за обединение
то ма двете части на македон
ския народ с 'македонената ре
публика", сега вече застъпвай
ки становище, сходно на стра
тегическите мнтереси ма 
на 'Балканите, че до това 'обе
динение не може да дойде с 
оглед ма „фашисткия харак
тер ма ФНРЮ", поради моето 
„манедонски Лиемонт” става 
Пиринона Македония!

ЕЗИКЪТ НА ИСТИНАТА
или придобиванека че този период ма плодови

то сътрудничество 
бе увенчан със срещата на 
Тито — Димитров ма |Блед и 
Бледското споразумение.

„В Пиринока Македония, пи
ше 1В. Чашуле, по решение ма 
правителството ма България е 
извършено преброяване ма 
селението, 
рантер на овеобразен плебис- 
цит, при моето македонците в 
Пиринска Македония със сво
ето наистима огромно болшин
ство заовидеТелствуваха свое
то македонско национално чув
ство и своето самоопределе
ние нато македонци; в учили
щата навред из 'цяла 'Пирин
ска Македония започва обуче
ние ма роден македонски ли
тературен език, в Горна Джу- 

(сега 'Благоевград) започ
ва с работа Македонският ма- 

театър ма македонски

СРЕЩАТА ТИТО — ДИМИТРОВ 
НА БЛЕД

и Хитлеров жандарм на 
И ме само това:

е била

май-лосления
Балканите.
българската територия 
и мост 'И база за .нападнието 
на хитлеровите войсни в бор
бата им против Съветския съ
юз, тана че Съветският съюз 
принуден на 5 септември 1944 
година да обяви война на Бъл
гария, а на 8 септември съща
та година Червената армия 
стъпила на българска терито- 

на 5 октом-

Втози период, все до Резо- 
луцията на Информбюро през 
юли на
становища и практика по 'Ма
кедонския въпрос, пише В. Ча
шуле, БРП (н) и правителство
то на ОФ България гледат на- 
то на свой творчески принос 

борбата за юсъществява- 
ленинените принципи и

1948 година, своите

на- Димитровград
което получи ха-

Чествуван Деня 

на здравния 

работник

мъм
ме ма
практиката по националния въ
прос. Същевременно те отстп 
яват становището, че борба- 

осъществяването на ле
на прима

След това,
1944 година, се стига до 

Тито — Тер- 
когато на

рия.
ври
Споразумението
пешев в Крайова, 
българоната войска било раз
решено частично да участву
ва в борбата против .немските 
и другите вражески сили «а 
1Йа територия. В своята реч 

1968 година в Ле

та за
минските принципи

,НР Македония и ма рла-ра на
на ма българо-югославското сът
рудничество представлява из
вънредно активно оръжие в 
ръцете ма 'БРП (и) и лравител- 

I ОФ България, в ръ
цете на самия българони на
род против буржоазния заго
вор ма опозицията и против 
силите на реакцията’ в соб
ствената страна. В този смисъл 
се 'стигна и до размяна ма 

партийни и дър-

В Здравния дом в Димит
ровград по тържествен начин 
беше чествуван Международ 
ният ден на здравния работ
ник.

По повод празника 23 ра
ботника в Здравния дом поду
чиха подходящи подаръци. 
Двама от тях за 20-годишна 
работа, а 21 за 'непрекъснат 
десет годишен трудовра стаж 
в Здравния дом.

На шестима пенсионери ра 
ботници на Здравния дом съ 
що бяха връчени подаръци.

мая•на 20 октомври 
сковац другарят

ИБ
Тито межд^ ството ма роден

езин, а била дадена директива 
за изработка на законо про
ект за териториална автономия 
ма Лиринона 'Македония. При 
тава, естествено, историчес
кият принос в този смисъл 
били решенията ма Десетия 
пленум на 'БРП (м)”.

С Резолюцията на Информ- 
бюро започва друг, ма между
държавния и междулартийния

„Мазаха, че лри-другото маза: 
знават овея позор, че техният 

бил излъган и че учас- 
тяхната армия в тези 

било от голя

ма род е 
ггието ма
операции би им 
ма .полза. Аз се съгласих с то- 

части учас-

множсство 
жавни делегации, разговори, 
консултации и съвместни деи- 
отвия на международен план, 

плана на между-

(В следващия брой: ВТОРОТО 
.ПРЕБРОЯВАНЕ НА НАСЕЛЕНИЕ 
ТО В ПИРИНОНА .МАКЕДОНИЯ)

.ва и българските 
твуваха е тези борби заедно

-ГТс='2;‘:Гб8ГТ държавното сътрудничеството-
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САМОУПРАВИТЕЛНА ПРАНТИКА

\к К 0 Н К У Р С-лI г;
ЗА ДА постъпи работникът на работа в основната ор

ганизации на сдружения труд о необходимо най-напред иом- 
пететния самоуправителен орган да утвърди, че има ва
кантно работно място или трудовият и производственият 
процес изискват да се увеличи броят на работниците. Същи
ят самоуправителен орган — определен със самоуправител- 
ното споразумение за взаимоотношенията на работниците в 
сдружения труд — ногато се утвърди, че има вакантни места 
за нови работници приема решение и утвърждава иолио още 
работници трябва да се приемат. Тъкмо ногато съществува 
такова решение основната организация на сдружения труд 
съобщава условията, които трябва да изпълнява всеки нан- 
дидат за да бъде приет на определеното работно място 
и постъпи в трудово отношение.

ШОУПРАВИТЕМЕ ОБЩНОСТИ 

НА ИНТЕРЕСИТЕ ДНЕС
Като форма на самоуправи- 

телно свързване на различни 
области на сдружения труд с 
цел да се задоволят личните 
и общи интереси и да се спре- 
чи нерационалното изразход
ване и отчуждаване на сре
дствата от работическата кла
са, самоуправителните общно
сти на интересите в Босиле- 
градсна община постигат пър
вите си резултати. За период 
на съществуване от една го
дина, трудещите се и гражда
ните посредством своите де
легати в скупщините на общ
ностите започнаха да участву
ват в решаването на най-важ
ните задачи в тези области.

Тези констатации бяха изне
сени на Общинския комитет 
на СКС в Босилеград, който 
подробно обсъди досегашните 
проблеми и предостоящите за
дачи на самоуправителните об
щности на интересите в ко
муната. В Босилеградска общи
на от преди една година дей
ствуват следните самоуправи- 
телни общности на интереси
те: за образование, култура, 
детска защита, физическа кул
тура, социална защита, ква- 
ртируване и за здравеопозва-

Трябва да се отбележи, че 
досега
контроли на общностите са 
боздействували. Причините са 
в това, че не са имали 
определена концепция за ра
бота 'И не им о оказвано въз
действие за работа.

Сега след избираното на от
делни делегации за потребите 
на общностите, положението 
трябва да се измени коренно. 
Очаква се успешна активност 
и от избраните 120 делегати 
.и 36 члена в самоуправителни
те контроли в скупщините не 
седемте общности «на интере
сите.

Общинският комитет на СКС 
изтъква, че най-значителна кра
чка в работата на самоуправи
телните общности на интереси
те тъкмо предстои. Основната 
предпоставка за този успех е 
успешно действуване на деле
гатската база на общностите. 
Във взетите заключения особе 
но много се набляга последова
телно да се осъществява деле
гатския принцип в работата на 
новоизбраните делегации на 
самоуправителните общности 
на интересите.

по отношение «на утвърдените 
нормативи, а образователната 
общност не разполага с доста
тъчно средства да се справи 
с този проблем.

Делегатският принцип в ра
ботата на досегашните делега
ции делегати на общностите 
не е действувал цялостно и 
успешно. Делегатите «не са кон
султирали своите делегации 
по определени въпроси. Мате
риалите, доставяни на обсъж
дане на делегацитте не са да
вали очаквани резултати. Глав
но те са давали подкрепа на 
предложените в материалите 
решения, без да ги разгледат 
обстойно. Липсвали са и ини
циативи от делегациите.

самоуправителните
В Проектозакона за сдружения труд отделно се гово

ри за институцията конкурс за попълване на определени 
работни места. Самата пък институция на ноннурса в 
вота твърде често е подложена на иритина: счита се, че 
законопредписанията за провеждане на конкурса за попъл- 

на вакантни работни места или предписанията за на- 
работа се нарушават по най-различни начини.

многобройни

жилено

ване
станяване на
„Режираните конкурси са прицелна точка 
оправдателни критики. Има дори и случаи да се нарушават 
правата и на онези, които не са приети на даден конкурс. 
За причините, поради които не са приети или за условията, 
които не са изпълнили те не се осведомяват писмено и 
подробно.

на

Въпреки всичко конкурсът засега остава единственият 
и действително демократичен начин за удовлетворяване на 
принципа всеки да може свободно, равноправно и при ед
накви условия да постъпи на работа. Срещу злоупотребата 
на ноннурса трябва да се води борба във всички основни 
организации на сдружения труд или със средства, утвър- 
дени от цялата общност в закона.

Избор по обявения нонкурс за попълване на нови ра
ботници върши работническият съвет или отделна комисия, 
ноято той е избрал. Трябва обаче да се изтъкне, че всички 
разпределения в Проектозакона за сдружения труд отнася
щи се до сключване на трудово отношение се отнасят и за 
обявяването на конкурс за приемане на работници на ръио- 
водни работни места. При това в конкурса се назначава 
точно времето, през ноето приетото лице ще излъленото вре- 
ководната длъжност. След изтичането на определеното вре
ме такова лице може да работи на друго работно място в 

тъй накто с това не му се прекъсва

Това значи, че осъществя
ването на делегатската систе
ма, което е свързано с консти- 
туционо преустройство на об
щностите на интересите е мно
го важна задача, върху която 
и занапред трябва упорито и 
организирано да се работи.

основната организация,отношение. Разбира се при условие, ако лицетоВ. В. трудовото
не е преизбрано на ръководното работно място.

„Счита се, че работникът е засновал трудово отноше
ние, след като даде писмено изявление, че се е запознал 

самоуправителното споразумение за сдружаване на тру- 
в основната организация ... и че го прие-

не.
Очаква се, пълната си дей

ност общностите ще разгър
нат тъкмо когато ще започнат 
активна работа новоизбраните 
им делегации в местните общ
ности и трудовите организации.

НА ОС В БОСИЛЕГРАД:ИЗПЪЛНИТЕЛНИЯТ СЪВЕТ
със
Да на работниците
ма” — назва се в Проентозанона за сдружения труд. 
жно е да се подчертае, че при даването на писменото из- 

на работнина трябва да се връчи и един екземпляр

Ва-ПРЕДЛОЖИ 

РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ 

НА БЮДЖЕТА

През изтеклия период скуп- 
общностите са 

за работа,
явление
на самоуправителното споразумение за сдружаване на тру-

това самоуправителния
щините на 
приели програми 
утвърждавали източници за фи
нансиране, анализирали мате
риално-финансовото състояние 
и напоследък предложили про
грами за средносрочно разви
тие на общностите до 1980 го
дина. В решаването на ежедне 
вните и текущи проблеми, дей
но са били включени и изпъл
нителните съвети на общнос
тите. Те предимно са решава
ли върху политиката на финан- През изтеклата седмица в 
сирането на потребите. местните общности в Босиле-

Административните служби градска община се водиха ра
на общностите на интересите зговори във връзка с разпре- 
не са организирани добре. Ща- делението на бюджета на об 
тен секретар има образовател- щината за тази година, което 
ната общност, «който тази е предложено от Изпълнител- 
длъжност изпълнява и за общ- ния съвет на Общинската ску- 
ностите за култура и физичес- пищна. Бюджетът на общината 
ка култура. Секретарят на Об- 33 тази година възлиза на 12 
щността за детска защита вед- милиона динара. В сравнение 
но изпълнява тази длъжности с миналагодишния, средствата 
и за общността по социална сега са по-големи с 25 на сто 
защита. В общността за квар- Допълнителните средства, кои 
тируване «има само финансов то ще се получат от Републи 
служещ канската скупщина за финан

Обемът и специфичността ГнГУйно^ще^ 6^7 по 
на работа налагат тези служби гол0Ш с 35 на сто и ще ,въз 
да се обединят в една. Такава на 6 мшшона и 700 хиля
инициатива имаше и досега, 
обаче не е осъществена.

