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с
•» 14 фмргч» <*« Г. И*д»теяство „Братство" е удостоено с
Орден братство и единство със сре
бърен венец за особени заслуга в
областта на информативната н гра
фическа дейност н приноса за раз
витието на братството и единството
между нашите народи и народности.

ЦЕНА 1Д0 ДИНАРА

ДИМИТРОВГРАД
В СКУПЩИНАТА НА СФРЮ

ПРОГРАМА ЗА АКЦИЯ НА
СЪЮЗА НА КОМУНИСТИТЕ
ОБЩИНСКИЯТ комитет /на
Съюза .на комунистите ,в Ди
митровград гърие програма за
активността на .общинската ар
ганизация на Съюза на кому
нистите за провеждане на .ре
шенията от Третото заседание
на ЦК /на СЮ/Н, във връзка с
идейно-политическите
задачи
в обсъждането /на Проектоза
кона за сдружения труд и в
по-нататъшното развитие на оо
циалистичеоките
самоуправител/ни отношения. На заседа
нието бе формиран и полити
чески актив, чиито членове ще
обяоняват
проектозакона
на
събранията в първичните ор
ганизации /на Съюза /на /кому
нистите.

_____ _

Публичното обсъждане, какт.о е предвидено .в програмата,
ще ое проведе в две фази. В
първата комунистите и всички
трудещи се ще се запознаят
с проектозакона 'за сдружения;
труд. Във /втората фаза, ще ое
направи анализ на собствената практика аъв. всяка, основнаорганизация
на
сдружения
труд, трудова, местна или самоупра кители а общност и ще
се разгледат /възможностите
за прилагане решенията от про
ектозакона. Въз основа на това ще се дават и предложения
за изменение и допълнение на
предложените решения.
Във всяка организация на
сдружения труд, местна об
щност,
самоуправител/на общност и тя. да ср образува
работна група от представите
ли на обществено-политически

те организации, местните об
щности и делегациите, които
ще бъдат носители /и орган/иза
тори на всички дейности в пуб
личното обсъждане ;на проекто
закона.
'За успешно провеждане на
публичното обсъждане ще се
организира семинар за члено
вете на политическия актив, за
секретарите на първичните ор
ганизации на Съюза на кому
нистите и членовете на работ
ните групи. Семинарите ще ое
проведат до 15 май.
До края на юни членовете
на Съюза на комунистите ще
се запознаят с проектозакона.
Също в организациите на сдру
жения труд и трудовите об
щности ще се организират
разисквания върху следните те
ми: „Работниците и приемане
на решения в
организациите
на сдружения труд”, „Взаимо
отношенията на работниците в
сдружения труд" и „Сдружа
ване _на
селскостопанските
'производители .
Оообено внимание ще се
обърне на обсъждаването му в
земеделската кооперация „Сто
чар” и каучуковата промишленост „Тигър” — Димитровград,
нъДето се изисква поиолямо
ангажиране на членовете /на по
митическия актив. Процесите
«а сдружаване в тези органи
зации ще се разгледат и на
съвместно заседание на Коми
тета и секретариатите на пър
вичните организации на СК в
тези организации.

Публично обсъж
дане на тоя доку
мент ще продължи
до 20 септември т. г.

В

тържествена делова
обстановка на 29 април т. г. де
легатите на Съюзния съвет на
Скупщината на СФРЮ едино
душно приеха текста на Проек
тозакона за сдружения труд и
решението за /публично разис
кване по същия, което ще про
дължи до 20 септември т. г.
Пред делегатите говори под
председателят на Съюзния из
пълнителен съвет Д-р Антон
Вратуша. Той подчерта, че при
емането на Закона за сдруже
ния труд е от историческо зна
чение в борбата за освобожда
ване на труда и човека и за
изграждане на свободна твор
ческа личност на човека в ус
ловията на обществената соб
ственост.
Подпредседателят
Вратуша
специално изтъкна неотчужди
Бъдещи непосредствени производители и самоуправители

ПРИЕТ ПРОЕКТОЗАКОНЪТ
ЗА СДРУЖЕНИЯ ТРУД

А. Д.
мото право на работниците сапряко да решават за свое
то организиране в ОСНОВНА
ОРГАНИЗАЦИЯ НА СДРУЖЕ
НИЯ ТРУД. Затова образуването на ООСТ не може да бъде
дело на добрата воля на еди
кого си. Защото осуетяването
правата на работниците да се
организират върху тези основи
е противконституционно. Пора
ди тези причини Законът твър
де подробно разработва основ
ната организация на сдружеМИ

БЕЛГРАД

Връчени Първомайските
награди на труда

ния труд, както и трудовата ор
ганизация, като две задължи
телни форми на самоуправител
но сдружаване и по такъв на
чин осеуетява явленията и тен
денциите на несамоуправител-

'

■
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Първи май подпредседателят на ПредВ навечерието на
Владимир Бакарич в сградата на
седателството на СФРЮ Д-Р
съвет на тържествен начин предаде
Съюзния изпълнителен
30 работници — непоПървомайската награда на труда на
оредствени производители.
Бакарич с лауреатите на тазНа снимката д-Р Владимир
Първомайска награда на труда.
годишната

но поведение.
С тоя закон държавата
все повече се явява като ин
струмент в ръцете на работни
ческата класа, организирана ка
то държава, а трудещите се
все по-свободно управляват и
владеят нато самоуправителна
общност на сдружени произво
дители — наза по-нататък Антон Вратуша. — Искам специ
ално да изтъкна, че Законът за
сдружения труд има извънред
но значение и за унрепване на

международната позиция на
Югославия, като самостоятелен
международен
социалистиче
ски и необвързан фактор.

ПРИЗИВ

НА

общности, сдружения и т. н. са
вече изготвени или се изготвят
конкретни програми за успеш
но провеждане на тази извън-

СЪЮЗНИЯ СЪВЕТ НА СКУПЩИНАТА
НА СФРЮ

Пуснайни Проентозанона за сдружения труд на пуб
лично разиснване Съюзният съвет на Снупщината на
Югославия понанва работниците в основните и други
организации на сдружения труд, трудещите се и граж
даните в местните общности, в самоуправителните об
щности на интересите и в другите самоуправителни ор
ганизации и общности, трудещите се и гражданите
организирани в обществено-политическите и други об
ществени организации, делегациите на основните самоуправителни организации и общности и на общественополитическите организации, делегатите в скупщините
професионалните и други дружества и всички трудови
хора и граждани.
ДА ВЗЕМАТ ДЕЙНО УЧАСТИЕ В ПУБЛИЧНОТО
РАЗИСКВАНЕ ВЪРХУ ПРОЕНТОЗАНОНА ЗА СДРУЖЕНИЯ ТРУД.

Подготовката и организирано
то провеждане на всенародно
то разискване върху Проенто
занона за сдружения труд в
цялата ни страна е в пълен
разгар. Във всични общественополитичесни общности, общеорганизаствено-политически

редно важна обществено-поли
тическа акция. И този път наче
ло на същата е Съюзът на ко
мунистите, нойто даде ясни на
соки на действие, а останалите
организирани социалистичесни
сили я поеха с есе сърце и
пълна отговорност пред обще
ството, историята и бъдещето.

ции, трудови колективи, местни

Ст.

ИСТОРИЧЕСНИ ДАТИ

ДЕНЯТ НА ПОБЕДАТА

МАЛНО
ТИТО (2)

ИЗВЕСТНИ НЕЩА ИЗ БИОГРАФИЯТА НА

Тито укрепва Партията по време
на сталиновите »чистни«

освободителните отбори, АВНа 9 май 1945 година хит
Родена в нръвто и пепелта
вражески
НОЮ, безчотните
леристи» Германия продписа бе
на антейсната борба за по-ху
баво
и
човешко
бъдеще
СФРЮ
офанзиви
и победи, о маоовите
зусловна капитулация, с което
По времето, ногата настъпват
“
днес смело върви по пътя на
жертви — човешки и материбе сложен край на Втората
консолидация на Партията идват нови' РУА
• ИНоВИ
чертан от гениалния ни вожд и
ални. Те са в братството и еди
световна война. Човечеството
1^:^^=а1ГГнК:тиа
учител другаря Тито, по пътя
нството, самоуправлението, ребе спасено от най-опасния му
враг — фашизма.
ЖСГи^^
Миналата 1975 година навред
по света бе тържествено озна
вакович, ГмГоН^орГин^рГдомирТуГич, Симо Мименуван 30-годишния юбилей
на този исторически ден. Чеслюш и Джура Цвиич.
твувахме го и ние, всични наро
По това време много комунистически лартт! и
ди м народности в социалис
партийни дейци бяха провъзгласявани ,,за им
отделни
тическа Югославия. В чест на
периалистичесии агенти" Беше поставен въпроса и за
Деня на победата в Белград се
някои партии, нато Полсната НП. Пред
разпусмане на
на някои пар ^
за разпус„а„е на
състоя внушителен военен па
Номинтерна бе поставен
рад, на който пред президента
ЮНП.
на Републиката Йосип Броз Ти
Номинтерна се изказваха, че
Влиягтелни хора в
то в единадесет стройни ешашпиони . ДълЮНП била гтьлна с „империалистически
лона минаха чаоти на всички
го време Номинтерна е разтакала “^РБооз тогава орвидове на нашите въоръжени
ванието на генерален секретар. Йосип Броз, тогава ор
сили.
гвнизационон секретар на Партията, няколко пъти е
Югославските народи и на
искал да се разрешат тези въпроси в ЮНП, но вина
родности под водачеството на
ги о останал без отговор. Номинтерна дори спряла паЮНП и другаря Пито в Народо
ЮНП, която се ползвала за печаричната помощ на
освободителната борба и народ
тане на нелегални вестници и списания и за нуждите
Другарят Тито на миналогидишния парад
на революция от 1941 ДО 1945
на текущата активност.
година с борба и кръв, жертви
Такова отношение на Номинтерна към ЮНП осошаващата роля на работничес
и сражения, страдания и побе
на социализъм, самоуправле
в
бено подхождало на нариеристическите елементи
ката класа и трудещите се, в
ди дадоха достоен принос в
ние и необвързана външна по
Партията. Някои кариеристи в партията в Падмж и
делегатската система, в необ
съвместната борба на свободо
литика. Това е нашето минало,
пата на Петко Милетич се опитали да превземат ръко
външнополитичесна
любивите народи срещу фашинастояще и бъдеще, с ноето вързаната
водството в Партията. Тито ясно вижда положението
дейност на страната ни. Това
можем да се гордеем и радва
сткия демон, Те много скъпо
е наша гордост и дълг е да
в което се намира ЮНП и превзема мерни да унрели
платиха своята свобода и социме канто и с небивалия автори
редовете на Партията и да я спаси от унищожение.
укрепваме
и
развиваме
такава
тет между другите народи в
ализъм с над 1- милион и 700
И в тези трудни дни Тито взима решение да
нашата страна, канвито основи
хиляди жертви, което представ
света.
й положи другарят Тито и Съю
мине в страната. Той счита, че само връзнатас пар
Порените на нашето днес и
лява 17 на сто от общите човеш
зът на комунистите.
тийните кадри и народа хце може да спаси ЮНП от
ки жертви на 18-те съюзничесутре са в нашето минало, в
СТ. Ст.
разпуснване и унищожение. В това направление на
партизанските отряди, народоки държави. Окупаторите и до
Тито оказва подкрепа Георги Димитров, които след
предатели
машните
класови
Лайпцигския процес идва в СССР и през 1935 година
унищожиха 290 хиляди селски
става генерален секретар на Номинтерна._ Димитров
домове, в градовете бяха раз
подържа линията на Тито и му дава съдействие да я
рушени 650 хиляди нъщи, без
изпълни. Дори и по време на провеждането на Седподслон останаха над 3,5 мили
мия нонгрес на Комунистическия интернационал няиои
она души.
елементи в ЮКП се опитват да изберат в КоминтерОт юлските въстаничесни из
на Горнич. Но членовете на делегацията оказват съпро
стрели през 1941 година до
тива и вместо Горкич избират Валтер. По този начин
освобождение
окончателното
хората в Номинтерна, ноито са били против Тито губят
на страната от последния окупозициите.
ЮНП унрепва все повече и Тито успява
паторсни войник на 15 май
ПРЕДСЕДАТЕЛЯТ НА СЪЮЗНИЯ ИЗПЪЛНИТЕпо време на „сталиновите чистки ’’ не само да спаси
1945 година нашата страна бе
ЛЕН СЪВЕТ НА ПОСЕЩЕНИЕ В СЕНЕГАЛ, НИГЕРИЯ И
Партията,
но
и да се завърне в страната и да я под
масова
поприще на кървава
ГАНА
готви за предстоящите борби, ноито настъпиха в на
борба, постоянен фронт в сър
чалото на Втората световна война.
ПРЕДСЕДАТЕЛЯТ на Съюзнансите Назимир Видас, завеж
цето на поробена Европа, гроб
ния изпълнителен съвет Джедащият Кабинета на председа(Избор Б. Н.)
ница за хитлеристките пълчимал Биедич със съпругата си и
теля на Съюзния изпълнителен
членовете на югославската деНадир Алиягич и други,
ща и светъл пример >на сете
легация от 3 до 9 май е на
налите поробени народи.
официално приятелсно посеще
Затова опитите за омалоние в Сенегал, Нигерия и Гана
жаване на нашата борба от
по понана на правителствата на МИХАИЛО АПОСТОЛСНИ
страна на някои „историци" в
тези държави.
България например
Посещението на др. Биедич
съседна
в тези страни представлява със
предизвикват у нас възмущетавна
част от твърде обемните
ние и отвратителност. Ясно е,
консултации на Югославия с от
че историята не може да се
делиите необвързани страни в
рамките на подготовката за Пе
прави по волята на политици и
въстанието сочеше неминуемо
Със своите действия частите на Народоосвободителнитата конференция на необвристорици. Нея я прави борбата
стта, че в българония окупаци
те войсни и партизанените отряди в Югославия значително
ноято
нищо
не
мо
заните
страни
през
август
в
на народите,
онен апарат, войсната и по
отслабиха боевата мощ на царистна армия в момента на сва
лицията организирано полити
да
заличи
и
промени.
столицата
на
Шри
Лаика
—
Но
лянето на буржоазната власт в България
же
чески работи, за да се укаже
ломбо. Това посещение съще
Съвсем е разбираемо, че тук,
на империалистическите цели
В трудните дни на Втората
временно представлява
удо
става дума за оная част от
на българското
правителство,
оветовна война беше ценна
бен момент за всестранна м
българския народ, който поете
всяка помощ, дадена на бълна истинския харантер на фа
пешо
се
дигаше
,на
борба
про
шизма, ноито е общ враг на
обстойна размяна на мнения с рсиия народ и неговата борба
•тив буржоазната власт.
всички, а в това число и на
ръководителите
на Сенегал, прати® националистическата и
Сътрудничеството, в борба
настроена
милитаристичеоки
българския народ.
Нигерия и Гана за по-нататъш
та
против
немския
и
българ
буржоазия, ноято го въвлече
С тази си дейност Югослав
ЙлтГнАЮДНОСТ**
ното разширяване на билатерал
сния завоевател между
бъл
ската комунистически
партия
в нова военна натастрофа. Съ
СФР ЮГОСЛАВИЯ
гарския и югославските наро
ното сътрудничество. В юго що така сме длъжни да изтък
на дело помагаше на Българ
ди
в
условията
на
Втората
ове
ската комунистическа партия в
Излиза «сени петак
славските политически кръгове нем, че |И на нас сътрудниче
тавна война, с оглед на ела нейната активност в редовете
Урежда редакционна
се счита, че разговорите на ството с българония народ ни
бостта на българското съпро
беше от полза, защото посред
кол зли
на българската войска.
председателя Биедич с най-вис ством това сътрудничество раз
тивително движение, имаше на
Директор, глаевн и
Резултатите от
активността
първо място, политическо зна
шите ръноводители на тези
отговорен редактор
кривахме (пътища за сближе
между българския окупационен
ТОДОР ВЕЛЧЕВ
и военен апарат и военните
необвързани страни ще пред ние на всички балнанени на чение. Между другото, имаше
за цел да развива любов към
Отговорен редантор
роди.
и полицейски части са мнни
ставляват ценен принос за вза
българския народ — за разли
СТОЯН СТАНКОВ
Гледайки така :на този про
малки. Причините за това на
имното
сътрудничество
във
на от омразата, която сееха
Технически редаткор
блем не ще вървим по пътя
първо място трябва да се по
българските,
италианските
и
БОГДАН НИНОЛОВ
на
българските
историци
—
всички области.
търсят във факта, че
беше
немонмте
онупатори.
В
това
Недева „Братство" —
да
мерим
колко
зрънца
фа
твърде -трудно на партийните
В югославската делегация се
Ниш. Не* 29 декември 8
Югославската ко
сул са изпратили в Югославия отношение
организации
на
ЮКП
да
лро
намират: членът на Съюзния
Телефони: директор —
през 1945 и 1946 година, за- ■муниотичесна партия забеле
никнат
в окупационния апа
съвет
Търпе
изпълнителен
48454, Редекци* 4*845
жи голям успех, защото и по
щопо помощта, ноято югослав
рат и частите, ноито навсянъадминистрация 4*343
Яковлевски, помощникът на съ ските народи оказаха на бъл
край всички гонения и злодей
де баха посрещани като вра
Годишен абонамент 80,
юзния секретар на външните пареното съпротивително дви ства над македонския и оръб
гове. Освен това цели поколе
е полугодишен 30
жение не може с нинанви фи якия народ, ноито извършваха
ния от българския народ са
работи Мирно Остоич, генералдинара
зичеоки мерни да се измерва.
българските окупационни ела
възпитавани в дух на омраза
подполковникът Янко Шушняр,
Текуща сметне
В конкретното положени© на
сти, не допусна да се разду
към сръбския народ, в създа
828008038528
Втората световна война Наро хва антибългарско настроение,
заместникът на председателя
ване на представи за Сансте
СДН - Ниш
дооовободителното
движение въпреки че българските окупа
на
Комитета
за
сътрудничес
фанена
България, следовател
Птетиица „Ву* Нарадв Югославия и съпротивител
тори с делата си създаваха
тво
с
развиващите
се
страни
шяй-. Ст. Пауноеич
но, и в схващането, че тери
ните движения на българония
условия за това.
Т* — Н и и
Авдо Звонич, подсекретарят в
и другите балкански
народи
торитиите на Южна
Сърбия
Югославоната комунистическа
естествени
съюзници.
I
Съюзния секретариат за фи бяха
партия от първите дни
на
и Манедония, които бяха оку