През изтеклия период значи
телна активност е показала об
щността за детска защита в 
изграждане на ученически сто
лове и ооигуряване на закус
ки за ученици. Общността за 
квартируване организира из
граждане на четири квартири, 
а за културата изграждане на 
Дома на културата в Босиле-

да в основната организация, след 
общ ант, с нойто се регулират взаимните отношения в сдру
жения труд и статута на основната организация.

Какво ще стане ако работникът не постъпи на работа 
на работното място, а е дал писмено изявление за сдружа
ване на своя труд в основната организация? В такъв случай 
правата, задълженията и отговорностите той ще осъществя
ва от деня когато започне да работи. Ано пък поради нео
правдани причини не започне да работи в определения ден. 
счита се че не е засновал отношение.

дей-
Общинския съд

600 хиляди динара. За 
ността на 
ще се изразходват 1,2 мили
она динара, а за Станцията на 
милицията 2,5 милиона 
ра. Общинската служба за об
ществени доходи ще получи 
370 хиляди динара.

С. Л.

V Удина-

МАЛЪК ЛЕКСИКОН
В Републиканският фонд , за 

кредитиране на студенти, Об
щинската скупщина ще уча
ствува с 120 хиляди динара. 
На местните общности се пре
длага да се отделят 63 000 ди 
нара.

Трябва да се добави, че от 
миналата година Общинската 
скупщина дължи на ползува
щите се със средства от бюд
жета 635 хиляди динара.

Имайки предвид, че искове
те за заделяне на средства 
са били твърде големи, Изпъл
нителният съвет на Общински
те скупщина е утвърдил една
кви критерии и според тях 
предложил разпределение «на 
бюджета. Що се отнася до 
материалните разходи, за вся
ко работно място ще се отде
лят по 5 хиляди динара.

В рамките на възможности
те са предложени средства и 
за финансиране на междуоб- 
щиноните организации и орга
ни, които досега не са учас
твували «в бюджетните разхо
дите на общината.

Обществено-полити
ческа общност

Представлява се като обществено-икономически 
и политически колективитет с общи връзки и интере
си, «в които се образува и съществува определена си
стема на власт и обществено самоуправление. Този из
раз е общ в югославската правна и политическа тер
минология за общината, републиката, автономната по
крайнина и федерацията (тълкуване на „Политическа
та енциклопедия).

За пръв път обществено-политическата общност 
е във една с «Конституцията от 1963 година. Обществе
но-политическите общности се 
следствие природно-историческите характеристики от 
който най- съществен са: икономическите, политичес
ките, културните, националните, географените и под.

Поради тези особености, накто и необходимост
та от задоволяване на определени интереси и цели 
обществено-политическите общности 
видове на «изразяване на политическата «власт, където 
например органите и функциите на Съюзната скупщи
на се различават от органите и техните функции в об
щи ноките онупщини.

ди динара.
Общинските органи и други

те ползуващи се със средст
вата от бюджета са длъжни 
да изпълняват задачите си в 
рамките на средствата, с «ко
ито разполагат. Без разреше
ние на Общинската скупщина, 
не могат да се създават фи
нансови дългове различават взаимноказва се
е проектропродложението за 
разпределение на бюджета. 

Според предложението наград.
Значителни средства общин- Изпълнителния съвет на Об- 

,ските самоуправителни общнос- щинската скупщина, за потре- 
ти на интересите получават от бите на органите на общин-
съответните Републикански об- окото управление ще се от-

Обаче, липсата на делят 5,4 милиона динара. За 
е постоянен проблем, финансиране на обществено- 

политическите организации «и 
сдруженията на гражданите —

имат различни

щности. 
средства 
Например основните училища 
са оборудени само с 10 на сто В. В.
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в ТРАНСПОРТНОТО ПРЕДПРИЯТИЕ В БОСИЛЕГРАД АКТУАЛНО

Дефицитът е погасен Жалбите разкриват нередностите
След решителна 

та акция на Об
щинския 
на СКС, 
ранспортното пре 

дприятие .в Боси-

ОЦЕННАТА на политическо
то положение, в светлината на 
интервюто на другаря Тито, за 
дължава и търси от всички 
петентни органи да анализират 
и положението във 
различни жалби, в които граж
даните се оплакват за редица 
нередности.

Очебиещо в случая е обаче, 
че 4 жалби са отправени до 
съюзни, а 14 до републикански 
органи. Това говори, че граж
даните от Димитровградска об 
щина или не знаят до кого-тря 
бва да изпращат жалбите, или 
не са запознати с постъпката 
в такива случаи.

Характерно е, че жалбите на 
трудещите се и гражданите яс 
но сочат, че в някои организа 
ции на сдружения труд има 1не 
зачитане на самоуправителните 
споразумения, относно неспа
зване на обществените догово 
ри на равнището на общината. 
Анализирайки този въпрос Об
щинската конференция на Съ
юза на комунистите констати
ра, че в такива случаи първич
ните организации на Съюза на 
комунистите трябва обезател
но да разгледат отношението 
на отделни лица.

В случаи на несамоуправи- 
незаконно държание 

против такива лица трябва да 
се предприемат на само зако 
нни, но и партийни мерки. До
сега не е кимало такава практ-и

В Димитровградска община 
броят на жалбите не е голям. 
това говори, чс политическото 
положение в общината е ста
билно. Това обаче никак не зна 
чи. че не трябва да се пред
приемат определени мерки за 
премахване на съществуващите 
слабости. Особено ако се има 
предвид, че освен в жалбите, 
гражданите и трудещите се, в 
непосредствен контакт с ръко
водителите в общината, търс
ят помощ, защита или интер
венция.

По предложение 
на Общинския но 
митет «а СКС и 
на първичната пър 
вична 
Ция,
работнически съ-

номитет 
в авто-

Цветен Борисов 
сменен от длъжно 
стта

КОМ

организа-
централният връзка с

директор
леград са превзе
ти сериозни вет е разрешил 

от длъжностмер
ни да се премахнат досегаш
ните слабости и опущения. Са 
моуправителните органи и пър
вичната партийна организация 
в предприятието провеждат 
конкретни мерки, за да се над 
лее лошото състояние, което е 
тази стопанска 
ществува повече от 
дина.

ди-
В Димитровградска община, 

в течение на миналата година, 
Общинският комитет на СКС е 
получил 7 различни жалби, Об 
щинският синдикален съвет 8 
и комисията за жалби при Об- 
щиноната скупщина 18. Или 
общо 33 жалби, в които граж 
даните се оплакват за непра- 
вилности по отношение на на
станяването, жилищните и тру 
дрви отношения, социалната и 
здравна защита и т.н.

От жалбите, изпратени до 
комисиите при Общинската ©куп 
щина и Общинския синдикален 
съвет (ОК на СКС не е имал 
комисия за жалби), положител 
но са решени 17 жалби. Шест 
жалби са отхвърлени като нео 
снователни, а три са останали 
нерешени.

ректор на предприятието Цве 
тан Борисов. 'По-рано Борисов 
бе изключен от Съюза 
мунистите поради незачитане 
решенията на партийната орга 
низация и на Общинския ко
митет на СКС. За 
нов директор е обявен 
нурс, а до тогава тази длъж
ност ще изпълнява Винко Ни
колов, машинен инженер.

Самоуправителните 
в автотранспортното предприя
тие също така предприемат 
мерки да се реализират мно- 
побройните решения и предло 
жения на Изпълнителния съ
вет на Общинската скупщина, 
които имат за цел финансово- 
материално и самоуправително 
заздравяване в тази стопанска 
организация.

на ко-

Неотдавна Общинсният коми 
тет на СКС в Димитровград 
създаде комисия за жалби. Тя 
ще разглежда жалбите, ноито 
са отправени до Комитета. |Но 
целта е да се разкриват, ана
лизират и премахват всички от 
рицателни явления в общината.

Освен Комитета решение да 
формира комисия за жалби на 
гражданите прие и Общинска
та конференция на Социалис
тическия съюз, на заседанието 
си, състояло се на 12 април.

избор на 
кон-организация съ 

една го-

С помощта на банкови кре
дити и от собствените си фон 
дове, е погасен миналогодиш
ният дефицит в предприятие
то, който възлизаше на 1,6 
лиона динара. Благодарение на

органи

ми

това сегашното материално-фи 
нансово положение в предпри
ятието вече не е толкова се
риозно затруднение.

телно и

В. В.

ка. А. Д.

ИЗ ДЕЙНОСТТА НА СЪЮЗА НА НОМУНИСТИТЕСЛЕД ДВА МЕСЕЦА ЩЕ ЗАПОЧНЕ С РАБОТА

Сказки зо всички комунистиФабрика под 1000 покрива ■ ■ ■
За всички членове на Съю

за на комунистите в Димитров 
градска община бяха изнесени 
сказки на следните 
„Съюзът на комунистите и ме 
ждународното 
движение” и „Съюзът на юго
славските комунисти в борба
та против сталинизма и нео- 
сталинизма",-

Лектори бяха членовете 
на Актива на преподавателите

при Общинския комитет на 
Съюза на комунистите в Ди
митровград. Преди изнасяне 
на темите преподавателите от 
Димитровград имаха инструн- 
ционно съвещание с Антива на 
преподавателите при Между- 
общинската конференция на 
Съюза на комунистите в Ниш.

на-продукт” в Сурдулица ре
ши да се открие такъв цех. 
До пускането му е действие и 
превръщането в отделна ос
новна организация на сдруже
ния труд — работите в този 
цех ще води основната орга
низация на сдружения труд 
„Селско стопанство” в състава 
на предприятието „Влаоина- 
продукт”.

Центърът на тази фабрика 
под „1000 покриви” ще се на
мира в Бело поле край Сурду
лица, а според предвиждания
та, всички подготовки трябва 
да бъдат приключени и тя да 
започне да работи от 10 юни 
тази година. За домашния и 
чуждестранния пазар същата 
ще произвежда разни видове 
обленло, килими, везени плете
ни и др. предмети, унрасител-

Миналогодишна.та инициати
ва на най-отговорните обще- 
ствено-политичесни фактори в 
Сурдулишка община, Стопан
ската камара и Центъра за 
икономика на домакинство в 
Лесковац за отнриване на цех 
за производство на предмети 
од домашно ръкоделие и суве
нири е «ъм края си. Към това 
допринесеха и мероприятията 
за развитие на домашното ръ
коделие на Изпълнителния съ 
вет на СР Сърбия и потребите 
на изостаналата Сурдулишка и 
съседните общини, където има 
голям брой население, нужда
ещо се от основен или допъл
нителен поминък за повише
ние на личния и обществения 
стандарт.

Работническият съвет на обе
диненото предприятие „Власи-

ни предмети от дърво и грав
юри върху банър от чувени- 
рен характер. Върху тях ще 
бъдат изобразени мотиви от 
този край. В новия цех ще се 
намери работа за 55 души, 
предимно девойки със средно 
и основно образование. До
пълнителната работа, която ще 
се извършва по домовете на 
производителите на сувенири 
и др. Ще поеме още 1 500 
;на работа младежи и девойки 
жени и мъе.

Акцията за създаване на но
ви производствени звена на 
тази фабрина на Власина — 
Стойковичева, Нлиоура, Божи- 
ца, Топли дол в Сурдулишка 
община и в Горна и Долна 
Любата, Порна Лисина и Бо
силеград в Босилеградска об
щина са в течение.

Тези дни под ръководство 
на Миряна Глигориевич, пред
седателка на Секцията за об
ществена дейност на жената 
в Сурдулица е воден разговор 
с Председателството на тази 
секция във връзка с подготов
ката за пуснане в действие на 
останалите производствени зве 
на от тази фабрика в Сурду 
лишка община. За хода на ак 
цията „Фабрина под 1 000 пои 

” присъствуващите инфор 
Душан Йевтич, завеж

теми:

работническо

А. Д.

СУРДУЛИЦА

Книга зо участниците в НОБ
Йован Манасиевич, предсе

дател на Съюза на бойците 
в Южноморавсни регион гово 
ри на 9 април тази година в 
Сурдулица на съвещанието с 
директорите и преподаватели 
те по история и география 
от основните училища в Сур 
дулишка община. Предмет на 
разискване беше как да се 
организира събирането на ма 
териали за издаване на книга 
„Спомени на участниците в 
НОБ в Сурдулишка община". 
Ще се събират писма, тексто

ве, лозунги и спомени на жи 
ви бойци за отделни събития 
от борбата, имена на живи, 
паднали и умрели бойци.

Подготвените материали ще 
бъдат предадени на Общин
ската конференция на Съюза 
на бойците 
конференция на Съюза на бой 
ците в Сурдулица. Редакцио 
нна колегия под ръководство 
на Йован Манасиевич ще ги 
подготви за печат.

Сурдулишкав

М. В.
рива 
мира
дащ отдел домашно ръкоделие 
при „Власинапродунт".

Отделът по настаняване на 
работа във Враня е отпуснал 
210 000 динара за обучение на 
работници в домашно ръкоде
лие и др. От 5 
Враня се намират на_ усъвър- 
шенствуване 43 девойки и 2 
мтадежи.

април във

в СРСтопанската намара 
Сърбия е издала разрешение 
за работата на цеха.

П редварителната 
на адаптацията на сградата <за 
цеха в Бело поле и оборудва
нето му възлиза .на 4 милиона 

Деловата банна е Лес- 
обезпечила 2 милио- 

, останалите 2 ми- 
обезпечи Фендът за

стойност

динара, 
новац е
на динара, а 
лиона ще >_ 
насърчаване развитието на изо 

общини в СР Сър-станалите
бия.

Горите са ценно богатство. Трябва да ги отглеждаме и пазим 
от пожари и нерационална ек сплоатацияМ. Величнов

СУРДУЛИЦА
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ПРОМИШЛЕНО-ТЪРГОВСНО-УСЛУЖНОТО ПРЕДПРИЯТИЕ В БОСИЛЕГРАДВ

Избрано ръководство
Генерален директор е ИванСтойнев, икономист

ше|Ц обществено-политически 
и стопански ръководител.

Общата фин а нс ово-а д м ин и 
стративна служба на предприя
тието през тези дни за финан

сов директор трябва да избере 
Апостол Тодоров, дипломирал 
икономист, инспектор в Служ
бата за общественото счето
водство в Лесковац.

След необходимата подготов 
на за решаване на иай^важни- 
то кадрови въпроси в обедине 
11 ото п р о м и ш л ено-тъ р го в с к о-у с 
дужио предприятие „ Босиле
град” в Босилеград е избрано 
ръководство. По предложение 
на първичната партийна орга
низация и на Координационно
то тяло за кадрова политика 
при Общинската конференция 
на ССРН избрани са лица на 
най-отговорните постове в та
зи сега най-голяма стопанска 
организация в Босилеград.

За генерален директор на 
предприятието Централният ра 
ботничеони съвет избра Иван 
Стойнев, дипломирал иконо
мист, досегашен директор на 
Общинската служба за обще
ствени приходи.

Също така са избрани и ди
ректорите на основните орга
низации на сдружения труд. 
За директор на Основната ор
ганизация за търговия, работ
ническият съвет избра Васил 
Танев, дипломирал, икономист, 
преди това директор на зана
ятчийското предприятие „Услу
га". За директор на Основната 
организация за занаятчийска, 
комунална и транспортна дей 
ност е избран Борис Георгиев, 
дипломирал юрист, който до
сега беше съдия за нарушения 
в общината. За директор на 
Основната организация за сел 
окостопансна дейност и изкупу 
ване „Напредък" е избран инж. 
Васил Захариев, агроном, дъл
гогодишен директор на земе
делската кооперация в Босиле
град. За директор на Основна
та организация за строителство 
„Изградня", работническият съ 
вет избра Божа Стоянов, висш 
строителен техник, дългогоди-

В. В.

Започна изграждането на пътя 

Летърлаш - Радейна
Миналата седмица „Градня 

започна изграм<дането 
Петърлаш-Радсйна, още една 
комунална акция от 
значение за петърлашани. Пъ 
тят ще се строи в 
от 4 километра, а работите 
ще приключат до края 
юни т.г.

Средства за изграждането 
на пътя са обезпечени чрез 
самооблагане, въведно от на 
чвлотС на годината. Очаква 
се и голяма помощ от пре
селниците в Димитровград, 
които създадоха координацио 
нно тяло и откриха своя те
куща сметка

Решение на координационното 
тяло е вноските да не бъдат 

малки от 500 динара. Полу 
са средства и от Само 

общност

на пътя
по

НОВИНИ ОТ „СТОЧАР" — ДИМИТРОВГРАД чени
управителната 
комунална дейност.

голямо
за

ИЗКУПЕНИ 8000 АГНЕТА дължина

Изграждането на този 
с твърда настилка ще се про 
вежда във фази според постъп 
ването на средствата. В първа 
та фаза е предвидено да 
подготви камък и извършат из 
нопните работи.

В тази фаза ще участвува и 
земеделската кооперация „Сто 
чар".

пътна

ЗЕМЕДЕЛСКАТА КООПЕРАЦИЯ „Сточар" в Дими
тровградска община от февруари до началото на април 
изкупи 8000 агнета от частните селскостопански произ
водители. Изкупната' цена възлиза на 30 динара за ки
лограм първо, относно 28 динара за килограм второ ка
чество. Всичките досега изкупени агнета са били за до
машния пазар.

Тези дни „Сточар" започна с изнасянето на агне
та в Италия, нъдето ще бъдат продадени 4 хиляди агне- 
та.До края на сезона, за домашния пазар, ще бъдат 
изкупени още 2 хиляди агнета.

От общо 14 хиляди агнета, три хиляди са соб
ствено производство на „Сточар".

се

А. Д.62820-645-1146.

Радейнчани в помощ на Петърлаш
Освен агнета „Сточар" редовно изнупува и едър 

добитък: телета, юнета и говеда. Досега са изкупени 
500 телета, 300 говеда и малък брой юнета. Изнупеният 
едър добитък е за домашния пазар, главно за градовете 
по адриатическото нрайбрежие.

е в работна ръна и всеки ра
ботоспособен жител на селото 
ще трябва да даде по пет тру 
додни. Съвкупната стойност в 
пари ще възлезе на 7300 ди
нара.

С цел да се поправи пътя 
между Долна и Горна Невля, и 
останалите пътища в селото, 
местната общност на Горна 
Невля реши да въведе местно 
самооблагане за настоящата 
година. Местното самооблагане А. Д.

Производството на сирене върви според плана и 
досега са произведени и продадени 5 вагона сирене, 
което представлява една трета от годишното производ
ство на „Сточар”. Сиренето е намерило пласмент на 
белградския и скопени пазар.

От май започва и производството на кашкавал. 
Запланувано е да се произведат 8 вагона кашкавал, 
първенствено за износ на чуждестранния пазар.

Поправка на пътя Горна-Долна Невпя
километра. Радейнчани ще 
вземат участие в изграждането 
на този път като докарат 300 
метра кубически камък.

Местната общност на село 
Радейна прие решение да по
могне на петърлашани в строе 
жа на пътя Петърлаш — Ра
дейна на дължина от около 4

А. Д-
А. Д.

ОБРАЗОВАНИЕТО НА ВЪЗРАСТНИТЕ 

ОТ ИКОНОМИЧЕСКАТА ПОЛИТИКА
БУДИМИР ВЕЛИЧКОВИЧ

ЧАСТ
прилагане главно на онези фор 
ми, които в други (най-често 
в развитите) общини дадоха 
положителни резултати. Орга 
низационните облици на обра 
зованието на възрастните на 
станаха в развитите и градски 
те среди, пренасяни са в бед 
ните общини |И селските среди 
без необходимото организаци
онно и програмно приспособя 
ване към икономическите, кул 
турчите и образователните по 
требности на неразвитите сре

и конкретна обществена дей 
ност) се явява като нужен еле 
мент на самоуправителната ин 

на населението, липсата на теграция на комуната, нейна 
кадри и институции за работа конститутивна самоуправител- 
върху образованието на възра на функция и сила. „Без обра 
стните, до известна степен зованието на възрастните (раз 
намалява интензитетът на дей бира се, в съвременните усло 
ност в тези среди. В развитите вия на живот) не е възможно 
среди образованието на вър да се обезпечи цялостна изява 
зрастните се изявява като до на комуната, нейното пълно 

и изявяване и потвърждаване". 
Конституционно право и за-

обстоятелството, че.Раздвижена от Резолюцията 
на X конгрес на СЮК, в която 
се изтъква, че трудът е неза 
меним (процес на образованието 

обу-

изостаналите райони, по-скром 
ните образователни нужди, из 
разените миграционни процеси

поради
голям брой общини не разпо 
лагат ни с най-основни данни 
за образователната структура 
на населението (често ни за 
броя на неграмотните напри
мер), което ще даде.възмож 
ност за по-реален подход за 
утвърждаване на образовател 
ните потребности на съответ 
ната среда.

За съвременния подход към 
проблемите на образованието 
на възрастните е необходим 
студиозен анализ и оценка на 

образователното

и че свързването на 
чението и образованието с про 
изводството и с останалия об 
ществено-полезен труд, 
самоуправителната 
и всекидневната борба на ра
ботническата класа, представ 
лява един от основните прин 
ципи на самоуправително въз 
•питание
среди е в течение дейност за 
обезпечаване на материални, 
кадрови и други условия за 
успешна реализация на конгре 
оните решения в областта на 
образованието на възрастните.

В основата си единно поста 
вени въпросите в областта на 
образованието на възрастните, 
въпреки всички усилия специ 
фично се изявяват и различно 
осъществяват, което зависи 
от степента на икономическа 
та и културната развитост на 
определена среда, от схваща 
■нето на значението на образо 
вателните нужди и от възмо 
жностите на тяхното удовле
творяване. Висшата степен на 
потребности в по-развитите об 
щини, интензивират решаване 

проблема за образовани 
на .възрастните.

Недостатъчната икономиче
ска развитост на комуните в

СЪС
практика

казателство на развитост 
прогрес, а в изостаналите като 
изява на изоставане и (съще дължение на всяка комуна е 
временно) като фактор на про 
грес в по-нататъшното преоб 
разование на изоставащата 
среда. -Детерминирано с ино 
номичееки разлики и в еди 
•ния, и в' другия случай, обра 
зованието на възрастните се 
явява като манифестация на 
обществения прогрес, а съвре 
менната самоуправителна стру

днес във всички
политиката на образование и 
възпитание на възрастните 
да насочва към собствените 
икономичеоки потребности раз 
ч и тайни (когато става дума за 
изостаналите общини) и на 
икономичеока намеса на общ 
носна. Такава ориентация да 
ва възможност определени ра 
зличия в организационните фор 

ктура на нашето социалисти- ми на образованието на възра 
чесно общество естествено е стните, които се забелязват 
открита. за всичко, което е и когато се касае за общини 
ново прогресивно.. Поради !с\ доота изравнени икономиче 
тези причини функцията на ски потенциали. В стремежа 
образованието на възрастните' за изравняване, при липса на 
принадлежи към редицата пър възможност да дойдат до соб 
вични функции на комуната, ствени образователни модели 
развиващи нейните самоупра- (главно поради неразвитостта 
■вителни процеси и дават въз на институции и недостатък 
можност- за нейната самоу- на кадри) неразвитите среди 
правиТе4на интеграция. Д-р Б. досега в настояванията да 
Самоловчев счита, че образо превъзмогнат стихийното орга 
занието на възрастните (в сми низиране на образованието на 
съл на определена политика възрастните, пристъпваха към

ди.
С цел да се надделее тако 

ва състояние необходимо е
равнището 
равнище в общината от стано 
вището на степента на нейно 
то стопанско и обществено ра 
звитие и установяване на ра 
зличията между действително 
то и необходимото образова 
телно равнище за успешно на 
сочване на по-нататъшното раз 
витие на общината. Такъв а- 
нализ ще даде всички необхо 

основа,

да се изхожда от становище 
то, че образованието на възра 
стните (накто и образование
то цялостно) е част на иконо 
мичеоната политика и че като
едно от условията за увеличе 
•ние производителността на 
труда и националния доход в 
общината трябва да се плани 
ра съгласно общите потребно 
сти на стопанското и общото 
развитие на общината. Плани 
рането на образованието ма 
'възрастните главно 
почита 
ждаване на

дими сведения, въз 
на които е възможно да се 
'Пристъпи към утвърждаване 
на образователните потреби, 
дефиниране образователната 
политика на възрастните въз 
основа на потребностите и 
възможностите на общината, 
утвърждавайки организацио
нните форми, институции, про 
грами и обезпечаване на необ 
ходимите условия за реализа 
цията на тези задачи.