Джемал Биедич
в Африка

НАШАТА ПОМОЩ НА БЪЛГАРСКОТО
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НЕОБВЪРЗВАНЕТО Е ДОКАЗАТЕЛСТВО ЗА ИНТЕРНАЦИОНАЛИСТИЧЕСКАТА ПОЛИТИКА НА СЮК
*

ИЗТЪКНА СТАНЕ ДОЛАНЦ В
ПРЕДАВАНЕТО „ПОДБРАНО

Другарят Стане Доланц, се
кретар на Изпълнителния коми
тет на Председателствето на
ЦК на СЮК, участвувайки в
предаването „Подбрано за сря
да на Телевизия Белград по
най-актуалните
проблеми на
'Международното работническо
движение, отговори на вълро
си на редактора Душан Мите
вич, работниците от загребска
та фабрика „Плива”, гкакто и
на многобройни въпроси зада
дени от зрителите по телефо!на.
Отговаряйки на въпроса за
пролетарския
интернационализъм, другарят Доланц каза:
,;Ние югославските
комуни
сти никога не сме се отказа
ли от пролетарския интернаци
онализъм, който винаги бе при
съствуващ и в нашата програ
ма и в акциите. Това обаче не
значи, че по тоя въпрос не
съществуват различия м пора
ди това и желая да обясня
как ние схващаме пролетарския интернационализъм.
За нас пролетарският интер
национализъм произтича лреди всичко от нашите вътрешни
условия на работа и съвкупна
та ориентация на Съюза на
югославските комунисти. Про
летарокият интернационализъм
не е никакво понятие, отрича
що националното равноправие
и автономността на всяка пар
тия. Напротив истинската ш
терн ацион алисти ч есн а
опреде
леност е възможна само при
зачитане последователната от
говориост на
всяка
партия
пред собствената работническа
класа и пред собствения на
род.
Научното
образложение на
понятието за пролетарски ин

ЗА СРЯДА”

тернационализъм дадоха Маркс
и Енгелс. Те посочиха първичното значение на обстоя
телството, че „интернациона
лизмът може да произтече са
мо 0т борбата «и победата на
работническата класа и кому
пистите в собствената си стра
Стане Доланц завърши отго
вора си четейки писмото, ко
ето през 1882 година Енгелс
изгтраща до Бебел: междуна
родното движение изобщо е
възможно със самостоятелни
нации. Онази малка част ре
публиканоки
интернационализъм От 1830 до 1848 година,
който събра около Франция,
която е трябвало да оовобо
ди Европа, увеличи следовател
но френския шовинизъм до та
кава степен, че и днес 'непре
нъонато ни пречи това всеоовободително посланство
на
Франция и с това .някакво вро
дено право да стои
начело.
Едва събитията трябваше и на
много още други да покажат
и трябва ежедневно да им по
казва наново, че международ
ното сътрудничество е възмо
жно между равни и че дори
един „примус интер парес” не
може да се трием е, оовен ако
не се касае за непосредстве
на акция".
Следователно, добави, До
ланц, ако говорим за пролетар
ски интернационализъм, тогава
трябва да кажа, че той един
ствено може да се осъществява
като един от принципите, кой
то произтича и който се обля
га върху принципите на равно
правие, ненамеса и пълно за
читане на суверенитета не са

мо между
комунистическите
партии, но .и между социалисти
ческите страни, в които
на
власт са комунистическите пар
тии.
Погледне ли се политиката
ка Съюза на югославските ко
мунисти
тогава се вижда,
че тя е дълбоко интернациона
листическа, което потвърждава
определеност за
необвързване. С това искам да припомня,
не политиката на необвързване е един от основните факто
ри на прогреоа в овета, а то
ва значи борба за създаване
на такива международни отно
шения, които подтикват прогре
сивните процеои в света и съ
здават условия за размах на
демократичните сили. Ние
в
тази политика виждаме револ
юционната същност на борба
та за национална и социална
еманципация, за ликвидиране
на колониализма, за свободно
и самостоятелно развитие, за
борба срещу империализма и
всички облици и до ми нация и
угнетяване, срещу реакционни
те оили, които с методите на
оила и икономическа дискрими
нация се опитват да спрат или
върнат назад колелото на ис
торията.

другите
Също тана покрай
сигурно трябва да
причини,
изтъкнем и факта, че антивно
стта на двете партии — Българоната работническа партия
(комунисти) и Комунистическа
Югославия —
та партия на
в редовете на българския ону
пационен апарат, войоната и
полицията не беше достатъч
но координирана.
Независимо от редицата не
между
разрешени проблеми
Централните комитети на Ко
мунистичесната партия на Юго
ставия и Българската работни
ческа партия (комунисти), въз
никнали около статуса на Ма

Първомайски награди на
най-добрите работници
По повод Първи май — Меж
дународният празник на труда
— в Димитровград, в голямата
зала ка Центъра за култура, се
състоя тържествено събрание,
на което за значението на тази дата говори РАНКО СТАВРОВ председател на Общинската конференция на Съюза на
синдикатите. Ставров говори за
историята на този празник и
първите му чествувания в све
та и у нас, както и за прославата на Първи май през Наро
доосвободителната борба и в
следвоенното ни социалистичес
но изграждане.
— Днес Първи май посреща
ме с гордост, че работим и жи
веем в самоуправителната со
циалистическа Югославия. Не
трябва обаче да забравим, че
една от най-важните задачи,
очанващи ни след празника, е
публичното разискване върху
Проектозанона за сдружения
труд. Този Проектозанон пред
ставлява мощно оръже на ра
ботническата класа, в борбата
за по-нататъшното развитие на
социалистическите самоуправителни обществено-икономичес
ки отношения в сдружения
труд и в обществото като ця
ло. Това всъщност представля
ва и най-важен Занон за осъ
ществяване на конституционни-

НИШ

ССРН в обсъждането на Проектозакона за сдружения труд

те нонцепции на сдружения
труд.
провеждане в дело на Кон
ституцията и Закона значи про
мена на обществено-икономическите основи, върху които се
е основавало досегашното управляване в името на работнина. Като такъв, Проектозайонът, има голямо значение за
обезпечаване доминиращо влия
ние на работническата нласа
върху общественото възпроиз©одство.
Проектозаконът е голямо по
стижение на работническата
класа на Югославия, чийто път
следят и други страни в света.
А в историята на човечеството
ще бъде записано, че югослав
ската работническа нласа пър
ва е сложила основите на са
моуправлението — каза накрая
Ставров.
След това беше изпълнена
подбрана културно-забавна про
грама, в която взеха участие
синдикалният хор, оркестърът
и хорът при основното учили
ще, духовият оркестър при ги
мназията, както и танцовите
състави на основното училище
и Центъра за нултура.
На тържественото събрание
за първи път бяха връчени и
първомайски награди, ноито на
наи-Доорите трудови организа
ции и работници е присъдил
Общинският синдинален съвет.
За успех в работата и за раз
витие на самоуправителните
социалистически
отношения
признание и награда получи
първичната синдикална органи
зация „Обувна" — отделение
314. На тази синдикална организация е връчена марнсистна
литература на стойност от 2000
динара. Признания и награди от
по 500 динара получиха и:
Иван Георгиев, Данче Костова
и Васил Иванов — работници в
каучуковата промишленост „Тигър" в Димитровград, Гойно То
доров — работнин в ножообработвателното предприятие „Бра
тство”, Драган Соколов — ра
ботник в конфекция „Свобода",
Русим Рангелов — работнин в
Секретариата на вътрешните
работи, Нинола Павлов — ра
ботнин в строителното пред
приятие „Градня", Димитрине
Дончич — работник в земедел
ската кооперация „Сточар” —
Каменица, Апенсандър Милев
работник в електродистрибуция
та и Марин Иванов — работ
нин в мебелното предприятие
„В. И. Циле". Наградите на
тържествен начин им връчи
Ранно Ставров, председател на
ОН на СС в Димитровград.
А. Д.

МЕЖДУОБЩИНСКАТА ОРГАНИЗАЦИЯ НА ССРН ПРИЕ
КОНКРЕТНО РАЗРАБОТЕНА ПРОГРАМА ЗА ПРОВЕЖ
ДАНЕ НА ПУБЛИЧНОТО ОБСЪЖДАНЕ
С оглед на значението на
се обезпечи най-широко запоз
приемането на закона за сдру
наване на трудещите се и гра
жения труд, необходимо е да
жданите със съдържанието на
същия и с решенията ноито
■ ■ I ■■ I
предлага,
е
едновременна
проверка на решенията му в
конкретната практика. Това бе
изтъкнато на състоялото се
миналата седмица заседание
на Междуобщинската конфе
ренция на ССРН в Ниш.
Социалистическият съюз, на
то организиран фронт на со
кедония, признаването на ма по-малки български части мина
циалистическите сили начело
кедонската национална индиви
ха на страната на Народоооао
със Съюза на комунистите
дуалност, правото на македон
бодителното движение на юго
трябва да бъде най-широката
ония народ на самоопределе
основа на политическа дейност
ние и др., след това незави- / олавските народи. Това беше
в провеждането на публичното
граничната охрана в село Кон
оимо от опитите на БРП
(н)
обсъждане на Проентозакона
да натрапи известни свои гле
сно при Гевгелия под номанд
за
сдружения труд в местните
дища по развитието на въс
ването на поручик Дичо Пе
общности, самоуправителните
танието в Македония, както и
общности на интересите, деле
тров и част от гарнизона в
други
проблеми,
множество
гациите и земеделсните коопе
все пак при Крайовия комитет Лебане под ръководството на
рации.
поручин Русов и военния ле
ЮКП
за
Македония
постоя
на
На заседанието бе приета
нно, от 1941 до май на 1944 кар Кирил Игнатиев. От вой
твърде уточнена програма за
ниците в гарнизона на охра
година се намираше предста
дейността на ССРН в региона
та в село Конско и пленените
в акцията по обсъждане на
вител на БРП (н) Боян Бълга
Проентозакона за
сдружения
български войници в предиш
ранов. Представителят на БРП
трудните боеве бе създаден бата
(к) официално служеше
за
Ст.
льона „Христо Ботев" в Мавръзка и размяна на боен онедовия, а от частта на гарни
пит. Обаче не трябва да пра
ПЪРВИ
МАЙ
В
БОСИЛЕГРАДСКА
ОБЩИНА
зона в Лебане бе създадена
вим догадки дали той е имал
бригадата „Георги Димитров
мисия.
Това
и няканва друга
в Сърбия. От една голяма пру
е въпрос, нойто следва да се
па пленени български окупатор
изучава.
пролетните
ски войници е
Трите първомайски празнич
Трябва да се отбележи, че
Обаче самото развитие на
офанзиви в Македония на 19
Бо
ни дни,
трудещите
се и
центъра на общината
на
югославските
въстанието
юни 1944 година на Петрова
гражданите в
Босилеградсна
силеград по време на празни
народи имаше свое влияние.
гора е създаден партизанския община използваха за почив
ка имаше тържествен вид: бе
В началото отделни лица от
отряд „Рановски". Създадени
ка и срещи с близни и прил
окичен със знамена и транспаренти, на които бяха изпи
тели.
бяха още и партизанските ба
окупационния апарат и войсна
Още
в
навечерието
на
Пра
сани най-важните поръки на са
Благоев\
тальони ,,Димитър
та започнаха по известен на
зника в многоброниите села
моуправителвия ни социали
„Васил Петлешнов" и „Петно
чин да се ангажират на стра
зъм, съдържани е конституци
е общината пристигнаха боои
Н ародоосвободи тел н о
леградчани,
намиращи
се
на
онните
и партийно-конгресни ре
ната на
Напетов".
работа
във всички краища
шения.
то движение в Югославия. По
следващия на страната, за да пренарат
в
(Продължава
и
късно, през 1943 година
В. В.
със овейте най-близки.
брой)
средата на 1944 година, две