щред
предварително утвър 

I образователното 
равнище на населението в не 
развитите общини, за да се 
определят адекватно съдържа 
нието и формите на образова 
телната работа с възрастните. 
Снимането на съществуващото

то на
ето
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СЪВЕТИ

ОТГЛЕЖДАНЕ НА ДОМАТИ
топлиннитЕ3условйя?ТА НА лом™ ™

ДОМАТИТЕ са топлолюбиви растения. Те не -издържат 
даже слабо понижаване на температурата: при —1° Ц расте
нията запиват а слаби слани с понижаване на температурата 
до 0,3—0,40 ц причиняват появяване на прозрачни петна по 
плодовете, от които по-късно започва гниене. За поникване
на доматените смена е необходима температура 18—22° Ц; 
при температура под 12° Ц те не поникват. Растенията растат 
и се развиват най-добре при средна лятна температура 22— 
25° Ц. Много високите температури обаче са вредни.

СВЕТЛОЛЮБИВИ ЛИ СА ДОМАТИТЕ?

Доматите са изключително светлолюбиви. Не понасят
засенчаване, поради което не трябва да се отглеждат като на
култура с изключение само в младите градини.

НАНВИ СА ИЗИСКВАНИЯТА НА ДОМАТИТЕ КЪМ 
ВЛАЖНОСТТА
Доматите са взискателни към почвена влага, особено

време на плододаването. Почвеното засушаване предизви-по
ка окапване на цветовете, издребняване на плодовете и поя
ва на върхово гниене по тях, а резките промени «а почвената 
влажност са причина за напукване на пяодовете.

КАКВИ СА ИЗИСКВАНИЯТА НА ДОМАТИТЕ КЪМ 
ПОЧВАТА И КЪМ ХРАНИТЕЛНИТЕ ВЕЩЕСТВА? 
Доматите са много отзивчиви на торене с органични и 

минерални торове. Нуждата им от хранителни вещества в 
началото на растежа и развитието им не е голяма, но по вре
ме на плододаването _тя се повишава рязко. Още от ранна 
възраст обаче -те са особено чувствителни към недостиг на 
фосфор в почвата. При недостатъчно фосфорно хранене ра
стежът спира и листата стават виолетови. Азотът пък благо- 
приятствува за правилното образуване на (всички органи, а 
калият е най-необходим за равномерно узряване на плодо
вете.

Достъпът към с. Божица
БОЖИЦА

ШКОЛУВАНЕ НА ВЪЗРАСТНИ
От Октомври 1975 година 

основното
май в Божица работят две ,па 
ралелки на трети клас. за въ
зрастни. Общо са били запи 
сани 54 курсанти, а на полуго

в дието са оценени 40. Всички 
посещаващи курса имат завър 
шено

рече, че интересът за обуче 
ние е голям. Учебници и при 
бор за учащите за възрастни 

Божица обезпечава „Хидро 
техника” - 
ните
моуправителната общност на 

интересите по основно образо 
вани е в Сурдулица.

Идната година 
които завършат трети 
се запишат в четвърти клас

,,25-тиучилище
четвърто отделение. Ме 

жду тях най- много се мъже 
от 17 до 45 годишна възраст 
и работници от „Хидрогтехни- 
ка” в Белград, работещи на

в
;а , а труда на просвет 
работници заплаща Са-

СЛЕД КОИ ЗЕЛЕНЧУКОВИ РАСТЕНИЯ ДА СЕ 
ОТГЛЕЖДАТ ДОМАТИ?
Доматите могат да се отглеждат след всички наторени 

с ограничен тор зеленчукови растения, но не и след патлад
жан и картофи. Отглеждането на доматите ежегодно на едно 
и също място не е полезно, тъй като води преди всичко до 
масово разпространение на някои болести и неприятели по 

КОГА ТРЯБВА ДА СЕ ЗАСЕЯТ СЕМЕНАТА ЗА 
ОТГЛЕЖДАНЕ НА ДОМАТОВИЯ РАЗСАД

язовира в Горна Лисина. Са 
мо неколцина са от Божица.

Обучението ще 
до края на месец ,к>ни.

БЕЛЕЖКА
курсантите,ДА НЕ СЕ ИГ

РАЕМ С ОГЪНЯ
продължи ще

В края на полугодието три- 
ма-четирима са показали не
задоволителен успех. Това ще

и по този начин им се удава 
възможност да оформят основ 
ното си образование.

Неотдавна, за пръв 
път през последните ня- 
нолко години в Звонци 
избухна пожар. Предиз 
викала го една старица, 
ноято след нато очисти 
ла ливадата запалила 
съчни и шума. Вятърът 
отнесъл огъня и пожа
рът захванал младата 
борова гора над селото.

Уплашената старица 
се опитала да потуши 
огъня, но без успех. За

М. Величков Най-широко застъпеният начин за отглеждане на до
матите е чрез разсед.

За ранно отглеждане на домати на открито семената 
се засяват в топъл парник в началото на февруари. Когато 
разсадът кръстоса, образува първите два сщински листа, око
ло началото на март е наложително да се пикира в плитък 
полутопъл парник -на разстояние 10x10 или 12x12 см.

За средно ранно отглеждане на домати семената се 
засяват около средата на март в полутопъл парник или (на 
открити лехи под полиетиленово платно. Разсадът не се (пи
кира.

БИСТЪР

Сеитба на жито и трева
Хубавото пролетно време 

благоприятствува тружениците 
от Бестъроко-тлъминския 
йон на време да започнат и за
вършат пролетната сеитба. Са
мо в Бистър тази пролет са 
засети с ечемик, ръж и овес 
оноло 600 декара ниви.

Селскостопанските произво
дители напоследък все тю-гол-

ям интерес проявяват към от
глеждането на изкуствени тре 
ви. Тази година в Бистър и 
околните села с трева ще бъ
дат засети около 50 декара. В 
това мероприятие значителна 
помощ 
скупщина.

За отглеждане -на късни домати семената се засяват в 
края на май или началото на юни на открити лехи. Пикиране 
не се извършва.

Семената се засяват на редове по 3—4 на парникова 
рамка, или по 2—2,5 г/м2. За отглеждане на разсад за 100 ма 
се засяват 2—2,5 г семена.

Семената се покриват с 1,5—2 см парникова почва или 
добре разложен оборски топ.

ра-

по-малко от половин час 
огънят захванал оноло 
един хектар гора.

За щастие пожара за 
белязали 
дежът 
СТИЧ
тревога и първи се озо 
вали на мястото. След 
тях пристигнали почти 
всички звончани. С усър
дие се захванали да 
потушават стихията. Це 
ли два часа гасели по
жара 
спрат.
вниманието на старица
та е следният: тя е по
вредена в гасенето на 
огъня, а унищожени са 
боровете на площ от 
1,5 хектара.

За всяка похвала е 
участието на население
то в потушаването на 
пожара. Да напомним, 
че през май

звончани прояви
ха високо съзнание и со 
лидарност при наводне- 

Можем да ма
жем, че сега те не са- 

тези 
но ги и

Общинскатаоказва

първи мла- 
МИЛОВАН РИ- 

в Звонци, дали

Ст. Манасиев

II ДАНЪЧНИ ОБЛЕКЧЕНИЯ

В ГОВЕДОВЪДСТВОТО
та, за която се търси освобождаването от данък, а с 
изключение за 1976 година до 31 май. Към иска се 
прилагат доназателства на земеделската кооперация 
годишна трева (люцерна, енсперзета и смесени треви).

Намаляване на облагането с данък върху нада- 
стрални приходи за обработваеми площи, засети със 
слънчоглед, се признава под условие, ако данъкопла
тецът с тази нултура засее най-малко 10 ари площ.

Изчисляване на намаляването по тази основа се 
върши нато от общия кадастрален доход се намалява 
дохода в размер на прихода от засетите площи със 
слънчоглед, па на така получения приход се прилага 
предписания размер на данъчно облагане.

Към иска, нойто се подава од Общинското уп
равление на обществените приходи до 30 юни в го
дината, в ноято се върши облагането, се прилага до
кумент, че засяването на треви е извършено на по
сочените площи и по напътствие на професионалната 
служба на органа, компетентен за селсното стопанство. 
Доколкото засяването е извършено въз основа на до
говорни задължения с организация на сдружения труд 
от селсното стопанство, тогава нато доказателство се 
прилага удостоверение на тази организация. Признати
те облекчения по тази основа се премахват след из
тичане на петгодишен срон, без да се смятат годината, 
в ноято обленчението е признато.

Освобождават се от общински данък върху 
селсностопансна дейност данъкоплатци, нойто се за
нимават с животновъдство при условия, и то: 

говедовъдството:
— ано имат най-мално 5 нрави за издойване 

или разплод и 2 млади нрави за разплод;
— добитънът да е под контрол и вписан в нниги,
— оплождането на своя добитък да върши рез 

осеменяване или естествено парене с из-

и успели да го 
Балансът от не-

а)

изкуствено
брани бинове в съгласно приетото решение на Оощин- 

скупщина, съгласно приетото решение на Общин
ската скупщина в Димитровград за развитие на говедо- 

територията на общината.

ската

въдството на
б) в овцевъдството:
— ано имат най-мално 60 овце и 

25% от агнетата за подновяване на стадото;
— за оплождане на стадото да се ползват из

ключително породисти овнове. ___
Исн за освобождаване се подава до Управле

нието на приходи най-късно до 31 януари, в година- 
селсностопансна организация на сдружения 

изп/>лнени необходимите условия. _
селсностопансната дейност 

върху надастрален

миналата
ано оставятгодина

нията.

потвърдиха 
свои начества,
мо

или друга 
труд, че са

На данъкоплатци в 
се намалява облагането с данък

обработваеми площи, засадени.
СЪС СЛЪНЧОГЛЕД

и обработваеми площи от V, VI, VII и VIII иласа, при 
условие тези площи да бъдат засети ваднам с многщ

надминаха.
Това е и едно преду- 
еждение за хората и 

и не приход отдецата да внимават 
се „играят” с огъня.

Младен Димов, икономист
Боян Нинолов
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СУРДУЛИЦАДИМИТРОВГРАД

Събиране на вторични 

суровини
ЗАЛЕСИТЕЛНА АКЦИЯ

Между работническата мла 
деж се изтъкнаха: Стайно Ве
личков — „Димитровград”, Пла 

„Димитров-

„Моша Пияде". Наброяваща 40 
души тази бригада засади 1200 
фиданки. Второ място зае 
„Градската младеж” с 46 учас
тници и 1100 засадени фидан-

На трето място се класира град”, Троян Тошев — „ьвооо- 
първичната организация от III да", Владя Петров от „Град- 
нлас на гимназията — 60 бри
гадири засадиха 1200 борови 
дръвче! ща.

Комисията за провеждане 
на младежки трудови акции 
провъзгласи и най-добрите поот 
делно. Залесителите ще бъдат 
наградени с книги. А най- 
добри са: Младенча Станков,
Рангел Рангелов, и Симеон 
Манчев, всичките от VIII кл. 
на оон. у-ще. От гимназията 
най-добри бяха: Симеон Мило 
шев — I кл., Спасен Рангелов 

Драган Златков —
III кл.. Владан Гюров — Ш 

Стоян Кръстев от III кл.

В чест на 30-годишнинато на 
младежките трудови акции на 
4 април т.г. Общинската кон
ференция на младежта в Ди
митровград организира акция 
по залесяване. В акцията взе 
ха участие първичните органи
зации на Съюза на социалис
тическата младеж. С една ду
ма, участвуваха млади работни
ци, средношколци и градската 
младеж, съвместно със сту
дентите.

Акцията имаше състезателен 
характер, така че комисията, 
съставена от бригадири, изхо
ждайки от броя на участници 
те и броя на засадените фи
данки, както и трудовата дис
циплина, провъзгласи най-до
брите.