СЪПРОТИВИТЕЛНО ДВИЖЕНИЕ
пирали българските части през
Втората световна война — уж
са български. Също така Бъл
гарската комунистическа парпериода до войната, а
тия
не
специално през войната,
беше активна в разясняване
Санто че тана наречената
стефаНсна България е фикция,
хвърли
българския
която
народ в няколко катастрофи,
че воюването за идеалите на
'България всъ
Санстефанска
щност значеше хвърляне на
българския народ в завоева
войни.
тел ни й поробители и

ДИМИТРОВГРАД

Скромно и тържествено
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1
САМОУПРАВРИТЕЛНИТЕ ОБЩНОСТИ НА ИНТЕРЕСИТЕ ДНЕС И УТРЕ

ПЪРВИ КРАЧНИ И КОВИ ЗАДАЧИ
НАЙ-ИЗЧЕРПАТЕЛЕН ОТГОВОР ЗА СЕГАШНОТО
СЪСТОЯНИЕ
НА САМОУПРАВИТЕЛНИТЕ ОБЩНОСТИ
В БОСИЛЕГРАДСНА ОБЩИНА И ЗА ЗАДАЧИТЕ
ЗА
ПО- НАТАТЪШНОТО ИМ РАЗВИТИЕ БЕ ДАДЕНО НА
НЕОТДАВНА ПРОВЕДЕНОТО ЗАСЕДАНИЕ НА ОН НА
ССРН, ВСТЪПИТЕЛНО ИЗЛОЖЕНИЕ ИЗНЕСЕ
ИВАН
АНДОНОВ, ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКАТА КОМИ
СИЯ ЗА РАЗВИТИЕ НА ДЕЛЕГАТСКАТА СИСТЕМА.

В

ДИМИТРОВГРАДСКА

ОБЩИНА

ЕДИН

Център за предучилищно и основно
образование и възпитание
В Димитровград бе подписа
:0ниПУ=Гз°наС«
за предучилищно и
основно
образование и възпитание, опо
‘разумението подпиоаха оонов

гапизации имат по-добри усло-

™™на^вИЛгрздИн0М’,,В

вия за работа, но зв=®г® Р“™
ват по-малка аитивмост от онези в местните общности. На
истина, в малобройните организации, а които трудовата об
щност е и делегация - са обременени с обсъждането на
бройни въпроси.

в Димитровград, основни
ври
в' Трьнски Одоро
У _
Долна Невли,
оц ■
а и бмшговил канто
скупщина, Съю
* оь‘,'И|^" ватоУте, самоупра
зът на си"«
поедучи
виталната общност за проду

септем-

ЛИП(НО и

основно образование

и възпитание; самоупрзвителната общност за детсна защи
та и самоулравителната общност за здравно осигуряване.
Дейността на този Център
ще се състои в обхващането
то на децата с предучилищно
образование и възпитание, до
записването им в училище, а
след това и с работа върху
осемгодишното им образование
и възпитание.

\

А. Д.

ДЕЛЕГАТИТЕ

— Основното е — каза Ан чни програми за работа. В та
донов, че 1всични общности на зи облаот все «още има доста
интересите започнаха с рабо- слабости, ноито в иредстоята: при някои от тях тя вече щия период трябва да се ирезадоволява, а при друпите все
махнат.
още се правят първите крач
Посоченото говори, че е напра
ни. С една дума търсят се най вено много за подготовка на
-успешни насоки за работа, а самоуправителните общности
на интересите — се казва в до
делегатите се уведомяват с
клада. Обаче, сега е най-важ
проблемите, които трябва да
ното точно да се определи ка
разрешават. Тук трябва да се
отбележи, че в скупщината на кво да се предприеме за по
общностите преобладават ра нататъшното им развитие.
ботници и земеделци. Тяхната
ДЕЛЕГАЦИИТЕ
опитност е все още недоста
тъчна, което изисква да се про
Новоизбраните делегации на
дължи с подготовката на само
управителните органи на общ общностите трябва да бъдат
постоянно
активни. Това много
ностите, а особено на новите.
В програмите ои за работа тря трудно може да се осъществи,
бва да се уточнят въпросите, с оглед на сезоните полски и
които ще се обсъщност. Много строителни работи. Ето защо
от тях, те могат единствено с много се очаква от делегации
успех да решат с останалите те, които са винаги в селата.
органи и организации, а преди Този факт трябва да зачитат
всичко с Изпълнителния съвет самоуправителните органи на
на Общинската скупщина. То общностите, като най-важните
ва потвърждават някои приме решения взимат по време «а
зимния период, за да се даде
ри в досегашната практика.
възможност делегациите да уОбщностите също тана са
изготвили нормативни докумен частвуват а обсъждането им.
Делегациите в трудовите ор
ти, едногодишни и средносроКОМЕНТАР

ОЦЕНЯВАНЕ НА АКТИВНОСТТА
Макар че делегатската система е още нова и е
в процес на постоянно доизграждане и усъвършенству
взне все пан от лостипнатото през изтеклата година
могат да се извличат известни поуни.
Например, не винаги е ясно кой трябва да оценя
ва дейността на делегатите на местните общности,
трудовите общности и лр. в Общинската скупщина. Да
ли общинските скулщини. кьдето изнасят мне""*та ™
своята база — или пък базата? Съвсем естествено

базата. Тя е тази, която упълномощява делегата да застъпва нейните интереси в скупщината.
Може да се отбележи, че някои делегати не са
били много активни в скупщината. Просто на пр°<-™,
не са винаги изнасяли канво са имали да кажат пора
ди простата причина, че или не са могли да се подготвят добре за сесията, или от боязън да не дойда в
разрез с онова, ноето иска от тях базата и онова, кое-

Оттук произлиза, че за по-успешното действуване на делегатската система е необходима по-голяма
много по-голяма помощ
подготовка и преди всично
в работата на делегатите и делегациите.
Но такава помощ есе още няма в достатъчна
степен.
На първо място, а това подчертават и мнозина
делегати, материалите, ноито им се изпращат от професионалните служби в Общинсната енупщина (поне
такъв е случая в Димитровградска община) — са написани на недостатъчно разбран език, преобемни са и
са тоудно разбираеми.
Като към това се добави, че нерядко материалите пристигат само на няколко дни преди сесиите
тогава трудностите, с които те са борят са още поголеми.
За да се подобри протокът на информации на
релацията скупщината — делегатът — базата, сигурно
е че ще бъде от голямо значение занапред да се ус
тановява по-голямо сътрудниство на тази релация.
Ще бъде добре дошла и помощта на професионални
те служби и при енупщината, и в организациите на
сдружения труд.
Не ще и съмнение — при оценката на дейност
та на делегациите — делегатската база ще поисна отговори на тези и редица други въпроси,^ от ноито зависи още но-пълното м по-успешно действуване ка
делегатската система.
М. А.

СТРАНИЦА 4

Отделно значение бе дадено
РАБОТНИ ЧЕСНИТЕ КОНТРОЛИ?
на правилното действуване и
ЗАЩО НЕ РАБОТЯТ
взаимното организиране на де
легацията — делегатската ба
за и делегацията — делегата.
По всички важни въпроси нуж
но е да бъдат питани трудещи
те се и гражданите, които пое
оредстаом делегациите и делегатите си ще пренасят сво
ите мнения и становища в самоуправителните органи на об
щностите. Досега не е практи
нувано делегатите да дават отчет за своята работа, което е
ския
пропусн.
Хен^ъ1?бГИИзпълнителния ГалГо
Воичко това са предусловия
за укрепване влиянието на ра
ботниците и трудещите са на ^ Гми?рГрадаТабеС;еУПТе сГщи»3 п^дГраз^а^,
делегациите, а посредством Габотн^нГ ион^лия в об тяхната дейност значително да
тях и на решаването е скуп- шината не е понезал а досега се
щините >на самоупра ви телните шната си работа почти никак
в момента, когато се нами
общности на интересите. Тоактивност. Тези органи са раме пред публичното обсъж
зи въпрос постоянно трябва ва
учредни във всички организа дане на Проектозакона на сДРУ
да бъде в центъра на внимани
ции на сдружения труд, при жения е нужно да лзтъннем,
,на обществено-политичесето
ети са правилници за работа че в него е казано ясно всич
ните организации, защото без
та им. И с това като че ли е чко във връзка с работата на
правилното му
реализиране
раоотничепочти воичко. Ако самоуправителния
няма пълен успех на делегат- завършено
са и работили, в някои орга- ски контрол. Няма пречка то
ската оиотема, а с това и на
самоуправителите ва да бъде изходна основа за
низации,
общностите на интересите.
основа за работа, всъщност
Непосредственото решаване са се занимавали предимно с да започнем с прилагането му
несъществени
въпроси. По то
не може да се осъществи ако
в практиката. Не трябва да за
административните служби на ва време същността е остава
бравим, че на този въпрос,
общностите по един въпрос ла по страни, Затова не тряб досега не е обърнато нужно
предложат само едно решение ва да учудва обстоятелството, то внимание. И то не само от
•и по него направят формално че нито един работнически кон
работническия
членовете на
допитване на делегациите. Най- трол в Димитровградска общи контрол и организациите на
важното е да се предложат на не е разглеждал например сдружения тРУД. но и от об
повече алтернативи за разре нак на практика се осъщест ществено-политическите
орга
шаване на един въпрос, за да вяват определени разпоредби низа ции в общината. В момен
се даде възможност да се при от статута на дадена организа
ция, как в нормативните анто та е най-важно да се започне
еме най-подходящото.
ве е регулирано разпределени с работа, „акцията да провърважен въпрос са и ето на дохода и личните до ви". Да не се забравя, че са
Много
материалите, които се пред ходи и прочие, и прочие.
моуправлението е право на
ставят на обсъждане. Досега
всеки трудещ се, но и задъл
те се предлагаха недостатъ
Затова и темата на встъпи
жение и отговорност.
чно разбираеми, а с това и не- телно изложение, изнесено,
че работната ФУ
доотъпни на всички граждани От Митко Ташков председател па,Безспорно,
която трябва да направи
и трудещи се.
на комисията за изготвяне ма изводиI от заседанието, ще
териала във връзка с работа има предвид досегашната рабо
ВЗАИМНОТО
та на работническия контрол, та на работническия контрол
СЪТРУДНИЧЕСТВО
за ролята и значението на са
Изключително значение има моуправителния работнически и ще предложи решения за
взаимното сътрудничество на контрол, беше на право място. бъдещата им дейност.
Най-важното обаче е, сами
делегациите. Досега всяка де- Поради това, че все още чле
легация е настъпвала в свое новете и не знаят каква им те членове на работническия
име, затова и становищата им е ролята, какви са правата и контрол да разберат същинска
та си роля и въз основа на то
по един и същ въпрос са били
ва и да действуват.
различни. Такива разногласия задълженията им. Естествено,
А. Д.
не са били е интерес на реша не може да се говори за тях
ването на общите въпроси. То
ва са дори проявили и делега
циите в Босилеград. Сътрудни
чеството на делегациите е важно и поради инициативите,
които досега са били недос
татъчни.
Досега взаимните отношения
между делегациите и съветите
Решилм жителите на най- зи благоустройствена акция.
на местните общности не са
били творчески изцяло. Дори отдалечената махала „Чуй пе Заедно с Иван Петров, Богдан
често, неосведомените граж тел" е Димитровград да турят Здравков, Васил Петров са се
дани са омесвали «омпетенци край на неволите. Имат ток натоварили с тази отговорна за
ите им. Наистина между тях имат вода, но пътя до къщи дача.
Хубаво е решението на „чуй
няма конфликти жито може да те им на нищо не прилича.
петелци” на неколцина, които
да има, защото те се допълват Особено, ногато времето е
дъждовно.
Затова
си
завели
не
са в състояние да внесат
взаимно.
пълната сума, да бъде допус
На заседанието бе пооочено, „свое самооблагане".
Всяко домакинство ще вне нато да внесат по-мално, но са
че финансирането на самоуп
равителните общности на инте се по 500 динара, ще се вло мо да не останат назад.
Ще бъдат събрани 15 000 ди
ресите е един от основните жи и доброволен труд и —
въпроси. Нуждите за средства ето пътя от 200 метра ще за нара. Като към тях се причис
нарастват, но средства не вина прилича на хубаво шосе, на лят и десетина трудодни до
броволна работа и ето, че ули
ги могат да се обезпечат. То- улица.
цата ще бъде готова!
ва налага да се планира само
— Ще събаряме и дувари,
онова, което действително мо и гаражи, и воичко, което пре
Хубав пример на трудолю
же и да се финансира.
чи — наза Димитър Митев — бие и сговор.
В. В.
М. А.
един от организаторите на та

САМОУПРАВЛЕНИЕТО Е
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БАБУШНИЦА
БОСИЛЕГРАД

ДОБРИ РЕЗУЛТАТИ
През изтеклата делова годи
на Бабушнишка община показа
положителни стопански резул
тати.
^
С
изключение
ма
дървообработващия цех в Звон
ци, който имаше загуба от око
ло 700 хиляди Динара която
вече е погасена — всички дру
ги организации на сдружения
труд 'показаха положителни делови резултати.
Общият доход в общината е
по-голям с 21 на сто в сравне
ние с предишната 1974 година,
а обществения продукт — с
21,8 на сто.
При това и личните доходи
са повишени с 23 на сто.
Като положително може да
се отчете и намаляването на
склада, нойто е само с 9,5 на
Сто по-голям в сравнение с
предишната година, но с оглед
на общия ръст — той е тряб

вало да бъде много по-голям
юзи факт говори, че бабушнишките организации на сдруже
ния труд произвеждат все покачествено и по-добре.
Радващ факт е този, че през
изтеклата година са приети но
ви работници с около 9 на сто
в повече. Ногато към това до
бавим, че наскоро трябва да
бъде пуснат в действие и новия цех за производство на
автогуми — тогава за търсещи
те работа се очакват нови работни места и сигурни източ
ници на приходи.
Между
по-забележителните
успехи трябва да отчетем и из
граждането на нова ученическа
кухня във Велико Бонинци, 15
която са вложени над 500 хиля
ди динара.
М. А.