На първо място са най-млади 
първичната организация 

на осмокласниците от осн. у-ще

Събраните вторични сурови 
ни са предадени на лредприя 

„Отпад” в Лесковац. За 
един килограм стъкло то пла 

0,30, за стара хартия — 
1, а за мукава — 2 динара.

Получените от вторични су 
ровини средства ще се изпол 
зват за нуждите на младежка 
та организация в Сурдулица.

М. В.

мен Тодоров Успешно продължава акция 
вторичники. та по събиране на 

суровини в Сурдулица, органи 
зирана от Председателството 
ма Общинската конференция 
па Съюза на Социалистическа 
та младеж. Учащата се, град

тие
ската" и Юла Арсова, също 
от — „Градската", донато ме
жду армейците Зухрия Делич 
и Радослав Миланович.

Сумирайки резултатите бе 
констатирано, че 
младежи и девойки са заса 
дили към 5800 борови фиданки.

ща

мла-
<над

и работническата 
вече е събрала

ската250около деж
30 тона старо стъкло и някол
но тона стара хартия и мука-

Тодор Пешев ва.

»Б0РЯНА« НА СМИЛ0ВСКАТА
СЦЕНА

II кл.,
те

кл. и

СУРДУЛИЦА

Младежки трудови акции ят няколко села в общината. 
В началото ще посетят Изатов- 
ци, Трънсни Одоровци и Дими
тровград.

Останалите села в Забърдие 
то не участвуваха на тези сре
щи поради липса на средства 
и малобройност на младежите.

Цанко Костов

ско село между двете войни. 
Около 120 посетители остана
ха твърде доволни от изпълне 
нието.

■ Журито на „Срещи на се
лата” в състав: Красимир Гри
горов, Тодор Пешев и Синиша 
Нейков, присъди награда от 
1000 дин. С тази пиеса младе
жите от Смиловци ще обикол-

В рамките на състезанието 
„Срещи на селата" на 3 април 
т.г. в Смиловци бяха изпълне
ни две програми. Участвуваха 
учениците от основното учили
ще и младежите от селото.

В ПРЕДОБЕДНИТЕ ЧАСОВЕ 
учениците на основното учили
ще изпълниха своя програма, 
съставена от две комедии и ня 
колко песни. Комедиите „Теле 
с две глави" от Попович и „Кур 
шумът чака" от М. Петрович 
— Чналя, плениха зрителите. 
Между най-добрите изпълните
ли на песни се изтъкнаха Ве
сна Христова и Ягода Спасено 
ва За своя труд учениците по 
лучиха награда от 400 динара, 
кеято им ладь Самоуправител 
ната общност на интересите 
за наука и култура.

зи два и половина месеца ще 
участвува в трудовите акции 
в своя град.

Градската и работническа 
младеж провеждат акции вся 
ка неделя.

От проведените досега тру 
дови акции младежта в Сурду 
ца е спечелила 40 хиляди ди

Об-Председателството на 
щинската конференция на Съю 
за на Социалистическата мла 
деж в Сурдулица от 27 март 
до 10 юни тази години органи 
зира всекидневни 
трудови акции за почистване 
на улиците и парковете в гра 
да, за уреждане на училищни 
те дворове и дворовете 
трудовите организации, за поп 
равна на спортни терени и

младежки

на нара.
Тази година Общинската кон 

ференция на Социалистическа 
та младеж в Сурдулица ще 
даде една трудова бригада от 
50 младежи и девойки, която 
да работи на съюзната акция 
по уреждане поречието на 
река Морава край Крушевац. 
Бригада ще работи от 11* юли 
до 8 август.

••щт
т. н.

Средношколската младеж и 
учениците от горните класове 
на основното училище в Сурду 
лица всеки ден дават по две 
бригади от 25 ученика и по 
такъв начин всяка паралелка 
по един ден в течение на те

и *■

ШГ г .5?
ВЕЧЕРТА младежите от село

то изпълниха пиесата „Боряна” 
Йовков. Под ръко-

М. Величков

зя (=1Е-Vот Йордан 
водството на постановчика ДиМЛАДИ ПОЕТИ : :г.митър Давидков смиловските 
младежи отлично изпълниха 

Сценографията хо-
- , 1[• '

Iпиесата, 
реографията също бяха на ви
соко равнище. Със сравнител 
но скромни средства, те успя
ха да прес7 здадат атмосфера
та на разпадащото се българ-

ЖЕЛАНИЕ ,1

Ту «Ц Шт? Ж Щг та
Ансамбълът на „Боряна" от Смиловци

Едно желание да полети, 
откъснало се от сърцето 
— желание за майка и баща, 
за щастието на детето.
Желание за младия войник, 
който на поста горд стои.
В сърцето му е цялата родина 
над свободата й скъпа бди.

БИСТЪРСКИ мотиви

Незадължителни впечатленияЕ. Пейчева

Тръгнахме в 19 часа от Боси 
леград за Бистър. Бяхме сед
нал ина 'Предните, места е рей
са „Дубрава". Бяхме много 
изморени 
вътрешността >на страната. Раз 
говорите, воито гласно лодеха 
пътниците, разпръснаха умора 
та. Сякаш като документален 
филм пробягваха новините, жи 
вота на хората в този край.

На спирката в Бистър ни 
направи впечатление прекра
сната вечерна гледка. От дяс
ната страна на Ярешнишка ле
ка —• блестяща светлина. На
вярно е електрически ток, по
мислихме си. И не смутихме 
се, когато узнахме, че електро 
енергията се получава от агре

гат. Осветлен беше интернатът 
на основното училище, От ня
колко по-малки агрегати блест 
яха електрически крушки в 
няколко дома.

А каква ли щеше да бъде 
, ако на-

— Помещенията са „воен
ни", но нашите планове са — 
изграждане на нова училищна 
сграда. За 65 ученици, необ
ходимо е да приемем още 
един възпитател. Понеже ня
маме достатъчно средства ра
ботят само двама души. Мно
го труд положихме и ще пола
гаме и 'занапред, защото ре
зултатите са налице. От помо
щта на родителите сме довол 
•ни — добави Рангелов.

Ногато напуснахме двора, 
зад нас остана ученическата 
глъчка и онази атмосфера, ко
ято изпълва всяко учебно за
ведение.

•пътувахме отВ ЕДИН СВЯТ панорамата на Бистър 
всякъде имаше ток?

Сутринта се отбихме в инте
рната, за да видим и узнаем 
нещо повече за живота и ор
ганизацията му. Посрещна ни 
възпитателят Децата бяха на 
закуска.

— Хубава, но -отговорна ра
бота е да си възпитател. В раз 
говорите след пристигането 
на учениците от рейса се при
ключиха и останалите препода 
ватели и възпитатели:

В един свят-може би имагинарен — 
в една далечина, 
в която потъват мислите,
трепти духът, лудуват чувствата.
В един сън, който е действителност, 

една фантазия, която е истина,
на живота вечен

в
като акорд в песента 
съществуваш и ти,
__ мой сън, желание, копнеж.

А. Захариев
Ст. Манасиев
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КУЛТУРЕН ПРЕГЛЕД

НА 20 АПРИЛ - ПРЕМИЕРА 

НА ПИЕСАТА „БАНОВИЧ 

СТРАХИНЯ“
САМОДЕЙНИЯТ ТЕАТЪР 

„Христо Ботев” при Центъра 
за култура в Димитровград 
лено се подготвя 
ното изпълнение

глед на самодейните театри от 
Нишки регион, 
проведе от 15 до 28 
Алексинац. На 
участвуват девет

който ще сеуси април в 
'Прегледа ще 
театъра.

за премиер- 
с на пиесата

„Банович Страхиня” от Бори
слав Михайлович — Михиз. 
Постановчик е Любиш а Джор- 
джевич, а главните роли из
пълняват Васко Каменов, Ли
ляна Каменова, Цветанка Войи 
нозич, Новица Панич, Ангел Ге 
оргиев, Садик Хамидович, 
Александър Златанов и Пред- 
раг Димитров. Премиерата е 
насрочена за 20 април.

С тази

В чест на Деня на железни-
чара културно-художественото 
дружество на железничарите 
от Ниш гостува на 11 април в 
Димитровград. За димитров
градските любители -на театра
лното изкуство самодейците от 
Ниш изпълниха 'пиесата ,,0бик 
новен човек" от Бранислав Ну
ШИЧ.

пиеса димитровград
ските самодейци ще 
участие и на регионалния пре

вземат
А. Д.

Урош Предич (1857—1953)
I т —^ | | .. || . Ш ПРЕУСТРОЙСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО В ДИМИТРОВГРАДСКА ОБЩИНА

КОЩУ— С СЪЗНАВАНЕ НА ЦЕНТЪР ЗА ПРЕДУ-
Весели братя

ЧИЛИЩНВ Н ОСНОВНО ОБРАЗОВАНИЕ 

И ВЪЗПИТАНИЕ
В „Братство” бр. 752 от 2 

април тази година .на 9 стра
ница е публикувано писмо-отго 
вор на трудовия колектив на 
детската градина „Осми сеп
тември” в Димитровград на бе 
лежката „Малки и големи де
ца”, поместена във -вестника 
на 20 февруари тази година. 
Тъй като с отговора на детска
та градина „Осми септември” 
на автора на бележката се 
приписват много неща, които 
не отговарят на действително
то положение, то се отнесохме 
към някои хора, по един или 
друг начин добре запознати с 
положението в детската гради
на „Осми септември” в Дими
тровград.

Ето и техните изказвания.

това, че към средата на ми
налата година е бил съставен 
акт и за дисциплинарни нару
шения, въз основа на забележ 
ки на родители. Неотдавна в 
Детската градина се бяха поя
вили въшки. И тази нередност 
са установили родителите, а 
не възпитателите там. А това

* Публичното разискване по проекто- 
споразумението за сдружаване приключи на 
15 април т.г.

требности биха се финансира
ли от единни фондове: фонд 
общи резерви, жилищен фонд, 
фонд общо потребление и ин
вестиционен фонд. Как ще се 
изразходват тези фондове ре
шават всички, но налице е 
предпоставката за програмно 
решаване на наболелите про
блеми в, различни -сектори на 
образователното дело.

От друга страна, предвижда 
се създаване на единна адми
нистративно - счетоводно - фи 
нансова служба. Като поема 
задължение за излишъна адми 
нистративен персонал да обез
печи работа, Центърът ще се 
освободи от доста досега мно
гократно изпълнявани админи
стративни задължения. За 
сметка на това трябва да се 
засили професионално-педаго 
гическият персонал.

От социална гледна точка 
ефентът също ще бъде висок: 
в училищата ще могат да се 
набират кадри чрез размества 
не, относно попълноценното и 
по-целесъобразното им изпол
зване.

значи, че не се 'вършат редов
ни и системни прегледи на де
цата. Положението 
такова, за да се каже, че е в 
ред. Фактически 
казват, че Титовите думи не се 
отнасял" и за тях

По .време на разискванията 
за обединяване на основните 
училища е Димитровградска 
община, все по-настойчиво се 
открои мнението за създаване 
на Център за предучилищно и 
ооновно образование и възпи
тание. По проектоспоразуме- 

РАННО СТАВРОВ, предоеда- »иет0 създаване на такъв 
тел на ОН на синдикатите:"- ^тГЛГвнит^™ 
Положението в детската гради щ местните общност', а и 
на не е добро. По инициатива ^иномия .синдикален съвет, 
на Председателството на Об- ^ мнен -чпрепоръки и 
щинсната нонференция на син естии
динатите наскоро ще бъде из
готвен и обстоен анализ 1на 
•същото. Да вземем само въпро 
са наква е храната за децата 
от по-напредналата възраст.
Докато работниците по органи 
зациите на сдружения труд по 
лучават топла храна — за съ
щото време от 8 часа, което 
техните деца пренарват <в дет 
ската градина — децата полу
чават нифлички с мармелад, 
условия за готвене на топла 
храна съществуват... И взаим 
.ните отношения в колектива »не 
са добри.

БОРИС ПЕШЕВ, председател 
на Изпълнителния .съвет на Са 
моуправителната общност по 
пряка деггона защита: — Поло .образователно - възпитателната
жението в детската градина работа всъщност продиктуваха
наистина сега е по-добро в едно такова сдружаване. Основ
сравнение е по-рано, но не мо ното е: да се подобрят учеб-

да се каже, че е в ред. ните резултати /в ооновните
В момента там има редица училища и детската градина, и
.неразрешени .въпроси: повече то чрез единна политина и въ-
от три месеца нямат счетово- веждане на единни облици в
дител и др. Н е може никой преродавателоката работа и пр.
там да наже, че думите от ин- чрез взаимна размяна и сдру
тервюто на др. Т.ито да не се жаване на учебните средства
отнасят и за тях. на труда, създаване на нови об

лици и разширяване на грижи 
те за децата, както и чрез въ 
веждане на полуинтернати и 
целодневни престои — значи
телно може да се подобрят до 
сегашните незавидни условия.

професионалните активи с цел 
да обменят опит, по-непосред- 
ствено да оказват .влияние вър 
ху усъвършенствуването на 
учебната техника и технология.

там не е

ония, ноито
се опитват 

да се кощунстват с неговите 
думи. ПРЕДИМСТВАТА

Предимствата от сдружава- 
ването са многостранни. Ще 
посочим само някои от тях:

— единно внасяне на съвре
менни аудовизуални постиже
ния, каквито са: кинофикацил- 
та на обучението, използване 
на нагледни средства, ползва
не на групова и индивидуална 
работа и под.

— постепенно (според усло
вията и възможностите) реша
ване на преподаването от спе 
циалисти по съответните пред
мети
брой часове и класове,

— по-непосредствена и ця
лостна помощ в обучението, 
създаване на професионално- 
педагогичесни и инструнторски 
ръководен кадър в Центъра,

— единна политина за по
стоянно образование и .възпи
тание на децата от предучи
лищна и оонова училищна, въ
зраст, методическо и марнси 
ст-но образование на препода
вателите и то, чрез беседи в 
Центъра, Просветно-педагоги 
ческия завод, Общността за об 
разование и обществено-поли- 
тичесните организации,

— единна политика на орга
низация на работа в училища
та и детската градина особе
но за обхващане с предучи
лищно образование на децата 
и децата на . село с оглед на
маляването броя на учениците 
и броя на класовете.

ЦВЕТАН ЕЛЕНКОВ, предсе
дател на Общинската конфе
ренция на Социалистическия 
съюз: — Положението в Дет
ската градина не е в ред, ма
кар че в отговора се твърди, 
че там всичко е в ред. Тези 

възпитателната 
спечелила със

ще бъдат взети под 
внимание и съгласувани със за 
конопредписанията в тази об
ласт.

След подписването на само 
управителното споразумение, в 
бъдещия център биха влезна
ли: ооновното училище „Моша 
Пияде” и детската градина „8 
септември” .в Димитровград, 
осн. у-ще „Васил Левски" в Ка 
меница, осн. у-ще „Христо Бо 
тев" в Поганово и основните 
училища в Долна Невля, Сми- 
ловци и Трънсни Одоровци.

дни например 
Г. Спасович е 
съд своето работно място, а 
■на нейно място работи друга 
възпитателна, 
длъжността директор на дет
ската градина няколко пъти ме 
пита какво да прави сега. Вто- 

три месеца насам, Дет
ската градина няма счетоводи
тел. Трето, от средата на ми
налата година даваме препоръ
ка на трудовия колектив на Дет 
ската градина да подготви до
кументи за пенсиониране на ед 

която е на
вършила 71 година и 33 годи- 
дини трудов стаж. Но нашите 
препоръки и до днес не се взи 
мат под внимание.

Не може да се каже за ав- 
„Мални и

Изпълняващата в училищата с малък

в
ро, от САМОУПРАВЛЕНИЕТО

Самият факт, че самоуправ 
лението споразумение подпис
ват, освен основните училища 
и детската градина, и Общин
ската енупщина, Съюзът на 
синдикатите в Димитровград, 
накто и самоуправителните об 
щности на интереоите за пре 
дучилищно и основно образо
вание и възпитание, детена за 
щита и здравното осигуряване 
в Димитровградска община, 
нашироко разтваря вратата за 
всестранна изява на самоуп- 
равителното решаване и дого
варяне. Самоуправителните ор 
гани и тела, каквито са Съве
тът към центъра (чрез делегат 
ски принцип), Събранието и др. 
гарантират широко самоуправи 
телно решаване по всични жи 
знени въпроси от областта на 
образователното дело.

МОТИВИТЕ

■Няколко не обходи мости на
на възпитателна,

же

тора на бележката 
големи деца”, че се кощунства 
с думите от интервюто на др. 
Тито във „Вйеоник . Ано нри- 

пооочат някои гре 
цел да се премахват, 

кощуногване, а до-

тически се
шии ,с ,на Изпъл-Нато председател 

.нителния съвет на Самоуправи 
телната общност по детска за 

искам да изтъкна, че ко- 
.съз дават проблемите

а ногато

това не е 
брожелателна критика.

МИЛЧО ЦЕНКОВ: — За не- 
излълнявзне програмата 'за ра
бота в 1975 година съставих 
ант на детската градина и го 
предадох на съдията за нару
шения. Не .навлизам в това за
що съдията още не е .взел ре
шение, но искам да изтъкна и

щита 
гато
не ни уведомяват, 
трябва да се .разрешават — 

.ост нас..

ИКОНОМИЧЕСКИ ЕФЕНТИ

Със сдружаването естестве
но се постигат и някои иконо
мически ефекти. Общите по-

Не по-малък резултат ще се 
постигне чрез единодействие 

М. А. на просветните работници в
тогава търсят помощ

Ст. Н.
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НРЪВО ДАРИТЕЛИ
СРЕЩИ С МНОГОКРАТНИТЕ

„ТАНИ ПОМАГАМ НА 

ХОРАТА..."
ИНФОРМАТОР

на самоуправнтелната общност на интересите по 
здравно осигуряване — Пирот

рейса и — враи. Веднага взех 
Пирот. Дадох кръв, оперираха 
човека, и беше спасен. Преди 

време имах подобен

ЕДИН от многократните иръ 
в Димитровградска

БО-община“ и 32-годишният 
жно ПЕТРОВ. Сенокос. След 
като завършил основното си оо 
разование Петров минал в Ди
митровград, нъдето изучил за- 

От 1964 година, след не
военната си поаин- 

настанил на работа 
„Тигър” в Дими-

ДИМИТРОВГРАД известно 
случай. Идва съпругата ми и 
„язва че на нейната приятел
ка мъжът е в критично поло
жение Пръснала му язва и от 

болница го откара 
Ниш. Неговите домашни, 
жена ми, не знаят какво

I

СЕРИОЗНИ МЕРНИ ЗА ПО-ЕФИКАСНА 

ЗДРАВНА Н СОЦИАЛНА ЗАЩИТА
маят. 
то отбил

Пиротсната 
ли за 
казва
да правят. Съпругата му само 

Иачих се отново на рей 
са и за Ниш ..

вмост, се 
заводите на 
тровград.

И днес Петров работи
премазвано на тексти 

за него казват,

плаче.
<на ма

кръводаКато многократен
(17 пъти дал кръв) Пе- 

получил сребърна и 
значна, за пет, относно 

дадена нръв. Полу- 
за 15 пъти

шина за 
ла с каучук и

добър работник и винаги 
се притече на помощ

1976 година)ще се строи през
Димитровград, освен приема 

в дома, ще со око 
различни домашни услуги

В Димитровградска община 
се предприемат сериозни мер 
ки за по-ефикасна здравна и 
социална защита. Впрочем, 
здравната защита и досега бе
ше добре организирана, донато 
социалната не е на желаното 
равнище.

С построяването на здравни 
станции и амбулатории в об
щината до здравната защита 
се доближи до населението. В 
тази насока ще се върви и по- 
нататък.

Здравният дом в Димитров
град планира построяване на 
амбулатория в Поганово с про 
ектосметка от 700 хиляди ди
нара, доизграждане на собстве 
ната си сграда, за което са 
нужни 1 600 000 динара и снаб
дяване здравните обекти с во
да 176 хиляди динара или об 
що необходимите средства за 
капиталовложения възлизат на 
2 476 000 динара. _________

ги се подчертава, че болшин
ството от населението в Дими 
тровградска община съчиняват 
старческите семейства, то и 
главната грижа на 
ната защита в бъдеще трябва 
да бъде — помощ и защита 
на възрастните лица.

И по-нататък във връзка с 
това трябва да се задържи 
формата на постоянна социал
на помощ в общината, но ме
сечния й износ, при все че е 
социална, трябва да се увели 
чи, защото досега беше мини
мален.

С цел да се подобри соци- 
в общината

рител 
тров 
златна 
десет пъти 
чил е и часовник 
дадена кръв. Но в случая това 
ие е най-важното ...

в че о 
готов да 
па всеки го.
Доброволен кръводарител „ста 

” още донато учил занаята, 
17-годишна възраст.

е
нето им 
зват 
на същите.социал- М. Андонов

нал
и а

В БАБУШНИШКА ОБЩИНА

Наскоро: по-хубава 
вода за пиене

признание— Давах кръв през декем
ври миналата година, а дадох 
и сега на 6 април, ногато беше 
проведена доброволната акция 
по събирано на кръв. Счи
там че по този начин помагам 

хората, обществото.

— Най-голямото 
за мене е онова чувство, което 
изпитвам, когато срещам хора- 

които съм давал кръв.та, на
Хора, които са били на грани
цата между живота и смъртта. 
Тяхното благодарство ми е ми
ло ... Щастлив 
да помогна на хората.

Въпросът с водоснабдяване
то в Бабушнишка община на 
скоро ще се разреши ако Ре 
публиканската общност по 
здравно осигуряване отпусне 

2 милиона динара. С 
средства и със средства 

на населението — ще се до
върши водопровода в Бабуш 
ница и ще се построят -нови 
водопроводи в Горчинац, Дра 

Извор и Долни Стри

на съм, че мога
Ногато има нужда винаги се 

отзовавам. Ето, през декември, 
човек при мен. Пръ 

негов близък и
алната защита 
трябва особено внимание да 
се посвети на развитието на 
професионалната служба 
дрите за социална работа 
поне да се намерят двама со 
циални работника за подведом 
ственото отделение на Цен- 
ггъра за социални грижи в Ди
митровград. Покрай това таки 

кадри са необходими и на 
ООСТ, Здравния дом и учили-

идва един 
снала язва на 
трябва спешно да бъде опери

А. Д.
около
тезии ка

УСПЕШНА АКЦИЯ В ДИМИТРОВГРАД

гинац, ГОЛЯМ ОТЗИВ НА 

НРШЦАРИТЕОНТЕ
жевац.

Този въпрос отдавна измъч 
ва населението в Бабушнишка 
община. Много селище нямат 
хубава вода за пиене, а и о- 
ния, които са я довели по до 

в много случаи 
ще трябва отново да я довеж 
дат, понеже е установено, че 

много водопроводи тече во 
банте-

ваОбезпечаването на средства 
стане така: 50 «а сто 

от Републиканската общност 
за реосигурявзне, 30 на сто от 

общност

та ще щата.
Със социална защита в след

ващия период трябва да бъдат 
обхванати и децата, лишени от 
родителско старание и грижи, 
младежи и безпризорни деца, 
деца с психофизически недо-

Самоуправителната 
на интересите по здравна за
щита ‘В Пирот, 10 на сто от 

I Общинската скупщина в Ди
на сто от

мовете си

в
да, съдържаща много

химическият й съ- * КРЪВ ДАДОХА 250 ДУШИмитровград и 10 
собствените приходи на Здрав

рии, или 
отав не е положителен.статъци и т.н.

С построяването пък на ре
гионалния дом за стари и из- 

лица (първата фаза

фекция „Свобода”:- в акцията 
взеха участие 35 души; на 
младежите от първичната ор
ганизация на Съюза на соци
алистическата младеж при ги
мназията с 23 участници и на 
работниците от ножообработва 
телното предприятие „Брат
ство” с 17 кръводарители. С 
по 12 души принос в акцията 
дадоха и кръводарителите от 
търговското предприятие „Тър- 
гокооп” и комунално-жилищно 
то предприятие „Услуга".

акция по 
събиране на кръв в Димитров
град ще бъде забележена по 
извънредните резултати.