КЛИСУРА

УЧЕТЕ СЕ ОТ ПРИМЕРА НА АОАА!
В Клисура на 25 април в учи
лищет.0 „Иво Лола Рибар” се
състоя тройно тържество: 60годишнина от рождението на
Иво Лола Рибар, патронен пра
зник на училището и открива
не бюст-паметник на славния
младежки партизански ръково
дител, чието име носи то.
В присъствието на ученици
те и населението от околните
села и гостите — ръководите
лите на Общинска скупщина и
обществено-политическите
ор
ганизации в Сурдулица, на тър
жеството говори Душан
Де-

лището — по трима от четвър
ти до о.сми клас и то: Милко
Радивоев, Раде Стоянов и Ста
ниша Иванов от IV; Снежана
Отоядинова, Григор Михайлов
и Дарко Христов от V; Весна
Стоянова, Сунчица Стоядинова
и Митко Милетиев от VI; Дра
ган Стоянов, Миле Миланов и
Стана Миладинова от VII и
Асен Ананиев, Желко Сотиров
и Вера Стоянова от VIII нлас.

В БАБУШНИШНА ОБЩИНА

Нишиш- ПОВЕЧЕ ВНИМАНИЕ НА
м щпремпь
щ в Кинминци
Една радостна вест за телевизионните зрители в Боси
леградска община.
Общинската скупщина в >Бо
силеград
и
Радио-телевизия
Белград тези дни е сключен
договор за изграждане на те
левиз йонен препредавател в
село Мленоминци. Когато бъ
де готов, препредавателя ще
излъчва редовно и качествено
първата и втора програма на
РТВ — Белград, която успеш
но ще се приема в по-голяма
та част на Босйлеградска об
щина.
Обектът 'И съоръженията ще
струват около 2 милиона дина
ра, които главно ще обезпечи
РТВ — Белград. Според догто
вора, Общинската скупщина в
Босилеград е длъжна да обез
печи ток и път в дължина от
два километра и да построи
сградата за препредавателя.
'Изграждането на този обект
ще започне през настоящия
месец и ще бъде готов до
края на тази година. С това,
окончателно ще се разрешат
дългогодишните проблеми
на
босилоградените тел евизион ни
зрители, нойто нямаха редов
на и качествена програма.
В. В.

ИНФОРМИРАНЕТО

Информирането «а (населе
нието в Бабушнишка община
от година на година става все
по-качествено и всестранно. Но
за издигането му на още повисока степен са необходими
по-големи усилия както на об
ществено-политическата
об
щност и обществено-полит.ичес
ките организации в (нея, така и
от страна ма средствата за ма
сова информация.
Това бе заключено на съв
местното заседание на ръко
водствата на обществено-поли
тическите организации и на Об
щинската скупщина, състояло
се миналата седмица. На също
то присъствуваха и представи
тели на издателствата „Свобо
да" — Пирот, Радио Ниш, „На
родне новине" — Ниш и „Брат
ство" — Ниш.
В анализа на комисията за
информиране към ОК на ССРН
бе изтъкнато, че в. „Слобода"
— Пирот редовно и доста ус
пешно осведомява население
то за живота и процесите в об
ществено-политическия живот.
Но само две страници в тоя
седмичник не са достатъчни
за цялостно информиране на
30-те хиляди жители в общи
ната. Затова в бъдеще ще се

потърси най-подходящ начин
тази дейност да се развие до
задоволяващата
степен със
съответно материално и кадро
во подобряване в тази област.
Бе оценено, че „Братство"
до известна степен изпълнява
ролята на информативно сред
ство на населението от българ
ската народност в Звонсни ра
йон. Но не са изчерпани всич
ни възможности по-редовно да
се пише за живота в тоя район
и обществено-политическите и
икономичесни процеси в общи; ~
■ната. Тази необходимост ще
бъде успешно решена с кад
ровото номплектиране на ре
дакцията на „Братство".
Радио Ниш и „Народне нрвине” — Ниш от време на вре
ме информират за живота в та
зи комуна. И това състояние
трябва да се подобри — бе
заключено на заседанието.
В приетите заключения бяха
посочени конкретните задачи
на всички фактори (В информи
рането, които трябва да допри
несат тази важна общественополитическа дейност да стане
още по-редовна, понвсестранна
и по-качествена.
Ст. Ст.

Другарят Петрович
честити
на учениците и им
пожела
още по-добри
успехи
зана-

В босйлеградска община

Трудности в изкупуването на добитъка

веджич, първоборец от _ Вран
ския край и член на
I _ Съвета
на СР
Сърбия. Откривайки
бюст-ламетнина на Иво Лола
Рибар той покани присъствува
щите с едноминутно мълчание
да почетат паметта на загина
лия герой за свободата на ро
дината.
Председателят на Общинска
та скупщина в Сурдулица Ио
ван Петрович води разговор
с най-добрите ученици в учи

пред, като им поръча да се
учат от примера на Иво Лола
Рибар. Подкани ги, когато се
залишат в средните училища,
да се обърнат за стипендии
до Общинската скупщина в
Сурдулица, ноято е готова да
да им помогне да станат до
бри специалисти и утре да по
магат за по-у.снореното_ разви
тие на родния си край.
М. Величнов

Изкупуването на добитъка и
снабдяването в
'Босилепрадска община са твърде антуал•ни въпроси, по които през ми
налата седмица ее водиха по
дробни разговори в Общин
ската скупщина и Общинска
та конференция на ССРН. То
ва е разбираемо, защото 'Про
блемите от тази област изискват спешно разрешаване
и
максимално ангажиране на стопанените организации, действу
ващи в тази област.
Когато става въпрос за изку
пуването на добитъка и на ос
таналите селскостопански про
дукти, обща е коНстантацията,
че то не е редовно и не е до
редица
бре организирано по
обективни, но и поради някои
субентивни причини.
Лоради неооигурен пласмент
агнега в
около 30 хиляди
бооилвградените села чакат да
бъдат изкупени. Ооновната ор
ганизация за селсно стопанство
„Напредък”
изкупуване
и
досега е успяла да обезпечи пазар за 7 хиляди агнета
и иа животновъдите да запла
ти килограм живо тегло до 26
динара. Обаче поради трудно
стите е износа на месото, се
га изкупуването иа агнетата е
тревожи
почти опряно. Това
животновъдите, защото се оча
кваше с продажбата на апнета
та селските домакинства да по
лучат към 10 милиона динара,
поето е от голямо инономичесно значение за тях.
Изход от това
пол ож ение
отговорните стопански ръково
дители (В 'Босилеград
виждат
в сключването на договор
с
потоляма
кланица
от
някоя
'вътрешността, ноято би
била
готова да поеме узнупуването
на всички агнета.
Досега 'Проблеми в изкупува
нето прави нелоялната конну-

ренция, която създават нянои
стопански организации от съ
седните на Босилеград общи
ни. Често пъти по незанонен
и неорганизиран начин вършат
изкупуване, с което
нанасят
вреда на съответната босилеградска стопанока организация.
Някои от тези
организации,
като „Тома Костич" от Лесковац, Селскостопанския ком
бинат от Враня,
„Агрономбинат” от Ниш и други имат ,голма отговорност и за търгов
сното обслужване на селата
(в Босйлеградска община. Оба
че, досега те са се огранича
вали само на изкупуването на
онези стоки, които се търсят
на пазара и в .продажба на
собствени продукти. Разбира
се, в
тази област слабости
имат и местните
стопански
организации.

В решаването на тази про
блеми особено много се очак
ва от организациите: за сел
скостопанска дейност и изку
пуване „Напредък" и за търго
вия на едро и дребно „Слога"
в Босилеград.
Уреждането на
стопанснотърговските отношения в тази
област ще бъде постоянна
грижа и на Общинската скуп
щина,
ноято чрез
различни
свои решения ще въздействуза превъзмогването на брой
ните проблеми и слабости.
Когато става дума за подо
бряване на снабдяването отго
'ворни задачи имат и местните
общности. Преди всичко те
трябва да се застъпят до вся
ко село да се построи добър
път, за да се осигурят трайни
съобщителни (връзки, без кои
то ияма добро снабдяване.
В. В.

КЛИСУРА
ПОСТРОЯВАНЕ НА ТРИ ТВ ПРЕПРЕДАВАТЕЛЯ

БЕЗПРЕПЯТСВЕИ ПРИЕМ
НА ТВ ПРОГРАМИТЕ
ТЕХНИЧЕСКАТА служба при
ТВ Беллрад неотдавна опреде
ли местата за построяване на
три ТВ препредавателя — глав
ният на Букова глава и два по
мощни — над Савина махала
в Клисурски и в Манина маха
ла, Божишни район, които ня
маха регулиран прием на пър
ва и втора програми на ТВ Бел
град. За построяването им, спо
ред проектосметката, са необ
ходими около шест милиона
динара, които ще обезпечат
ТВ Белград л воични уреди и
(инсталирането им, а Общинс
ката скупщина и местните об
щности в Клисура, Власина и

Божица — трафопостовете и
мрежата.
Общинсната скупщина в Сур
дулица и местните общности
своя дял от работата трябва
да завършат през май т.г. ТВ
Белград пън ще инсталира уре
дите през юни и юли т.г.
По такъв начин на 90 на сто
от територията на Сурдулишна
община населението ще може
редовно да следи първа и вто
ра програма на ТВ Белград.
Досега първа програма можеше
•да се приема на около 50, а
втора — на около 30 на сто от
територията на общината.
М. В.
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ВИСОНО ПЪРВОМАЙСНО ПРИЗНАНИЕ ЗА НАШЕНЕЦ
ОБЗОР

Смибигмето
Основната цел на всяко самооблагане е със
собствени средства и труд да се уснори разрешаването на наболели комунално-битови въпроси на населението. Димитровградчани вече няколко години отделят
по 2 на сто от личните доходи за строеж на улици и
канализация в града.
Резултатите (колкото и скромни) са налице, в
основни насоки е построена канализацията, а много
Наистина
улици са застлани с асфалтова настилка,
планът не е стопроцентово изпълнен, главно защото
не е могло да се предвиди, че тези работи ще поснъпнат дори и до 300 на сто от първоначалните изчисления.
Но успехите са безспорни! Ако така бе направе
но много по-рано — сега щеше проблемът да бъде
снет от дневен ред. А така, остава наново да се за
претнат ръкави, за да се довърши започнатото.
Но преди това — пред избиратели и граждани
ще се даде отчет. За всичко направено — и за осе
ни динар къде и колко е даден. Това е първата гаран
ция за взаимно доверие и за мобилизация на силите.
Следва обаче да се изтъкне, че наред с проб
лема на улиците, канализацията, през последните ня
колко години (вследствие на засиленото частно стро
ителство) твърде много се изостри и проблемът с водоснабдяването. И мало, и голямо в Димитровград зна
ят, че градът (особено през лятото) жадува!
За необходимостта от повече и по-качествена во
да не трябва много да се говори. Достатъчно е да се
изтъкне, че питейната вода е основното условие за
поддържане на хигиената и задоволяване на основните жизнени потреби на човека.
Ето защо, след като бъдат осведомени за всич
ко направено досега, ще се раздвижи инициатива за
НОВО САМООБЛАГАНЕ, в което следва да бъде включено и построяването на районен водопровод за града и околните села, които също жадуват. Досега от
други извори е обезпечена изработката на проекта,
„ „а
към реализацията му ще трябва да се пристъпи със
собствени сили.
п
Твърде известна е народната поговорка, че „ьговорна дружина — планина повдига". Тук няма да се
издига планина, но ще трябва да се прекопае „Козарица", за да дойде хубавата вода от пъртопопинсното врело по домовете в Димитровград.
Предстои на обществено-политическите организации, а преди всичко на Социалистичесния съюз и
Съюза на комунистите, всестранно да разяснят пред
стоящите акции. Защото ще има опити да се внася
смут и сее недоверие, с което обективно се спъва ускореното разрешаване на жизнено важните проблеми.
Хората от Димитровградска община знаят колко
е
може самооблагането да помогне. С него в селата
доведен електрически ток, а на много места и построеОстава
самият
град
да
реши
основно
ни водопроводи,
водоснабдяването и да довърши канализацията и ас
фалтирането на улиците.
Впрочем тази акция — следва да намери широ
ка подкрепа от всички!
Ст. Н.

СУРДУЛИЦА
В СТОПАНСТВОТО И ЗДРА
1975
ВЕОПАЗВАНЕТО през
:
ГОДИНА
Резултатите в стопанството
и здравеопазването е Сурдулишна община през мзтенлата
1975 година са добри. Това бе
изнесено на неотдавна състоя
лото се заседание на Съвета

Общият доход е увеличен
с
51,4; общественият продукт с 52; материалните разходи —
с 48,5; доходът — е 57,3; договорните задължения — с
задължения
60,78; законните
— с 39,2; мето личните доходи
с 29 и фондовете — с 79,2
на сто в сравнение с 1974 го
дина. Общият доход е увели
чен във всички трудови организации, с изключен ле на кариерата „Варденин”.
са нараНякои разходи
снали в зависимост от осъществения обем на производството, оборота и цените. Хаството, юоин
ч
рантерно е, че разходите за
са
реклами и репрезентация
нараонали с 91, командировъ
чните и теренни добавни с 68,7,
а поправната >на финансовия
резултат 140 на сто. Голя
мото увеличение на поправка
отчисляване на дълповени за

ВЕЛИН МПА1ЕН0В- ГЕРОИ Н» ТРУДА
ЦЯЛ ВЕН С ЦАРЕВИЦАТА
Югославската
Младенов на
_комисия е представил
сортова
шест
вида,
а
сега работи
още
върху сорт с два иласа.
Младенов значителна част от
трудовия си вен посвети на ца
ревицата. Преди двадесет го
дини, след задочно завършва
не на агрономическия фаиултет в Земун идва в Ииджия и
през 1961 година започва да
сортове
кръстосва различни
царевица и паралелно да учи.
Вече четири пъти е отличаван: 1958 с Орден ка труда,
десет години по-иъсио с Оп
томврийсиа награда иа Ииджия,
1973 с Емблема иа селскостолайсните инженери и техници
и миналата година с Ордви иа
труда със златен венец.

ИЗВЪНРЕДНИТЕ трудови ре
зултати на тридесет работника
— непосредствени производи
тели от всични републини и ав
тономки области бяха увенча
ни и тази година о висоно при
знание — Първомайсна награ-

да на труда.
След две-три години, донато
семето се умножи, на царевич
ните полета ще се засява но
во семе хибрид ИНСН 74 В,
нойто ще дава много по-голоми приноси. Негов създател е
ВЕЛИН МЛАДЕНОВ, агроном
при „Агроуния" ООСТ Селеици
онна станция в Инджия. (Мла
денов в от Смиловци, Дими
тровградска община.) Т ова е
пръв пример един нов вид хиб
рид да бъде създаден в трудо
ва организация.

Й. Б.