Кръводарителите се отзова
ха в голям брой и по този на
чин проявиха голяма хуманност 

В акцията взеха участие 250 
кръводарители или 72 души по 
вече от предвиденото с репу 
бликанокия план. Миналата го 
дина в акцията взеха участие 
203 кръводирители. В течение 
на годината за ежедневни ну 
жди кръв са дали още 128 ду 
ши. Следователно, и тази го
дина, акцията по събиране на 
кръв не е приключила напълно. 
Тя ще продължи през цялата 
година с доброволно събиране 
на кръв за всекидневните ну
жди.

Канто миналите, така и тази 
година най-гол ям а активност в 
акцията по събиране на кръв 
показаха работниците от кау
чуковата промишленост „Ти
гър” в Димитровград. От техни 
те редове имаше 98 кръвода
рители. Не по-слаб беше и от
зивът на работниците от «он

И тазгодишнатания дом.
Тъй като в информациите и 

плановете отдолу догоре вина-
М. А.

немощели

Пролетната умора и отпаднапоет
шиш ................... . ЦИЯИИШ1 нтншюшшшшштп

тана и минералните со-Както витамините,
съдържат в най-голямо ноличество в 

и ранните зеленчуци 
в по-мално

ПРЕЗ първите месеци на пролета ня
кои хора започват да се оплакват от умо
ра и отпадналост. По-силно тези смуще
ния са изразени при деца, ученици, служе
щи, хора на умствения труд. Налице са 
подчертана разсеяност, по-трудно съсредо
точаване и запаметяване, лесна раздразни- 
телност, а в нянои случаи — главоболие 
безсъние, липса на апетит, отслабване, оси 
кновеко това са хора по-податливи към 
простудни заболявания — ангина, синуити, 
бронхит и др. Счита се, че причинита за 

познато като пролетна умо 
и непъл-

ли се
пресните плодове 
(спанак, ноприва, лапад, лун) и 
ноличество и в замразените и консервира^- 

В храната трябва да се включат и 
произведения, месо, риба,

А. Д.

ните.
мляко и млечни 
яйца, тестени продунти, животински и ра
стителни мазнини, варва, ядки. Тяхното ко 
личество се определя от възрастта и нуж

на организма. През зимата организ- 
изпитва нужда от слънчеви лъчи, кое- 

слънчево или

дите
мът
то може да бъде неречено 
светлинно гладуване. Особено е подчерта- 

нужда при тези, ноито не са из-
това състояние,
ра, се дължат на нерационалното 
Н°ЦеННоТ чистевъздНух Г^стаН1?чноНкол0иче:

на тази
ползвали достатъчно слънчеви лъчи, а през 
есента и зимата прекарват продължително 
време в затворени помещения. Туризмът е 
едно от най-добрите средства за борба с 
пролетната умора. Той съчетава в себе си 
възможността за едновременно използване 
на всични по-важни средства, възпрепят- 
ствуващи нейното възнинване — 
дух, слънчеви лъчи, движение сред нраси- 
вата природа. А в случаи, ногато пролет
ната умора се проявява с по-сериозни сму 
щения, необходимо е да се прибегне до 
лекар. Може да се наложи да се приемат 
освен чрез враната и синтетични витамини 
под формата на таблетни, инжекции, нанто 
и някои препарати, унрепващи нервната си
стема и организма. Препоръчват се пре
димно средства от раститетен произход — 
пчелно млечице, елеутерононус и др.

1ТПТПТТГПнизма
ство слънчеви и ултравиолетови

активно двигателния режим
лъчи, на

намаляване на 
през зимата и пролетта.

Донато обикновената умора след раоо- 
едно физиологичесно състояние и изи- 

активна почивка, след

ЗВОНЦИ
та е
еква пасивна или 
което настъпва бързо възстановяване, про
летната умора е резултат на едно по-дълго
трайно разстройство на жизнените функции 
в резултат на системно пренебрегване на 
известни природосъобразни състояние.

Примерът т Иван Колевчист въз-

Тези дни дългогодишният 
преподавател в ооновното учи 
лище „Братство” в Звонци 
ИВАН КОЛЕВ 
— сребърен цвят от организа 
цията на Червения кръст. Иван 
Колев пет пъти доброволно е 
дал кръв и в това отношение 
е един от най-ревностните кър 
водарители в района. В звон 
ония край все още владее не

правилното убеждение, че дава 
нето на нръв е вредно за_чо 
века. Колев' е един от дейни 
те носители на тази хуманна 
акция в Звонци и околността. 
Неговият пример и признани
ето, което получи ще подтик 
■нат хората да бъдат по-дейни 
в тази акция.

получи значкаПРЕЗ пролетта при нашите нлиматиче- 
ско-метеорологични условия по-голяма част 
от жлезите с вътрешна сенреция (щитовид

НаДработетНапо-усилено.Н Необходимостта 
от витамини, минерални соли и белтючини 
се увеличава, а през зимните месеци орга- 
^измът поема по-мално количество от тях.

ват да

Д-р С. К. Й. Миланов
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ЗАПОЧНАХА 
ИГРИ В ДимиТтр3оГв°гЗДните РАБОТНИЧЕСКО-СПОРТНИ

соелствя ,, както И изразходването на 
ритооиящ н»^кИЩН0 «роителство на те- 
СРСР6р ЗО ?-!?6^”00773 *”Сл- гла«ник" на 
на 06щностт „а РВОСТепеНната "«мисияград°с„Тообс^Нана06схувТнието в Дими7ров

та? кг?
С шахматни състезания в Ли ■■ „ 

митровград започнаха тазголи- лУГа ' 0т тези срещи бяха 
шните работническо-спортни иЪВени Финалистите: Градил1'
игри. В продължение на 15 дни о ,™МНазията- След " Р АНЯ
се състезаваха 16 отбори на тп 3 ™мназията 
синдикалните организации а С™'
участвуваха повече от 
работника от различни трудо
ви колективи. Като най-добър 
се показа отборът на нървич 
ната синдикална организация 
при гимназията, който се нла- 
сира на първо място.

ДОКАЗАТЕЛСТВА :
иск за даване на жилище, относно 

даване на заем,
— договор за ползване на жилище и 

останалите доназателства, необходими 
установяване на факти, ноито 
за съставянето на раг-листа 
Правилника,

за
има влияние 
в смисъл на

— към йена за даване на заем 
ка 2 на този от точ

конкурс, се поднася строи
телно разрешение и доназателство за соб
ственост.

Исн за даване

КОНКУРСрезултат 
спечели първо

първата маса^нТ П°беди на 
«е класира „Услуга’^™ МЯ°70

аг*вг-А»
прагуевац.

Освен

одобрявана ? ЖИЛИЩа На 
1- за даване 

собственост,

пенсиите ВЗНе На заеми на ползващите 
еи ™. рав"а и адаптация на собствени семенни сгради и жилища, накто и

ственппаЕНа НВ ЖИЛИЩа в обществена соб- ственост на ползващи
УСЛОВИЯ:

нхп^пСгРЛЛСТВаТа °т точна 2 на този нон- 
гоРлп 30 пппДа се дадат в размер най-мно- 
° л° 30 000 Динара със срок на връщане 

до 15 години, и
— средствата от точна 2 

курс се дават с лихва от 3%.

ползване и на жилище, относно да 
ване на заеми се поднася до Първостепе
нната комисия на Общността на сдруже
нието чрез Комисията на общинското сдру 
жение.

100 заеми
на жилища обществена

Иснът_ се поднася на предписан обра
зец, ноито утвърждава Първостепенната 
комисия на Общността на сдружението.

Срок за подаване на йена е 15 дена 
от деня на обнародването му в местния 
вестник „БРАТСТВО” — Димитровград.

Първостепенната номисия на общност
та на сдружението в Димитровградска об-

КЪ-

пенсии.В състезанията по шахмат
участвуваха отборите на „Сво 
бода , „Търгокооп”, „Сточар", 
граничната милиция, Секрета
риата на вътрешните работи, 
Общинската окулщина, „Ци- 
ле , митницита, електродистри 
буцията,^ ж.п. гара, „Услуга", 
„Градня”, гимназията и три от 
бора на каучуковата промишле 
ност „Тигър” в Димитровград.

Състезанията 
по системата на 
в полуфиналето 
отборите на „Тигър" I

на май в

по шахмат работниче- 
«"«-спортните игри в Димитров 
град ще се проведат и по те
нис «а маса (през този месец) 
опортек риболов (през май) 
волейбол (април — май), спорт 
на стрелба (май) и малък фут 
бол (май и юни). Първенците 
ще вземат

Бр. 02—3/17—16 
5. 4. 1976 г. 
Димитровград

на този нон-

НА СПОРТНИ ТЕМИ

СЪЗДАВАНЕ НА МАТЕРИАЛНА БАЗАсе проведоха 
преселване и 

се срещнаха 
„ I и гимна
зията, относно „Градня" и „Ус

участие' на регио- 
работничеоко-опортниналните | 

състезания.
На 20ТАЗИ ГОДИНА може витие на физическата култура 

в Босилеградска община.
Тази година в създаденото 

през миналата година спортно 
дружество „Младост”, освен 
съществуващия футболен от 
бор, ще бъдат създадени и от 
бори по баскетбол, волейбол. 
За целта Общинската 
правителна общност за физи 
ческа култура е 
20 000

април т.г. се 
навършват пет години от 
смъртта на 
ъпруг, баща, дядо и пра 

Дядо

.да се 
нарече „година на физическа 
та култура в Бооилеградска 
община", защото наскоро за 
почва строеж на спортно-по 
чи.в0н център в Босилеград. 
Центърът ще се строи в ня 
колко етапа и ще бъде готов 
през 1980 година. А стойно
стта му според проектосметка 
та ще възлезе на 2 000 00 ди 
нара. Републиканската самоу- 
правителна общност за физи 
ческа

гг А. Д.
милия ни

РАВЕН РЕЗУЛТАТ
Петър Деннов 

Манчев
„АСЕН БАЛКАНСКИ” — самоу-„ОМЛАДИНАЦ” (ГНИЛАНЕ) 

2 : 2 (0 : 2)
осигурилаДИМИТРОВГРАД, 11 АПРИЛ. 

Игрище на „Асен Балкански". 
Време студено, но подходящо 
за игра. Теренът добър. Зри
тели около 600. Съдия А. Во- 
йинович (Ниш). Голмайстори 
„Асен Балкански”: Д. Кръстич 
в 57 (автогол) и Й. Тошев 75 
минута. „Асен Балкански": Г. 
Ставоров 5, А. Петров 6, Д. 
Велков 5, Г. Сотиров 5 (Й. То
шев 7), С. Миркович 6, Д. Ка
менов 6, Й. Денков 6, Б. Ми
хайлов 6, М. Петров 6.

Вече в първата минута гости 
те, класирали се на последно 
място след есения полусезон, 
вкараха гол по вина на Г. Став 
ров и Г. Сотиров. Това беше 

а изненада
канени” един от първокласи-

раните отбори в Междуобщин 
ската футболна дивизия — 
Ниш. Домашният отбор не ус
пя да се съвземе до края на 
първото полувреме.

динара. 
Същевременно 

бооилвградените села
тази горида 

| за пръвкултура ще изготви 
проект и ще обезпечи 60% 
от необходимите финансови 
средства, докато общинската 
ще участвува с 40% финансо 
ви средства т. е. ще разреши 
имуществено-правните отноше 
ния със собствениците на мя 
стото нъдето ще се 
обекта.

от Димитровградпът ще вземат участие 
Вторите 
игри

във
селски олимпийски 

на СР Сърбия за което Неговият лин и благо 
родна душа ще живеят 
винаги у нас.

Второто полувреме започна 
със силни нападения на до
машния отбор, който искаше 
да изравни резултата. Жела
нието беше голямо, но играта 
беше неорганизирана, а футбо 
листите на „Омладинац” се за 
щитаваха умело. Резултатът 
беше намален в 57 минута, ко 
гато Д. Кръстич вкара автогол. 
„Асен Балкански" изравни ре
зултата в 75 минута. До края 
на мача резултатът остана не
изменен.

също така са отделени 20 000 
динара.

Физическата култура в Боси 
леградоно наистина ои проби 
ва път в общинския живот на 
комуната.