Велин Младенов

БОСИЛЕГРАД

Стопанските резултати—задоволяват
СТОПАНСКИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ В
ПРИПОЛОЖЕНИЕ ДА СЕ ПО-

Членовете на Изпълнителния
съвет на Общинската скупщина в Босилеград обсъдиха обстойно финансово-материални
те резултати ка стопанските и
извънстопански организации в
комуната, постигнати през ми
налата година. Анализът за фи
нансовото им състояние и пред
Изпълнителния
ложените от
съвет решения — ще
бъдат
главна тема на обсъждане на
предстоящата сесия ка делега
тите на Съвета ка трудовите
общности на Общиноната скуп
щина.
През изтеклата 1гч>дина финан
сов дефицит от общо два милиона динара, който е вече
изцяло погасен, са имали са
мо Автотранспортното предпри

ятие и Гороната сенция. Остана
лите стопански и извънстопансни организации, са приключи
ли деловата година успешно.
Подробните финансови изчи
сления обаче показват, че раз
ходите по-бързо са се увелича
вали в сравнение с осъщестаения доход. Това е имало за
последица намаляване «а ико
номичността средно с 2,6 на
сто в сравнение с 1974 година.
През 1975 година 530 души в
стопанските организации в ко
муната са осъществили среден
доход на работнин от 49 хиля
ди динара и среден яйчен до
ход от 2313 динара. На края
на годината във фондовете са
внесени 3,7 милиона динара.

Успешно по всички показатели
те, манто и задължението на
трудовите организации за отчи
сляване на всични несъгласува
ни дългове. Характерно е и то
ва, че половината трудови орга
низации в. Сурдулишка община

яляагрг

«ение с 1974 година.
Най-високо участие в осъщеСтеения доход през 1975 годи„а са имали „Власинските еодоцентрали
и строителното
предприятие „Хидротехника —
ОООТ „Морава , «а които ое
пада 56,9 на сто от общия осъ
ществения доход в стопанството. Освен кариерата „Варзаводите
денин” <и цеха на
.Дървена застава", останалите
трудови организации в общи
ната са имали увеличение на
дохода в оравнение със
съ
щия през 1974 година.

доход вър
Осъщественият
ху едИ(Н работник в стопанство
то е увеличен с 51,2 на сто и
той възлиза на 68 397 динара.
В разпределението на обще
ствения продукт въпреки прев
зетите мерки за
обленчение
на стопанството, същото не е
обленчено. Средствата на ор

ганмзациите на сдружения труд
в стопанството са се увеличали през 1975 година с 40,9 на
сто а за общото и съвместно
потребление (договорни и законни задължения, облагания и
_ с 45 2 на сто.)

-гг.-л

динара или 1,7 на сто по-малко
в сравнение с 1974 година, а
то дължи — около 82 милио
на динара или ,с 57,3 на сто
повече в сравнение с йРЗДчшната година. Това ще
рече,
че проблемът във връзна с иззадълженията
пълнението на
от страна на трудовите органи
зации в стопанството е по-из
разителен, в отношение на про
блема за заплащането за дълго
[вете.

фактите говорят, че личните
доходи в стопанските организа
ции са увеличени с 40 на сто,
а средствата във фондовете с
6 на сто. При това трябва да
се има предвид, че все до ми
налата година тук личните до
ходи са били твърде
ниски.
Членовете «а
Изпълнителния
съвет на Общинсната скупщи
на считат обаче, че са съще
ствували слабости лри разпре
делението на доходите. Преди
всично изцяло не са зачитани
критериите и мерилата в съот
ветните самоуправителни дого
вори и споразумения. Поради
тази причина в Автотранспортното предприятие и в Горсната секция са изплатени по-големи лични доходи в сравне
ние с постигнатите общи резултати.
Изпълнителният съвет също
въпреки
така констатира, че
бройните трудности, платежноспособността на босилеградсниорганизации —
те стопански
общо задоволява. В определезанонни
срокове
своите
ните
дългове навреме са заплащали,
но много по-бавно и лсннередовно са наплащали дълговете от
деловите си приятели. По та
къв начин, въпреки че винаги
им липсват оборотни средства,
стигнало се до положение, босилеградските стопански орга
низации финансово да креди
тират други организации. С но
вата финансова система за за
плащането на стопанските дъл
гове очаква се, че този проб
лем ще бъде снет от дневен

щ^твили около 117 милиона
тл с 44|3 ,на сто п0.
м в орааненнв
със
период на 1974. От
ва 0№0Л0 73 мили€ изчисляването на общия
„инара са
изразходвани
доход е дохода въз основа иа
лични доходи иа тру- осъществената реализация ще
^ нето ли ^ до ад МШШона
се премахнат възможностите
* ара за анумулация (фондоза създаване и разпределение
ве). Това ще рече, разпредена финтивен доход и за съзлението на средставата е прадаване разни видове на непо,вилно, нато се има предвид,
нрито потребление,
че предимство е имало разшиВ
здравеопазването
през
реното възпроизводство.
1975
година е
осъществен
Забелязва се и голямо ангаобщ доход с 36,78 на сто а пожиране на финансови оредствече,
доходът е увеличен о
ва в залежали стоки от суро44,28 а фондовете — 17,33
вини и материали и финално
на сто повече от тези през
производство, ноето отрица1974 година,
телно влияе върху обезпечаваХарактерно за всички трудонето на постоянни оборотни
ви организации в здравеопазоредства за тяхното погаоване. ването е, че през 1975 година
В «рая на 1975 'Година на сто са помазали 'положителни фмпанството в Сурдулишна общи- наноови резултати,
М. Величков
на дължат около 60 милиона

ред.
В своите заключения Изпъл
нителният съвет между друго
то предлага: трудовите нолентиви във воички стопански ор
ганизации в комуната с особено
внимание да се отнесат върху
повишаване
производителнос
тта на труда, икономиите
на
средства и материали и подоб
организацията на труРяване организаци
Да чрез рационално ползва
на всяно работно място,
В. В.
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Танчев

ПОГАНОВО НЯКОГА... И СЕГА
През 1961 година Поганоао
е имало 763 жители «и 221 дома
кинства. Тези години „път е
Поганово са пробивали" всички
кови .неща- Засаждане на ли
вадите с изкуствена трева, на
нивите с (нови сортове пшени
ца, засаждане на малините, да
тира от тези години. Изграж
дани са 'пътища, водопроводи.
През 1969 година селото ое
електрифицира. Но всичко то
ва не е „успяло да 'задържи"
погановчани в родното им се
ло. Канто и на всички жители
във селата Димитровградска об
щина, миграцията е твърде из
разен а и в това село. През
1971
година са били
почти
двойно по-малко жители — 448,
а също и домакинства — 167.

с една дума, живеят живота на
новото време...
МИНАЛИТЕ И СЕГАШНИ
КОМУНАЛНИ АКЦИИ
На 1 май, погановчани чествуваха две значителни дати —
Празнина на труда и седем го
дини
от електрифициране на
селото.
— Започнахме с малините, с
нови сортове пшеница, с из
граждане на селски пътища и
пътя Поганово — Желюша. А
нашата най-голяма следвоенна
комунална акция, ноято .дока
рахме" докрай беше електри
фикацията на селото. Следва
щата беше водопровода. Двана
десет резервоара направихме.
Деведесет на сто от домовете

ме да отидем до града. Да за
караме
малините и другите
селскостопански произведения.
А това го нямаме. Нашата найголяма акция, изграждане на
пътя Поганово — Погановсни
манастир, започнала преди го
дини е още в ход. Най-напред
събрахме 400 хиляди динара.
От самооблагане, помощ от
преселниците, самопожертвования и т. н. Най-напред сключи
хме договор с „Градня", а сет
не с частно лице. Похарчихме
„сумата", но нищо не излезе.
Сега сме отново с „Градня”.
Ще пробиваме канарите край
манастира. Дано сега . успеем.
Отново събираме пари, отново
търсим помощ...
Тези думи на Еленко Зарнов,
председател на местната общ
ност, на най-добър начин по
казват миналата и днешна ко
мунална дейност в Поганово.
МАЛИНИТЕ, МАЛИНОБЕРАЧИТЕ И СДРУЖАВАНЕТО

Работа в милиновите насаждения
Днес този брой е още по-ма
лък. 'Но канто преди години та
на и днес, вече оотарелите жи
тели на селото работят, засаж
дат малини, изграждат пътища,

имат вода и тон. Но нямахме
път. Нямахме изход нъм света.
Този през Желюша не беше
онова, което търоим. А ние
търсим рейс до селото. Иона-

Погановчани изтъкват, че голя
ма „заслуга"
за всично, кое
то са постигнали е благодаре
ние на малините.
— Добре е. Всичко е добре.
— назваше Верна Милева. Мъ
чихме се много, а сега: и во
да и тон, и електрически печ
ки, хладилници. Има, не може
да кажем, че няма. А благода
рение на малините...
А след това, като че искаше
да потвърди доброто си нас
троение — запя една стара
хубава песен „Марно ноаи"...
Над училището в Поганово —
хубава малинова градина. Тя е
на Пера Петров. Той го няма,
отишъл за дърва. На нивата
брат му Рангел, съпругата му
Цена, майка му Надежда. Ре
жат малините. Преди това ги
чистили, а сетне ще им слагат
тор и ще пи окопават. Това е по

минъка им. Посетихме тяхната
нива със Снежана Пейчева, аг
роном в земеделската коопера
ция „Сточар".
— Имат полза от малините и
те, и ние — каза Пейчева. По
ганово и Драговита произвеж
дат 20 вагона маллна годишно.
Почти всяко домакинство се
занимава с тази култура. Про
блем е обаче пътя. Не можем
е свежо състояние. По този
начин цената е но-мална. А взи
мат и по 30 хиляди динара ед
но домакинство. Могат и пове
че, но трябва само с това да се
занимават. Има си работа а на
род остарял, малините също.
Условия за сдружаване има,
но трябва да станат стонови
производители... ОБЩЕСТВЕНИЯТ
СПИРА

ЖИВОТ НЕ

—Нашето село беше „живо”,
започна Ивана Танчева, деле
гат в Общинската
скупщина.
Нямаме пътища, имахме
амбулантория, сега
я нямаме.
Казват, че отново ще има...
Председателят на Общинската
снутцина инж. Борис Борисов
назва, «огато поискахме дума
та, бай Иван сигурно пан ще
търои пари... То наистина мно
го търсим, но какво да правим.
Остарели сме, а селото търои

от мен да го „затъасаам", на
ли го представлявам е Скупщи
ната. ..
Така другаря Танчев изпълня
ва длъжността си, с цел да
помогне «а селото. Работят
дейно и обществено-политичес
ките организации. Те са били,
и сега оа, винаги начело във
всички акции. Младежта
е
малочислена, но .работи. Сре
щнахме една девойка. На въп
роса кан живеят, работят ли
нещо, ни каза:
— За Първи май годготовяме рецитал. Ще отидем и на
излет до Погановоки манастир.
Наистина малко сме, но се ста
раем. Подготвяме се за райо
нните прегледи. За 25 май. Ня
ма да позволим всичко да за
мре. А през лятото — е, тогава
елате. Отново се чуват песни
на млади, ехтят сокаците... Съ
берем се „погановчани от ця
лата страна — и всели сме...
А. ДЛЛААЛАЛЛЛЛЛЛЛАЛ/

ИЗПРАВНА
В миналия брой на вестнииа
с долния текст обнародвахме
снимна на Йован Георгиев от
Ракита вместо тази с Анани
Станишев. Извиняваме са на
другарите Георгиев и Станишев
и на читателите.

Елате във буни дел!

СЕЛЯНИТЕ В СДРУЖЕНИЯ ТРУД

Ефикасно прилагане на закона за сдружения труд
Докато мнозина се трудят едва да обяКОИ

с““.Гп“о“коУ»“Тсдр,*™ ВДД
ни организации на
Колкото и необикновено да
селскостопанските
производители имат най-вече
условил бързо и ефинаоно да
приложат Проектозакона
_за
сдружения труиРазбира се,
онези
селскостопански произ
водители, иоито е досегашната
ои работа
успешно са прила
гали и провеждали па СЮп,
на Десетия нонгрес
конституционните амандамни и
Закона за сдружаване на земодел ци те.

изглежда

Занонът за сдружаване на
демелците е приет В републи
ните м автономните __области
през 1974 година (в СР Мане
в
дония през 1975 година, а
СР Словения още през 1972
година), непосредствено след
конституционните
амандмаки,
които по-ясно и по-прецизно
сдружаването.
А
определиха
е
натрупан
ТОТаВа
голям ог1ит,Л«тредложените ме
роприятия са проверени на
прантина, па сега много ло^си-

гурно може да се направи след
ващмя ход — от доброволно
одружаване до трансформира
не на на индивидуалните соб
ственици в сдружени самоулра
аителни производители.
Трябва да кажем веднага, че
сведенията за броя на одруже
ште селскостопански произво
дители не говорят за «някакъв
широк фронт. В цялата страна
на
сведем ия
(според
Югославската стопанска кама
ра) са сдружени 121 883 селско
стопански производители или
само 4,69 на ста от общия
брой на сдружени селскосто
пански производители съвсем
не намалява зн ачението и стой
ноотта «а примерите, които по
казват на новия начин на сто
паниоаане.

Срещнахме го пред кооперативния мага
зин в Ракита. Заедно със своя приятел кара
ше на коне продукти за село. Представи се:
„Аз съм Анани Станишев от Бучи дел. Бях
председател на местната общност в село Ела
те и сами ще се убедите. Получихме признание и телевизор като награда... Обнародвайте снимката и елате в село да видите, че
и Бучи дел има с какво да се похвали...

СТРАНИЦА 7
БРАТСТВО

★

7 МАЙ

«7»

ЯВаии
ДИМИТРОВГРАД

МЛАДЕЖТА И
ВСЕНАРОДНАТА ОТБРАНА
В организация на координа
ционното тяло по всенародна
отбрана и обществена самоза
щита при Общинсната конфе
ренция на Социалистическия
съюз в Димитровград, се кро

Залесяване
околността на
Звонци
-

'

вед0 заседание във връзна с
новата система на възпитание,
обучение и подготовка на младите за всенародна отбрана,
Освен координационното тяло
в работата на заседанието взе
ха участие Председателството
на Общинсната конференция
на Содза на' социалистическа
та младеж, комисията за народ
на отбрана при ОК на ССМ,

& $

ученици от вторите класове на
средните училища, манто и ра
ботничесната младеж на седем
надесетгодишна възраст.

Председателството на Училищ
ната конференция на ССМ при
гимназията „Й. Б. Тито", както
и ръководителите на общество
но-политическите организации
от общината.
Встъпително слово изнесе
Новко Гъргов — председател
на координационното тяло и ко
мисията за народна отбрана
към Общинската конференция
на Съюза на комунистите. Ме
жду другото той подчерта, че
обучението и подготовната на
младите за отбрана и защита
на придобивките от революци
ята и социалистическото самоу
правително развитие е най-важ
ната стратегическа задача на
нашето общество и младите по
коления. Само социалистически
насочена, идейно-политически
единна и всестранно издигната
младеж може да бъде активен
и отговорен носител на въоръжени и други видове борба и
съпротива, в случай на агре
сия срещу нашата страна, из
тъкна Гъргов.

Миналата седмица ученици
те от основното училище
,,Братство” в Звонци организи
раха еднодневно залесяване в
околността на селото.
На снимката: група ученици
от Вучи дел след залесяването
СРЕЩИ СЪС СТАРИ

Слушателите бяха запознати,
че за пръв път тази година в
нашата страна се организира
практическо обучение за сту
денти от първи курс, което ще
се проведе в преподавателния
център в Неготин. Идната пък
учебна година с това обучение
ще бъдат обхванати и всички

В разискванията на заседанието бе изтъкнато, че подго
товката за всенародна отбрано
представлява една от иай-важните зодачи но Съюза но социолистическота младеж и ос
таналите обществено-политичос
ни организации. В това отиошение е твърда важна работата
на специализираните младежки
и други обществени организа
ции, като Съюзът на извидниците, Червеният кръст и т.н.,
където младежта трябва да по
лучи основни знания по всена
родна отбрана и обществена
самозащита. Също трябва да
се обърне по-голямо внимание
на физическото възпитание на
младите поколения, а особено
в отделенията, където се полу
чават и първите спортни нави
ци. А в това отношение в наша
та община, досега не са пред
приемани нужните мероприя^
тия. Не трябва обаче да се за
брави, че обществената защи
та и народна отбрана изисква
физичесни добре подготвена
младеж. А това е едно от найважните предусловия за по-на
татъшните практически обуче
ния на младите за всенародна
отбрана.

Тогава бях на 18 години. Оти
ването бе трудно. Но аз бях
член на Съюза на комунисти
месната младеж на Югославия
и задачата бе ясна, че ние
трябваше да дадем пример и
на останалите, Баща ми оба
че никак не се съгласяваше..
Аз си направих план. Казах,
че учителите ще отидат на
бригада и няма да получа сви
СТРАНИЦА 8
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димитровградчани ще могат да се гордеят с нея.

Второто представяне на гимназиалния духов оркестър
бе много по-внушителен: на тържествената програма по слу
чай Празника на труда — 1 май, под ръководството на
АЛЕСАНДЪР РАНЧЕВ (преподавател по музикално образова
ние) изпълниха две точки класическа музика.
С една дума, ТРАДИЦИЯТА ПРОДЪЛЖАВА...
Ст. Н.

ОБЩИНА В АКЦИЯТА

„Срещи на селата“

Този живот никого, няма да забравя
Спасен Величков е роден детелството, затова трябва да
преди 48 години в Смиловци. отида в Димитровград да си
и
След като завършил образова го взема. Само по риза
нието ои (Учителска школа) за
бос.
почва с работа. Две години е
Отивам в Димитровград.
бил в Трънски Одоровци и 6
Ваксинисвам се.
месеца в Каменица. От 1953
година работи в основното учи
лище в Поганово, където е и
днес, като директор на учили
щето. Тук, в това село, Вели
чков е преподавател «и на възра
стните. Засаждането на първи
те малини, залесяването, но
вито сортове пшеница, изку
ственото торене — всичко това
опитал колективът на основно
то. училище, а след това селя
ните.

След една година от смъртта на дългогодишния преподавател по музикално образование и ръководител на гимЗаТия духов оркестър - Георги Шуиарев ученическата
музика отново се представя пред димитровградчани.

Имайки предвид тези обстоя МЛАДЕЖТА ОТ СУРДУЛИШКА
телства бе подчертано, че мно
го повече отколкото досега,
трябва да се обърне внимание
на всестранно подготвяне на
младежта за изпълняване зада
чите й, които изисква от тях
СЕДЕМ младежки отбора от
новата система на възпитание, селата: Сувойница, Елашница,
обучение и подготовка за все Киевац, Данино село. Масури
ца, Божица и Алакинци в Сурнародна отбрана.
А. Д. дулишка община се съревно-

БРИГАДИРИ

■Величкрв е и участник в пър
вата следвоенна трудова ак
ция. ..

Традицията продължава

На работа и на почивка —
винаги ехтеше бодра песен,
За трудности нямаше и дума.
Преодолявахме ги с песен. За
това никога няма да забравя
бригадирския живот. Това е
щастие, което не са изпитали
всички младежи. Духът на ко
лентивен живот, патриотизъм
интернационализъм,
братство
то и единството — това е ни
шната, с която е пропит жи-

вотът на всички трудещи се

нифестация на здравето, си
лата и трудовата способност
на младежите от Югославия.
Първият влак, окичен с цве
тя, препълнен с хора, наруши
вековната тишина в този край.
Другарят Тито, вечно млад,
говори на многохилядния ми
тинг и подчерта, че младите
са нашата гордост, нашата си
ла, нашето утре... Те изнесо
ха на плещите си кървавата
четиригодишна борба, те из
граждат и обновяват страната
ни. Доверието му е в тях и
винаги ще бъде в тях, защо
то те ще строят за себе си
по-добър и по-щастлив живот.

Величков след това ни ра
в нашетообщество — а тя зказа за номуналните анции в
е създадена по време на
из- Поганово. За електрифицирапраждането на първата следво нето на селото, за изгражда
нето. на пътища, водопровоенна младежка трудова анция, ди... За дните, когато в По
на железопътната линия Бръчко
ганово всяка година е подполгвяна по една премиерна пи
— Бановичи.
еса. За участието му, като
слава”,
Идването на първия влак от артист, в „Ивкова
Бръчко до Бийелина остави не „Власт” и т. н., с които са
гостували
в
Ракита,
Звонци,
заличима следа в душата ми. Пирот, Димитровград... Но за
Босненски моми и момци, обле всичко празназва с „обикновен
чени в пъстри, бели премени, глас". Гласът
му
получава
Спасен Величков
вият, хоро, хванали се за кръв
„друг тон”, сам!о ногато раз
Облекло ми дадоха от, Чер пчета за да недокосват ръце казваше за участието си в из
вения пръст и заминах без да те си. Физкултурният преглед, праждането на линията Бръч
в който учаотвуваха хиляди ко — Бановичи, за онези дни
знаят моите родители.
преди 30 години...
Много ми беше приятно на младежи от воички краища на
страната .ни, беше голяма ма
акцията.
А. Д.

ваха в битова култура, рецитации, песни, танци, викторина и
пр. Във финалето се срещнаха
отборите на Елашница и Масурица. Победи отборът на Масу
рица. Той спечели първа награ
да от три хиляди динара, а от
бора на Елашница — втора на
града от две хиляди динара.
Данино село получи награда
от 800 динара. Инак всичките
отбори получиха на подарък
книги,
Акцията има републикански
характер. В „Срещите на се
лата” тази година участвуват
около 100 младежки отбори от
различни села и общини на
Централна Сърбия.
На регионалното съревнование
във Власотмнци на 9 май
Деня на победата над фашиз
ма, ще участвуват седем сел
ски младежки отбора от Южноморавсния регион. Комисията
за оценяване резултатите вече
посещава посочените седем
да прецени битова
села, с цел
.
та култура в тези села (пътища, училища, обществено-лоли
тическа дейност, библиотеки,
вода и пр.).
Най-добрите селоки младеж
ки отбори ще участвуват на р
публинансното
съревнование,
което ще се състои на 11. 12
и 13 юни 1976 година в Заичар.
Първата републиканска на
града е 10 хиляди, втората
осем и третата — шест хиляди
динара. Останалите отбори ще
получат насърчителни награди
от по две хиляди динара.
М. Величнов
БРАТСТВО
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КИРИЛ ТРАЙКОВ
ЧЛЕН НА ПРОСВЕТНИЯ ДЕИНИ УЧЕНИЧЕСКИ СЕКЦИИ
СЪВЕТ В СР СЪРБИЯ
в ДИМИТРОВГРАДСКАТА ГИМНАЗИЯ

ДИМИТРОВГРАДСКАТА ГИМНАЗИЯ „ Й. Б. ТИТО" МЕЖ-ДУ НАЙ-ДОБРИТЕ В РЕГИОНА

.™Г„^.ксЛпГ»Г^ С„=Г.

К. Трайков

за членовете на Прооветния съвет в репу
бликата. ^Между избраните тридесет е Кирил Трайков, дългогодишен просветен раоотник и директор
на основното уч-ще
„Моша Пияде" в Димитровград. Това е ви
соко признание за просветен работник от
нашите краища, за което красноречиво го
вори съставът му: 20 професори от раз
лични университети, двама членове на анаде ми ята на науките, четирма -представители от промишлените гиганти, трима от ре
гионалните нултурно-просветни общности.
И. Трайков Застъпва основното
образование в СР Сърбия.

Просветният съвет представ
лява най-висшото професионал
но и обществено тяло в облас
тта на възпитанието и образо
ванието, на което Републикан
ската скупщина дава доверие
„да следи и анализира услови
ята и постиженията, определе
ни в общата политиката в об
ластта на възпитанието и обра
зованието и предлага мерки .за
неговото
усъвър ш ен ст ву в ан е,
приема програми по образова
телно-възпитателната работа за
всички видове училища. Също
така одобрява учебници, прие
ма програми за педагогичеоко
усъвършенствуване на учители
те и учебния процес, направля

ва учебната дейност, реформа
та на образованието и пр.”.
К. Трайков и досега активно
е работил за афирмацията на
учебното дело, особено в учи
лищата на българската народ
ност, публикувал е статии от об
ластта на -работата на училища
та на народностите, а особено
допринася за развитието
на
мебратството и единството
жду учениците и училищата на
различни народи и народности
в републиката. Миналата годи
на получи най-висшето репуб
ликанско признание в учебното
дело — наградата 25 май, а е
нооител и на повече трудови и
други отличия.
Ст. Н.
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Неотдавна
Междуобщин
ският завод за развитие на
образованието и възпитанието
в Нишки регион оповести ре
зултатите в средните училища
след първо полугодие От учеб
мата 1975/76 година. По оонов
ните показатели — уопех, ре
довност на учениците и извън
класова дейноот
димитров
градската гимназия заема ед
но от -челните места.
С успеха на учениците, гим
назията в Димитровград заема четвърто място — след пи
ротската и двете нишки гимна
зии. Имайки обаче
предвид.
че там след основно училище
в гимназия главно се записват отличници и ученици с
много добър успех, докато в
димитровградската
гимназия
■са едва 30 на сто — тогава
успехът наистина е твърде ви

По редовност на посещава
не на обучението, димитровградчани са на второ място
—първо място заема пиротска
та гимназия с 24% без отсъ
отвия. В димитровградската ги
мназия този проценат е 23,35.
ВСЕСТРАННА ИЗВЪНКЛАСОВА
ДЕЙНОСТ
Вече няколко години при ди
митро в градската гимназия ра
ботят секции почти по всички
учебни дисциплини
секция
-на математици, физици, биол-о
зи, историци...
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ПЪРВО МЯСТО ЗА МЪЖКА РОЛЯ
СПЕЧЕЛИ САДИК ХАМИДО
ВИЧ — САША ЗА ПРЕСЪЗДА
ВАНЕТО НА ОБРАЗА ЮГ БОГ
ДАН В ДРАМАТА „БАНОВИЧ
СТРАХИНЯ"

1МЯСТО.

Особено радващо е обаче,
че димитровградските самодей
ци станаха носители на две
други първи места — за мъжна роля •— САДИК ХАМИДОВИЧ и за сценография — СРЕ
ТБН ИГОВ.
Преди да зададем първия въ
прос, трябва да -кажем, че Садин Хамидович — Саша, дой
де в Димитровград -преди три
години като преподавател по
■руски език и литература. Вед
нага пое подготовката на гим
назиалния танцов състав, а по
■настоящем е художествен ръноводител на танцовия състав
при Културния център.
Тъй като димитровградските
любители, на театралното изну
ство за пръв път -в пиесата
„Банович Страхиня” го видяха
и нато театрален артист-самодеец, попитахме го играл ли е

досега и нъде.

— Не, никъде досега не съм
ое опитвал нато театрален ар
тист — каза той. — Всъщност
това е мой дебют в една пие
са — е рецитали съм участву
вал. Мисля, че е важно да на
жа — развивах културата на
речта още нато студент.
Сетне разговорът потече в на
сона кан е успял
нато деоютант да опечели първо място
-и нои са обстоятелствата за то

ва.

тен Игов за -сценография, ес
тествено изниква въпрос: за
що димитровградските само:
дейци не са се класирали за
републинанско състезание? На
него С. Хамидович отговори:
— Струва ми се, че женски
те образи не се изявиха напъл
но. Артистите може би са доб
ри, но нато че ли „ролите -не
им лежат”. Или може би не
съответствуват на темперамен
тите им. Освен това, коннурен
цията бе силна — състезаваха
се 9 ансамбли, а в някои от
тях имаше дори -професионал
ни артисти.
От друга страна, може би и
не -най-сполучливо сме избра
ли пиесата, която е трудна и
за професионални артисти. За
нас, разбира се, двойно -пове
че ...
Накрая потърсихме л ключа
за личния му успех:

Саша Хамидович
— Преди всично слушах по_ Настоявах да вник
становчина.
на и да заживея със съдбата
на стария Юг Богдан. Повече
от една седмица забавях дви
женията, за да личат -нато -стар
чесни, а и гласово се стараех
да го „докарам . Може би и
самата душевност ми подхож
даше — той не търпи канонизиране, миоли по овомеу, черпи сонове от жизнения си
опит. А това дава възможност
за изява.
Понеже Садпк спечели първо място за мъжна роля, а оре

— Твърде мног-о ми -помог
наха „моите синове” — Воин
(АЛЕКСАНДЪР ЗЛАТАНОВ) и
Божко (ДРАГАН ДИМИТРОВ),
тъй като аз главно има-м репли
ни на техни съждения, миоли и
'Прочие. Впрочем, това е приз
нание не само за мен, но и за
целия самодеен колектив — от
постановчина до най-малката
епизодна -роля.
Накрая да -кажем, че_ дими
тровградските самодейци са
получили албум и диплом за
участие в прегледа, -нойто още
веднаж потвърди, че в Димитровград се развиват талант
ливи самодейци.
Ст. Н.

цията на младите физици ра
боти твърде добре и че ръко
видителят й — ашназиалният
учител Чедомир Николов
е
съумял да намери подходящи
облици на работа.

шгггптг
Димитровградската гимназия

ООН.