строи
ОТ ОПЕЧАЛЕНИТЕ

За тазгодишната първа фа 
за Републиканската общност е 
осигурила 300 000 динара и 
проект, а Общинската 100 000 
динара. Обектът ще обхване: 
игрища за футбол, баскетбол, 
плувен басейн и терен за спорт 
на стрелба, а с изграждането 
му ще се създадат много по- 
благоприятни условия за раз

В. Богоев

шадюяшаншкго/?

//за „Асен Балголям
А. д.

ПИСМА

ИЗВЛЕЧЕНИЕ ОТ РАЗПИСАНИЕТО ЗА АВТОБУСИТЕБИВШИТЕ УЧЕНИЦИ НА УЧИТЕЛСКАТА ШКОЛА 

В ДИМИТРОВГРАД ТЪРСЯТ СРЕЩА
Заминават от Пирот • часа Тръгват м Пират •
Болград
Ниш

6.45 и 14.40 Белград 
5,00 6,00, 6.45. 10,30 Ниш 

14,40, 16.30 и 18,30

10,00 и 14,11 
6.30, 10,50. 13.00, 13.30. 

14.00. 17.20. 18,20 и 21М 
14.10 
*1.30

Л00. 14.30, 15.25

УЧИТЕЛСКАТА ШКОЛА в 
Димитровград просъществува 
само няколко години. Тя се 
яви по необходимост за съз
даване на надри, нужни за ра

бота на училищата от българ
ската народност.

Сега след три десетилетия 
от работата на това просветно 
учреждение може свободно

да констатираме, че тя изпъл- 
овоето

Много учители, завършили в 
тази шнола освен в Димитров 
град и Босилеград работят в 
много училища в СР Сърбия. 
Някои от тях са известни пе
дагози ю отличия и други при
знания. Много поноления из- 
растнаха и се включиха в 'из
граждането на страната.

С цел да възкресат споме
ните от ученическите дни и 
изтъкне значението на Учител 
оката, школа в Димитровград 
предлагам в нрая на тая учеб 
на година да се организира 
среща 'на бившите ученици от 
това училище. Като организа
тори предлагам редакцията на 
вестнин „Братство" и Образо
вателните общности от Дими
тровград и Босилеград.

ВЕНЕ НИНОВ, учител 
с. Дунат

Крегуееец
Снопи*
Ллсиояац
Зайчар
Княжояац 
Зионсна баня

5.00 Крвгуввац
ни предназначение. 7.ОС Снопи* 

6,45. 7.00 и 12.00 Лвсмоаац
13.30 Зайчар

4,30, 1330 и 15,45 Княжеаац 
4,30 и 15,30 Звон. баня

Лелино Бонинц* 5.45 Велино Бонинц*
7.00 9.00. 12.00, 13.00 и 16.00 13.00. 13.30 и 15.50

4.30. 5.00 5.45 Бабушницв 
7.00. 9.00. 10,45, 12.00 13,00 

15,30, 16.00. 18.00 20.00 
Д. Криводол 14.00
Дойкинцм 15,00
Т. Сдоровци 100,00 14,30 Т. Одоровци
Велика Лупания 5.00 15 15 В. Лунная 
Чкшор 5.00, 12,00. 15,15. 18.10 Нишор 
Б. паления на всели ча< 

от 5.00 до 22,00 
Димитровград на всеки час 

от 5.00 до 22.00

4.30
4,00. 5.40 и 11.00 

4,30 и 10.45ОПАКОТО НА ВЪПРОСА
7 30. 11,00.

! Бябушница
9.15. 10,00, 12.10^14Л*0^' 1ДОО 

16,00. 17,00. 17,25, 18.45 
Д. Криводол 
Дойнииии

КЪДЕ СА КОНТРОЛЬОРИТЕ
4-30
4.30От преди две години Автотранспортното предприятие 

от Босилеград пусна за селата от тлъминения нрай и вечер
на линия. Това много улесни пътуването на хората от този 
район. За един ден сега човек може да стигне от Белград 
или Скопие до Бистър или Нараманица. И всично това е до
бро и заслужава похвала и благодарност.

8.00 и КМ 
|.оо и иде

5,30. 12 45. 1Т.00 18.45 
Б. пълемна на всени час 

от 5.00 до 22.00 
Димнтроагоад на осени час 

от 5,00 до 22,00
5.10. 7.00. 9.80. ОМ

, и 15-00. 17.00. 21,00, 22Л0
4де, 8,05, 7.15 Вол. сало 5,10. 8.40, ТД0. 8,40

9.00, 11 де, 12.10, 14,10 11.40. 13,05. 14,45. 18.00, 170*
15.00, 17.00, 19.00, 21.10 , 22,10 18,40 21Л0, 22.80

400. 806. 1200 Държана 5,10. 800. 18001 
1405. 1900 2*0*

700. идем
1.10, 7.00. 13.15. 180* 

(.18. 1(08
8.10. 808

Но да погледнем И другата страна на медала. Какво 
някои от нондукторите. Те взимат пари от Теисна 430. 6.05. 6.00 12.0С Тамсна 

14.10. 16.00 20.10 . 22правят понянога 
пътниците а не издават билети. Това се случва на пътува
щите до Радичевци, Мленоминци, Рибарци, даже и до Нара
маница — последната спирна. При танова положение, път- 

иска да си „разваля отношенията” с нондунтора, 
дава парите и пътува без билет. Нонтролъри на тая линия 
обинновено няма.

Вля оело

Забележка: Писма с Д1РИ(>11>|нинът не
14.10. 18де. 22.10предложения във връзка 

е писмото на другаря ВЕ 
НЕ НИКОВ изпращайте 
до редакцията на „Брат
ство” Ниш, Кей 29 де- 
цембар № 8.

Яоаоаица 500. 12.00 Йадоаица 
Суиоао 4», 806. 12ДО 14,40 Суиоао 
Яетромц
М. й

място и трябПоставя се въпрос да ли тези неща са на 
с тая лоша прантина? 4Д0. 14.10 Пвтроаац 

•М М Имамва ли да се продължи 4Д*.
«де. 14.10. «де «.и. им мдеСт. М.

СТРАНИЦА 11БРАТСТВО * 16 АПРИЛ 1976



НАГРАДИЛ КАРИКАТУРА № 1

ДАВАМ ТЕПЕ-ДАЙ ПАРЕ...
! Четим у вестниците млого интересне 
. работе. Нема вече ко гюрано. Йедна вирма 
I купи стоку од другу вирму, а паре дава 
Т ка има. И тека сви бейоше дужни и сви 
» имайоше дужници. Са разпраю: ако очеш Т 

нещо да купи, одма требе да платиш.. . Са V 
! право йе. Отидем я при Йевту магазинерииа- ♦
• тота да си купим сол и одма му наброиим т
♦ паре. Знам йедно време ни беше млого теж- ♦
I ко. Беосмо се научили на вересниу да си 
1 купуйемо у задругуту. Верно на стенуту бе 
Т ше написано. „Нема више вересия , ама Иеи »
I та, наш човек од село, малко се погъжвимо
♦ прокре н>ега и он ни пушти. Запише у тевте- 

рат, после ни гони, моли ка треое да му дои- *
де ревизия. „ ,г„ *

Преди године това се забрани. Од Ца- Т
* риброд казаше на Йевту ако дава вересии», 4 
I че га смене и Йевта отури това от стенуту, 4 
! сцепи ветерат и каза: „Човеци, амън дещ

че ми остану без леб, дай плачаи си одма, »
. не може више да ви давам на вересию... »
4 И ние се малко помучимо и почемо да

4 Тека съга от туя болку и предузе^ага
♦ боледуйу. Йоще н>им се чини за лъжу, мисле 
♦, ако немаю паре, държавата йе тука, че «■им

даде свитанцию и каже че идеш да узнеш па 
малко се мучимо и почемо одма да си пла- Т 
чамо V задругуту на йевту и сол, и гас и » 

. све що ни требе за дома.
♦ Са я сакам друго да питам. Ние си
♦ плачамо одма и сол и гас и опънци кауз- 

немо. Йевта нече да ни чека ни иедън дъщ 
а задругата ка купи теле од мене първо ми 
даде квитанции и каже чидеш да узнеш

благайникатога. Я дадем телето I 
каже: „Де-

I
♦
4

1 СЪОБЩЕНИЕ
ХУМОРНа това място занапред ще поместваме 

НАГРАДИЛ КАРИКАТУРА. Всеки читател, 
който има смисъл за хумор и сатира, тряо- 

допълни с думи каракитурата. Нав
рещения ще бъдат наградени и 

следващия брой на

♦ 4
♦

Ногато четем статии от френ 
сни вестник, 
да се питаме: 
да наже авторъ 
платил за 
от немски 
се питаме: 
ва авторът?” и „Кой го е по 
тупал по рамото за това .

♦ ва да 
успешните 
публикувани

4

I
винаги трябва 

„Нанво иска 
т?” и „Кой му е 

това?” А за статия 
вестник следва да 

„Какво премълча

си
вест-във

♦ ника.
♦ на адрес: „Брат- 

29 децембар № 8
Решенията изпращайте

ство” 18000 Ниш, Кей 
(„Наградна карикатура”).

4
♦
: о

4 ОТВСЯКЪДЕ Има хора, които предпочи- 
място 

седящо 
класа. И това

: тат едно правостоящо 
в първа класа пред 
място в трета I- 
са несимпатични хора.

4
доматите най-добре влияе вио 
летовата светлина — при нея 

бързо и дават едри 
за пиперките са

4 техническиВ Института за 
изследвания в Букурещ е съз 
даден нов 
числителна машина 
— 512”. Тя извършва 
операции в секунда, 
й осигурява широко приложе 

науката, промишлено- 
и селското стопанство, 
инструкторите работят 
създаването на универ 
миниатюрни елекронно

па-
4 узряват 

плодове, а 
благоприятни жълтата и виоле 
товата светлина. Освен това 

зелените фил

тип електронно-мз 
„феликс” 

300 000
4ре при 

отидем при 
до’ денъска 
отидем ютре ньега цема, 
После пак отидем, он

облагайникатога он 
немамо паре, йела ютре. .

отишъл у Цариород. 
каже: „Йела стари за

исплачуйе- 7

■ ,Я ♦ Не вярвйате на някой спе
циалист, който ви назва: „При 
ятелю, аз правя 
йсет години?”

„Едно нещо може да бъде 
правено погрешно и двадесет 
години.

4 а това
4 е установено, че 

три намаляват количеството на 
витамин Ц. докато жълите го

това от два.ние
стта
Сега

две неделе, тегая че почнемо да 
мо. . . А за това време задругарете продали 
телето”и оно вече изручано и узели паре од

увеличават.4
4 върху 

сал ни
изчислителни машини за нуж 

на стопанството.

о4месото.
Па са я питам, може ли кико си нийе 

плачамо сол, гас, опънци, и друБе раооте од 
4 задругуту и задругата одма да мача за те-
♦ лето. Я давам теле, они одма да ми даду па
♦ не. Тия нов закон съга да важи и за задру-
♦ гуту и за нас. Кико они кита купую нещо
♦ од друго предузеНе одма си плачю тека и на
♦ нас одма да плачаю.

Я само питам и тражим одма да
♦ се плати телето що га да до замуска...

♦ конструиран 
телефонен апарат, чиито елек 
тромеханически устройства са 
изработени от композиция, съ
здадена на основата на поли 
ацетатни смоли. Такива 
стмаси могат само да се сма 
зват, имат низък коефициент 
на триене, поради което са и 
много устойчиви на

Тези качества са особено 
за телефонните автома 

ти и служебните телефони, ко 
ито много и продължително се 
употребяват.

В Австрия едите

оо
какПросто не е за вярване

живеем без изобрете 
2500-та година!

от ИнстиИталиански учени
по селското стопанство в 
Пиза изследват как вли 

светлината

пла- можем да 
нията на

тута
град
яе качеството на 
върху различните зеленчукови 
култури. Те построили . оран
жерии от полупрозрачни раз !не.

пластмаси — важни

4 износва- о4МИ4 4 единПесимистът: „Значи, 
ден ще трябва да се умира. 
И естествено, това ще се слу 
чи само на мен!”

лично оцветени44 жълти, виоле-сини, червени,
-пови, които служели като цвет

МАНЧА )4
филтри. Оказало се, че нани