НА РЕГИОНАЛНИЯ ПРЕГЛЕД В АЛЕКСИНАЦ

Непосредствено след
пре
миерното изпълнение на „Бано
вич Страхиня” на димитров
градската сцена, Димитровград
смият самодеен театър „Хрис
то Ботев” със същата пиеса
участвува на регионалния прег
лед на самодейните театри в
Алексинац, като зае III—IV

Следва да се изтъкне, че
особени грижи се полагат за
марксисткото образование на
средношколците. В
работата
на маркоисткия кръжок и две
те исторически секции

ствуват приблизително една
трета от общия брой на уче
ниците. Към това трябва да
прибавим, че в Школата
на
младите
самоуправители чле
нуват 30 редовни и още 10
души чрез дописване са внлю
чени в нея. Следователно, до
ста голям брой ученици полу
чават допълнителни знания по
самоуправителен социализъм.
ВИСОКО КЛАСИРАНЕ НА МЛА
ДИТЕ ФИЗИЦИ
На 11-то състезание на мла
дите физици в Ниш представи
тели на секцията на физиците
от димитровградската
гимна
зия в отборно нласлране зае
ха III място — веднага след
двете нишни гимназии. Посо
чим ли, че най-слаби от ди
състезатели
митровградските
са били учениците от I, а
най-добри от III нлас, може
да се направи -извод, че сен

В индивидуалното класиране
заслужава да се изтъкне Си
ма Димит-риев, заел второто
място с еднакъв брой точни,
както и първонласиралия ре.
Следваьия етап ще бъде ре
публ1икавското състезание на
младите физици, в което и той
ще участвува.
Може да се наже, че и сен
цията на младите биолози из
лиза от анонимност, тъй -нато
се е включила в състезанието
„Науната за младите”. В него
се състезават оредношнолци .
— млади биолози.
Ще
бъде
несправедливо,
ако не изтъкнем, че и остана
лите секции и кръжоци са до
ста дейни. Тук се спряхме на
тези две, главно защото вече
'Л настрани печелят хубави ре
зултати. А с това безспорно
допринасят и за издигане ав
торитета на димитровградска
та гимназия ,,Й. Б. Тито".

ьш шщ.

Ст. Н.

БИСТЪР

В читалището-седвнки!
-Районното читалище в Би
стър редовно работи осем го
дини. В него има над 4 хиляди
к-нипи на български и сърбо
хърватски език. Снабдено е и
с телевизор, така че е един
ственото нътче за -културно раз
влечение в тоя край. Абонира
но е и на повече вестници и
списания. Значи,
бистърско
то читалище е незаменимо про
светно-нултурнО' заведение за
учениците от местното оонов
но училище „Велко Влахович",
за младежта и по-възрастните
хора.
Библиотекарната
Димитринна Манова редовно и с голямо
внимание изпълнява своята бла
городна дълж-ност. Всички са
доволни от работата й.
Но едно нещо пречи е рабо
тата на читалището. Понякога
то се превръща на място за
седенки. Вечерно време когато
мнозина дойдат да вземат н-ни
га или да прочетат вестник
-някои другарки дойдат с „ра
бота" в ръце — плетат или
бродират. Това мени атмосфе
рата в читалището. То заприли
ча на някаква селска седянка.
Ясно е защо. Тун има елентри
ческо осветление при ноето
много хубаво се упражнява до
маш-ното ръкоделие.
Помещението на читалището
-не е за селски седенки, това
-трябва да знаят всички. То

е обществено заведение с язе
но определени задачи и цели.
Затова се дават средства за
същото; а не домакинките да
коментират коя плетна от коя
е по-интересна! Друг коментар
не трябва.
Ст. Манасиев
СУРДУЛИЦА

първи нлав
Образователният център „Мо
ша Пияде" е Сурдулица реши
през учебната 1976/77 -година
да приеме 180 ученици е пър
ви нлас. От тях ще се създадат
по две паралелки от -по 30 уче
ника в машинния, елентротехни
чесния отдел и училището за
квалифицирани работници, в
което се оопособяват за след
ните занятия: шлосер, металостругар, автолакирер, автомеханик и автоелентрин.
Самоуправители ата общност
на интереоите по насочено об
разование в СР Сърбия в Бел
град, която финакоира Центъ
ра, одобри решението на Обра
зователния център е Сурдулица.
М. В.
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СТОГОДИШНИНА НА
ЧЕРВЕНИЯ КРЪСТ В СР
СЪРБИЯ
Най-масовата световна хуманна организация - Червеният
нръст — работи в нашата стра
на още от 1875 година. В наето

ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО НЕ Е
„ПОТРЕБИТЕЛ“ НА ДОХОДА
ПРОЕКТОЗАКОНЪТ НА СДРУЖЕНИЯ ТРУД
ДАВА ОТГОВОРИ НА НЯКОИ ВЪПРОСИ В
ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО, КОИТО НЕ БЯХА
СЪВСЕМ ЯСНО ОПРЕДЕЛЕНИ В КОНСТИ
ТУЦИОННИТЕ РЕШЕНИЯ

принципи в осъществяваното
•на единната технология и про
цес на труда в основните ор
ганизации на сдружения труд
(например медицинонито цен
трове).
Създаването и разпределе
нието на дохода става в здрав
ните организации чрез свобод
на размяна на труда. Специфичности има и *в начина на
работа, санациите, пренъсването с работа и тях аце трябва да
регулира като следва новия закон за сдруженият руд.
Ще използват ли здравните
работници всички възможности,
които им предлага Проентозакона за сдружения труд?
Това ще зависи от тях и от
В Института за гърдоболни
асоциациите на здравните ор а туберкулоза в Сремсна Ка
ганизации е републиките и ав•ница край Нови Сад се про
тономните области. За здравниведе двадесет и петия евро
те работници е от значение
пейсни нонгрес на Международ
критически да оценят същесното сдружение по бронхоптвуващата самоуправителна пра невмология.
ктина в организирането и деиНа това важно
събрание
ствуването на основните оргапред около 500 видни медицин_
низации на сдружения труд и
да развиват кови обществено- ски специалисти »1
»
икономически отношения — из- европейски иизвъневролеи
тънв. Зечар.
Б. М. ски страни присъотвува и пред

ната основа на труда, цените
на здравните услули, самоуправиталното организиране на труда и така нататък.
Здравеопазването в
много
отношения е специфична дейност. Дали е така и с третирамето му -в Проектозакона за
сдружения труд?
— С оглед на факта, че Занонът за сдружения труд тря
бва да представлява кодекс
на поведение не
сдружения
тРУД и да разрешава всички основи въпроси:
организиране,
действуване, дори и прекъсваване на работа на основните
организации и другите видове
на сдружаване, е трудно да се
гьрсят някои специфични решения за здравната дейност,
Всяка лейност си има
свои
специфичгюсти в^рганизацията
и действуването си, от което
произлиза, че всяка от тях ще
трябва да решава тези особе
ности и в рамните «а новия
закон. Такива искания не биха
РАВНОПРАВНИ ВЪВ
водили към целесъобразни ре
ВЪЗПРОИЗВОДСТВОТО
шения, а освен това целта на
— Със законните разпоредби закона между другото е, всич
за сдружения труд ще бъдат ки трудещи се и техните ос
разграничени и изяснени мно новни организации на сдруже
го въпроси, «оито досега не ния труд да доведе в еднак
бяха ясни, «или не бяха доста во положение при решаването
тъчно определени — казва Зе за своето обществено-инономичар. По този начин се уточня чесно положение.
ват някои разпоредби от същес
СПЕЦИФИЧНОСТИТЕ НА
твуващото законодателство за
ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО
здравната дейност «онто изос
таваха зад конституционните
Все пак здравеопазването е
решения и лрантината — до
бавя Зечар. Проектозаконът дейност, която -има повече спеФункциите на
например по-определено утвър цифичности.
ждава положението на здрав здравните организации пряко
са
свързани
с
опазването на
ната дейност в сдружения труд.
Регулира не само самоуправи- здравето и животите на хора
телното му организиране, сдру та. Здравната дейност, според
жаване и осъществяване на Конституцията, е провъзгласе
правата на здравните дейности, на за дейност от особен интено и задълженията, които тези рее.
в
Оттун произлиза, че и
работници имат към съвкуп
ния сдружен труд. Занонът в самоуправителното организира
много разпоредби предлага да не, сдружаването, създаването
се прави поедраво свързване на дохода и тн. трябва да се
на сдружения труд от материал- води сметна за нейните особе
ното производство е нестопан ни обществени интереси, кои
ските дейности — нато се из- то се обезпечават между дру
хожда от взаимната изгода. гото и с отделни републинанСъщата трябва да бъде при- сни занона, е които се подписсъща и да се осъществява в ват обществените нормативи и
процеса на труда. Здравната условия и начин на работа на
дейност по такъв начин полу здравните организации.
чава определено място и 1роля,
Специфичностите е органи
не като „потребител” на до зирането и дейотвуването на
хода на сдружения тРУД от ма основните и другите организатериалното производство, но на- цюи в здравната дейност, се
то равноправен участник в бо- виждат най-добре в правото на
■щественото възпроизводството, основателите им да им осиЗа осъществяването на тези гурят преди всичко особен обцвли много ще допринесе и ществен интерес. Изтъква се
разработката на иояституцио- и специфичността в организи
рате принципи в Проентоза- райето на основните организачЙОНЗ| отнасящи се до размяна- ции ;на сдружения труд, ©пе
та на труда, при което досега циално ногато става дума за
имаше имного налучквания. За прилагането на
конституциоздоавната дейноста са от поля нния принцип за трудовата цямо значение и много други лост като една предпоставна
пядпооедби в Проектозакона за за организиране на ооновните
опушения труд като — съз- организации нато при това не
даването на дохода, материал- се нарушават приетите научни

Проектозаконът за сдруженних труд отана най-четеният
текст за воеки граждани у «ас,
Тана голям
интерес
1ано
не вземем предвид приемане
то на конституцията) досега у
нас почти «е е забележено. То
ва е доказателство за готовно
стта «а трудещите се да учас
твуват в окончателното редак’ тиране на този важен доку
мент, ноето ще представлява
прелом в развитието на социа
листическите самоуправителни
отношения.
Законът засдружения труд
е не самоот значение за сфевата наматериалното производство, но и заобществените
дейности.
какво значи той за здравеопазването? Отговор на този
въпрос даде Илия Зечар, сек
ретар на Съюза на здравните
организации в СФРЮ.
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ящата година се
сто години от основаваното на
тази организация в СР Сърбия.
По този повод «а 7 май в
Белград ще се проведе
Р
жоствоно засоданио, на к°
ще бъдат раздадени признания
на заслужилите в тази р
зация деици.
я
е
Червеният кръст 8 С-т^бия.
оправдал своето съществу
•
Грижата' и хуманностт
ранените и пленените 8
ските воини е била нал Ц •
Червеният кръст “Ч®
разполагал с над 100 болн
кревати, 45 линеиии 8Ю прибора за санитарния влан 2
сила, уреди за операцио
ла и АР'
. .
В Първата световна воина
тази организация се е грижила
за около 1000 души ранени и

л0“Ре^;анГи^ЖиИЛбаег^1цвиг°в1',Ц0
. и за |лвн! ^ Ш1 год|}иа Чер
„ рр Съойиа р
вениятмНртСт в ОР ЛИжв
Ството на Югославския червен
стига н
ата
дейност
кръст
I
година.
бедСтви*
са.
р нашата страна, но и насвета, са ангажирали
врадтап° Сганизация, тана че
првз 1909 година др. Тито е отличил Червения кръст с Орден
наводНи заслуги със златен ве
Доброволноста е най-поля
мата стойност на организация
та на червения кръст, която са
мо в социаЛистическа републи
ка Сърбия наброява над 1 михиляди членове,
лион^и ^ ^
^ ^
ощв по-всестранна активност и
принос на тази организация в
укрепването на социалистичес
хуманизъм и човешката со
м д
лидарност.
- -

Европейски нонгрес на специалисти
по гръдни болести
свдателя на Председателство
то на САП Войводина Радован
Влайкович.
Видните медицински специ
алисти разискваха за хомодинамичните отношения на газо
вете в гърдите, изследването
на бронхиалната тъкан при упо
треба на най-съвременни съоръ
жения, известни на медицин
ската наука и техника.

НА ЗДРАВНИ ТЕМИ

Опасност при норемните и
гръдни трамви
НАРАНЯВАНИЯТА и занритите травми
(контузиите без външна рана) на корема и
гръдния нош се увеличиха значително през
последните години. Колното и невинни да
са понякога на вид, те винаги крият опас
ност от увреждане на разположените в тях
жизнено важни органи. При тежка злополу
ка състоянието е очебийно и пострадалият
в кратък срок бива изпратен в болнично
заведение. Обаче при мална рана, при
бързо преминала или останала слаба болка
нито самиягг ранен, нито околните съзнават
опасността и пропускат ценно време.
Канви са последиците?
Ако се счупят ребра, може да бъде
контузена белодробната тънан или да се
разнъсат нръвноносни съдове на гръдната
стена, които да причинят нръвоизлив в
гръдния нош. Контузеният участън в белия
дроб създава опасност за бронхопневмотично огнище, ноето при занъсняло открива
не и лекуване загноява и се превръща в
абсецес. По-тежните увреждания често довеждат до плевропулмотален шон с остра
дихателна недостатъчност. Понякога раната
засяга само гръдната стена, без да проникне в гръдната кухина. При проникващо нараняване са застрашени белият дроб, сърцето, големите нръвоносни съдове. Тук опа
сността идва не само от плевропулмоналния ШОК, но и от големия кръвоизлив, койТн°а <еьздух° Остра ТхГлн^^нелр^^
ност може да настъпи лопи „
наранен белия дроб пппали
Ако на задушващия се ранен не бъде оказана бърза медицинска помощ, в къси
Сроново може да настъпи смърт поради
кислороден глад. Нонтузиите и наранявам*
та на гръдния нош по-долу от шестото и
седмото междуребрие понякога засягат не
само гърдите, но и дапана, черния дроб,

по-рядко стомаха или червата, Прободните
наранявания в тази област увреждат и диа
фрагмата и се създава отвор между гръд
ната и коремната нухина. Комбинираните
гръдно-коремни повреди обикновено са до
ста сериозни.
АКО гръдният нош е промушен с ос
тър предмет — ножче, шило и др. — ра
ната може да бъде съвсем малка, неза
бележима и да не причини задух. Но и при
танова невинно нараняване никога не е из
ключено да са засегнати някои гръдни или
норемни органи.
Закрита травма на корема, без да е за
сегната коремната
стена, настъпва при
удар с тъп предмет, ритане, падане или
притиснане. Застрашени са паренхимните
органи в норемната кухина — далакът, чер
ният дроб, по-мално червата, бъбреците,
стомахът. Настъпва остра кръвозагуба или
се развива остър перитонит в по-нъсните
часове. В някои случаи обвивката на органите остава незасегната и нръвозагубата
Не може да се прояви веднага
ЧЕСТО нъсно постъпват и ранени със
' засегнати черва и стомах, защото отначало острата болка може да бъде ограничена,
Едва когато излялото се в коремната нухина съдържимо на наранения орган причини
дифузен перитонит проличава тежкото
състояние, но тогам и шансовете за спася
ване са по-ограничени Особено коварни са
"Р°бОДИТв нараГвГия^^ре^^^илс8
ножче и ДРУГИ 0СТР« предмети. Самият пострадал смята незабележимата раничка за
гатЩдаЛипсват 1вс*иаПРеНИ 46 °™ачал0 м0'
отвие настъпвайте^
признаци' впослед‘
Всеки т!!' тежк Усложения.
та на гоълнияР'нпшЯК° нараняване в о6ласт
носг М п»-,л1“ ИЛИ корема крие опаС'
разположените в тя* органи.

Д-Р с. д.
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ИЗ ФОТОАЛБУМА НА НАШИЯ СЪТРУДНИК
БОСИЛЕГРАД

ПРОКАРВАНЕ НА ПЪТИЩА И ЗАЛЕСЯВАНЕ
твра

Уреждане на
Добри дол

-

тесни и
криви пътечки да минат пеша,
с нон или с нола и шейни. В
наши дни все по-успешно се
трактори, леки ноли и камиони" Т^зТработа™143 33 линейни'
изиснва съвместни усилия на населението, на
вече се ползват и мощни машини—411 " инженеРи- Все покомпресори
и булдозери. Хората отдавна знаят,
не се поддържа и пази о^пороите^Затова зГ.? ано пътят

Добродолсната долина, ми
наваща през Босилеград, коя
то е една от най-ерозивните
в Босилеградска община, ще
бъде уредена през тази и ид
ната година. Започна канали
зирането на нейното корито
край Бооилеград. Тази година
ще бъдат уредени 750 мет
ра. За целта Републиканското
сдружено водостопанско пред
приятие „Морава"
обезпечи
над 3 милиона динара.

заРщитГ на "пъщшаГ™ "ГЩа е най-ефикасният начин ""
за
защита на пътищата, подобрение
на живота и опазване
околната среда.
Понастоящем местната общност в село Църнощица
първенец в изграждането на пътища и засаждането
на нови
гори. Тя всично постига л
с местно самооблагане и лобпояолни дарения в пари или работа
доорово
На, снимката: Новият път и младата гора и местността
„Скърка" в Църнощица.

Във финансирането на тази
важна акция, ще учаотвува и
Общинската скупщина в Боси *
град.
СТАДО В ПЛАНИНАТА

I

В повечето босилеградски села зимният сезон трае 6
месеца — от ноември до май. Това представлява голяма труд
ност за животновъдите. Трябва много храна за добитъна. Ранната тазгодишна пролет е добре дошла за снотовъдството.
Стадата излезнаха в планината, като това на снимката на
Жеравинска чуна.
По-рано овчари бяха децата. Но сега почти всяко дете
отива на училище и тази длъжност поемау.: възрастните. Така
овчарската „професия" става все по-редна и ценена във вся
ко село.
Тенст и снимки:
Стоян Евтимов

СКРЪБНА
НА 29 АПРИЛ Т. Г. ЗАМИНА
ШАТА МИЛА, БЕЗПРИМЕРНО
ГО ОБИЧАНА

ШОСЕТО ТРЯБВА ДА СЕ ПОДДЪРЖА
Все до 1950 година понрай Бранковсна рена едвам се
минаваше с шейни или натоварени коне. С разширяването и
това шосе стана годно за движение на джипки и лени ноли,
а сега вече и за намиони с ремаркета и автобуси, ноито
ежедневно отиват до Караманица.
На снимната: Пътят е достатъчно широк но много не
равен. Трябва редовно да се поддържа от пътното предприя
тие.
:
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ЖИи

ВЕСТ
ВЪВ ВЕЧЕН ПОКОЙ НА
ТРУДОЛЮБИВА И МНО
ОТ НАС

ТОДОРКА ИЛИЕВА КОВАЧЕВА — ТЕТА
родена през 1901 година в Димитровград.
Погребението се състоя на 30 април 1976 година на
димитровградските гробища.
Голяма помощ в последните й трудни часове ни оказа
ха д-р Иван Лазаров, д-р Новно Петров, Вецно Давидков, Тона Ковачев, Митко Георгиев, Нада Нацнова, Бо
рис, Вецно, семействата Вацеви, Петрови, Георгиеви и
други роднини и приятели, на ноито от името на Баба
Тета много благодарим. Благодарим и на всички димитровградчани, които се простиха с нея.
НА ТЕТА ВИНАГИ ПРИВЪРШЕНИ И БЛАГОДАРНИ
съпруг Илия, сестра Даченна, внучка Ерма, се
мейства Ковачеви, Сотирови и други роднини, сна
хи Деса и Радка, близки като синове Свободан
и Спас.______________________________________

В. в.

ИНТЕРЕСНИ НОВИНИ

Хартии
от водорасли
В целия свят се чувствува не
достиг на хартия. От какво ли
не са се опитвали учените да
я получават — от бамбук, ко
ноп, захарна тръстика, слънчо
глед, картофени стъбла и т.н.
Но както предсназват учени
те, в последно време главен
източник за вестникарска хар
тия и картон ще бъдат нянои
морски водорасли, което ще
спаси милиони хектари гори.
Предимството на водорасли
те се състои преди всичко в
това, че те растят бързо. Преди
да се превърнат в целулоза,
водораслите ще оставят за хо
рата йод, скорбяла, витамини и
желиращи вещества за храни
телната и медицинската про
мишленост.

УСПЕХ НА БОСИЛЕГРАДСКИ
ТЕ ГОРАНИ

сино

100 хектара нови гори

ХАРМАНИТЕ ИЗЧЕЗВАТ
И в малкото босилеградсно село Белут промените в
живота са все по-очевидни. Мени се начина на живот във
всеки дом Всеки стопанин близо до нъщата има и плевнии
за слагане на храна за добитъна. Тун е и харманът (гумното).
В последно време повечето гумна са станали обори за добитъна. Защото много по-малко се оре и върше.
определеното за харман
На снимната се вижда нак
обор за отглеждане на свине и
място е станало същиисни
друг домашен добитък.

. . .—

Членовете на Движението на
гораните в Босилеградска об
щина още в началото през
пролетта изпълниха съвкупния
си тазгодишен план по зале
сяване. Горанските бригади от
четири основни училища, от
Гимназията и Отделението «а
училището за квалифицирани
работници в Бооилеград ус
пяха да залесят 100 хектара
•с акациеви фиданки. Най-м но
го ерозивни терени са залесе
ни в селата Дунат и Църнощи
ца. Стойността на тази горан
ска акция възлиза на 750 хиля
ди динара.
Ло същото време' гераните
засадиха и изкуствени треви
на 30 хектара, негодни за сел
скостопанони култури площи. Та
нива изкуствени ливади тази
зи пролет са създадени в се
лата: Рибарци,
Млекоминци,
Ресен, Бистър, Долно и Горно
Тлъмино и Голеш.
— Въпреки неблагоприятни
те климатически условия, го
раните положиха големи уси
лия в тазгодишните пролетни
акции по залесяване и успе
хът дойде сам по себе ои.
— Без оглед, че през про
летта изпълнихме
годишния
си план и през есента ще про
дължим със залесяването и с
другите
горен о-мелиоративни
анции, в които ще участвуват
всички гораноки
бригади —
каза инж. Минно Якимов, се
кретар на Общинската органи
зация на траките в Босиле
град.
в. в.

ИЗВЛЕЧЕНИЕ ОТ РАЗПИСАНИЕТО ЗА АВТОБУСИТЕ

Земииевет ет Пирот ■ чесе Тръгват м Пирот в
Белград
10,00 и 14,11
6,45 и 14,40 Белград
5,00 0.00, М5,
14,40, 16,30 н 1830
*.00
Ирегуввец
700
Скопие
6/45, 7,00 и
Лесмоаац
Зайчар
13,30
430, 1330 и
Кнажввац
430 и
Звонсиа баня
Велина Боммнце
7,00 в ДО, 12,00, 13,00 м
Бабушница
4,30, 5,00
7ДО, 9.00, 10,45, 12,00
1530. 16,00, 18,00
14 ДО
Д. Криводол
15 ДО
100,00
Т. Одороеци
5,00
Велина Луменнл
Нишор 5,00. 12,00. 15,15,
Ниш

10,30 Ниш

630. 1030, 13,00, 1330.
14,00, 1730, 1*30 и 3130
Крегувввц
14,10
Снопие
1130
12,00 Лесноввц
Г.00, 1430, 1135
Зайчар
430
15,46 Кнлжеаац
4,00, 130 и 1130
15,30 Заон. баня
430 и 10/45
5,45 Велико Бонинце
739. 1130.
16,00
13Д0. 1530 и 15,30
5,45 Бабушница
5,00, 1/45, 030
13Д0
9,15, 10,00, 12.10. 14,19, 1130
20,00
16,00, 17,00, 173*. 1*39
Д. Криеодод
43В
Добммици
439
14,30 Т. Одороеци
МО и 1105
15.15 В. Лумнал
500 и 15Д
• 00. 12,45, 1ТО0 15/И
15,16 Иишор
Б. гмммха на •вани чаа
от 500 до 2200
ОТ 5,00 до 22,00
Димитровград на авамм чаа
Димитровград на воаии час
от 5,00 до 2200
от 5.00 до 2200
400. 5,05, 5.00 12,00 Тамома
5,10, 705. 505. 1505
Тамеиа
14,10, 15,00, 20,10. 22,10 13,55, 1500, 1Т00, 2105. «05
Вал оало
400, 505. 7.15 Вад. оало 5,10, 5,40, 700, 105
•00. 1100. 12.10. 14.10
11/40, 13,05, 14/И, 1500. 17/55,
1(00. 17.00, 15О0. 21,10, 22,10
15/40 21О0. 2200
—
4/40, 505. 1200 Държина
5,10, 505. 1(05
14,15, 1500, 22.10
1445. 1000 2205
Яааоаица
500, 12О0Яаяоаица
705. 1500
Супено 400. 505, 1200. 14/40, Сумово
5,15, 705. 15.15. <М5
Патроаац
Латцомц
5.11. 150*
40>. 14.15
405. 505 М. Инавиваап
5.15. 4А
11.15, 1405 5505
110(1 14.15. 1505
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ПУШИЛО I
С МУЗИКУ

.
I

,1
;

I

Преди празнина-, поГздо у парнат у нафането на
„Балкан" да си потражим место оти два-три дни не
могу да издържим све дома да празнуем, а и не йе
ми благо ако не омиришем кафансйи чаршав. И таман
съви оди .рампуту къмто мослето за парнат — а оно се
уплаполило музика. Убаво, — реко си: значи и музина

*
11;

че има, убаво че буде запразникат.

.'I

Ка понаблизи — що да видим. Па музиката нейе

на кандидати за бран. Виждай
ки, че нито един не му пра
ви голямо впечатление, дирек
торът казва:
— Имаме и девойка с един
и половина милиона зестра.
— Понажете ми снимката й.
— От наши клиенти със зес
тра над петстотин хиляди сни
мки не искаме.

НАГРАДНПКАРИКАТУРА № :Г
■У-.

>

*

у парнат — а у градското купатило.

!

Помисли си мора да су много весели тия що се
купу уз музику. Я чек е да видим кво прайе. Улезо
унутра — и имаше що да видим. На место на душо1
вете
ка напрайене собичйе, окречене подредене ИI.

ч
I
Може ли при такава „хубава" програма
Кирова)

унутра се и човеци уселили.

:
;

У едно собче се уселили

работници-музиканти

Ама друго нещо се питам: па куде че се купу »
димитровградчанье що си йош немаю домашна купа- ^
тила? Право да си кажем — осем опщественете сгра- •
де, койе си имаю све, много оди частнете су праве

.!

не без купатила ...
Улицете не су много чисте, стално дизаю турло
возила. Нишава нейе чиста оди фабрийете и оди сметлищата край пазарището ...

Или да чекаю да дойде лето, па нека чапкаю
по Лукавачку реку три месеца. Нека се накупу и за
зимуту, «и за йесенту, и за пролету...
I |
I
* {

Решила стамбено питане за десетина души — а

**

две-три иляде оставила на мубе.

\ 1
> I
1 2

!

Убаву услугу йе напрайила „Услуга" на Димитров- I
градчане ...

Манча

тттштт

*

ЯСЕНОВАЦ

Убаво е що се брине „Услуга” за своите работ
ници. Осигурила им йе станове и това нейе лоше.

Па куде тегая луди че отиду да се окупу?

(Зорица

ДА СИ ПРИПОМНИМ

и си пою и свире за свой грош.

;
I
I

да спите!

I
!

На пространните ливади край
Ясеновац, на мястото на няко
гашния усташни лагер на смър
тта днес се издига величествен
паметник — символ на победите на нашите народи и народ
ности над всички врагове.
В село Ясеновац, недалеч
от Невена в Хърватско край Са
ва през 1941 година усташите
концланаправили
са
гер. В него са докарвали мъже,
жени и деца, заловени
по
въстаническите краища на Хър
ватско, Босна и Херцеговина и
други места. Болшинството от
нонцалегеристите били изби
вани от усташите веднага. По
следните се стараели на всяна цена да заличат следите на
своите злосторства. Затова и
днес не се знае точно колко
жертви са паднали в ясенов ашния концлагер. По някои до
кументи и признания на пленени усташа счита се, че тук са
загубили живота си около 800
хиляди души!

Начинаещ лекар казва на же
ната на болния:
— За съжаление, доста къс
но сте ме повикали. Той агони
зира. Вижте, ръцете са му ве
че посинели!
— Но, докторе, ръцете са ви
наги такива. Той е бояджия.
— Е, тогава има голям къс
мет. Ако не беше бояджия,
щяхме да го отпишем ...

Паметникът на ясеновашните
концлагеристи
напамнжц
разтворен цвят — дело на ар
хитект Богдан Бопданович —
символизира новия живот, ро
ден е смъртта.
ХУМОР
Пътник към хотелиера:
— Събудете ме утре в шест
часа.
— С удоволствие господине,
но ми позвънете десет минути,
по-рано.

*
Америнански турист пита ек
скурзовода пред
Айфеловата
кула:
— Аз идвам тук вече за осми път и виждам, че нищо не
се е променило. Ни ма още не
сте отнрили нефт? ...

*
В ренламното бюро на мла
дежа поназват нянолко снимни

— Келнер, какво пиле
сервирате — само кожа и
сти!
— Извинете, сър, но за
жаление всичните му пера
подарката взе за пълнене
възглавници.

ми
ко
съ
гос
на

*

Баща ми има златен медал,
спечелен при бягане на пет ми
ли, златен медал от маратон,
сребърнен медал за плуване,
две кристални купи за борба...
— Какъв чудесен спортист е

той!
— Нинанъв спортист — той
дава пари срещу заложни вещи.

*

Цялото семейство се готви
за излет.
Колата се зареждат с необ
ходими провизии. Остава да се
прибере още едно пакетче и
нанрая бебето.
Мъжът протяга ръка към
пакетчето.
— А, не! — казва жената. —
Вземи по-добре бебето! ...
С твоята неоръчност рескуваш
да изтървеш яйцата.

