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ЗАСЕДАНИЕ НА ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА СФРЮ АКТУАЛНО

Президентът Тито ще възглавява деле 

гацията на СФРЮ на Конференцията 

на необвързаните в Коломбо
СРОКЬТ Е КЪС,

А РАБОТА ИМА МНОГО
Закъснява публичното рази

скване по Проектозакона за 
сдружения труд в Димитров
градска община. Това беше кон 
статйрано в разговора, органи 
зиран по почин на Общинския 
комитет на Съюза на комуни 
стите и Общинският синдика 
лен съвет, в който взеха на 
първичните организации на 
Съюза на комунистите и пред 
седателите на синдикалните 
организации.

Според програмите на всич 
ки обществено-политически ор 
ганизации разработката на Про 
ектозакона за сдружения труд 
трябва да се проведе в две 
фази. Първата е запознаване
то. а втората изготвянето на 
критически анализ, който да 
покаже докъде сме стигнали 
досега. В Димитровградска об 
щика обаче не върви всичко 
според плана. С Проектозако 
на са запознати членовете на 
Съюза на комунистите. Остана 
лите трудещи се все още не. 
Затова е необходимо веднага 
да започне запознаването по 
синдикалните 
трудовите единици и т. н., 
така че всички да бъдат цялост 
но осведомени.

В това отношение са пред 
приети и определени меро
приятия. Почти във всички ор 
ганизации на сдружения труд 
са поръчани книги, обработва 
щи Проектозакона. Мнозина 
са ги получили вече.

Със запознаването на труде 
щите се трябва веднага да 
се изготвят и критически ана
лизи. Във всички организации

са формирани работни групи, но 
резултатите все още изоста
ват. Освен в „Тигър” и „Услу 
га”, нъдето се изготвят мате 
риалите, останалите организа 
ции са в закъснение. Често 
като оправдание ое изтънва 
недостигът на кадри, а помощ 
от Синдиката не е търсила ни 
то една организация на сдру 
жения труд.

А не трябва да се губи от 
предвид, че до 15 юли анали 
зите не само, че трябва да 
са готови, но и да бъдат и 
разгледани. Най-налред от ноор 
динационните тела в трудо
вите организации, а сетне и 
от всички работници.

Срокът е къс. Понеже хо
рата все още не са, поне не 
всички, запознати с разпоред 
бите в Проектозакона, а рабо 
та има много. Само ако поз 
нават добре материала, ще 
могат да имат конкретни за 
бележки и предложения. А тру 
дещият се трябва да каже нан 
во преустройство е необходи 
мо в определена организация. 
За да може критически да ра 
зисква по предложенията на 
работните групи. А това е 
твърде важно за самоуправи- 
телното ни организиране.

НИЧ
Съюзния изпълнителен съвет 
•и съюзен секретар на външни 
те работи и д-р БЕРИСЛАВ 
ШЕФЕР — подпредседател на 
Съюзния изпълнителен съвет.

подпредседател на
ЧЛЕНОВЕ НА ДЕЛЕГАЦИЯТАСА: ЦВИЙЕТИН 

СТАНЕ ДОЛАНЦ, МИЛОШ МИ НИЧ И Д-Р БЕРИСЛАВ ШЕФЕР
МИЯТОВИЧ

продружници,

Изводът е, че всичко тряб
ва да приключим до 15 юли. 
Така че в септември да бъдем 
готови за изменение и допъл 
нение на нормативните актове, 
решенията и да започне Проек 
тозакона да прилагаме в пран 
тиката.

Президентът Тито откри заседанието

отрани е Ко- На заседанието са разгледа 
ни и други актуален въпроси 
за външнополитическата дей
ност на нашата страна.

обвързаните 
ломбо. Посочено е и на необ 
ходимостта 
активно дейсггвуване на наша
та страна, съвместно с оста 
налите необвързани 
в подготовната за тази Конфе
ренция.

На заседанието бе опреде 
лена делегация на СФРЮ за 
Петата конференция на необ
вързаните страни на най-виоо 
но равнище, която ще се съ
стои от 16 до 19 август та
зи година в Коломбо. В деле-

Под ръководството на лрези 
дента на Републиката Иооип 
Броз Тито миналата сряда в 
Белград се състоя 55-то засе 
данието на Председателство 
то на СФРЮ. В работата на 
заседанието са взели участие 
и председателите на предсе 
дателствата на -републиките и 
областите и най-висшите функ 
ционери във федерацията.

от по-нататъшно
А. Д.

страни,

фе&акцианка жаса па <5. „(орашсш&в“
ПОВИШАВАНЕ КАЧЕСТВОТО НА 

ЗДРАВНИТЕ УСЛУГИ И СЪГЛУСАВАНЕ НА 

ДОСЕГАШНИЯ ОПИТ С ПРОЕКТОЗАКОНА

На заседанието е приет от 
чета на делегацията на СФРЮ 
за неотдавна състоялата се в 
Алжир министерска среща на 

бюро на 
Под-

Координационното 
необвързаните страни, 
чертано е заначението, което 
това заседание на Коор
динационното бюро има в под 
готовната за предстоящата Пе

гацията, която ще възглавява 
президентът на Републиката 
Иооип Броз Тито са опреде
лени: ЦВИЙЕТИН МИЯТОВИЧ 
— член на Председател ство 
на СФРЮ, СТАНЕ ДОЛАНЦ — 
секретар на Изпълнителния но 

Председателството

Отговори на тезиЗдравният дом в Димитров
град е между най-добрите 
здравни заведения не само в 
Нишки регион, но и в Репуб
лика Сърбия. П,о редица по- 

броя на ленари-

Милан Костов, Любисав Илич 
и Добрил а Денчева.

въпроси
получихме от прим. д-р Ни
щела Цветков, Велин Николов, 
Петър Деннов, Ваоил Велчев, (Стр. 3)та конференция 

водителите на 
или правителствата

на ръко- 
държавите 

на не-
митет на 
на ЦК на СЮК, МИЛОШ МИ назатели 

те, обслужващи гражданите, 
броя на услугите, и пр. — 
достигна равнището на здра
веопазването, което се пли- 
нира в С. Р. Сърбия да се 
осъществи • през

БОСИЛЕГРАД

Съборът на „Славче“ на 27 юни 1980 годи
ла.Бо-Съборямсните номисии при Общинската скупщина в 

силеград и Оиръжния народен съвет а Кюстендил устроиха 
на 18 -юни съвместна среща, на която решиха тазгодишният 
граничен събор на тогославско-българската граница при мест
ността „Славче", Босилоградсно да се проведе на 27 юни.

Според договора на номисиите, границата за съборяни
те от двете страни ще бъде отворена в 6 часа сутрин, а 
ще бъде затворена в 17 часа. На нашите граждани за отива
не на събора е необходим само личен паспорт.

Нурсът за обмяна на 'валута представители на двете 
банки щв определят допълнително в навечерието на събора.

В. В.

Въпреки тези,хубави резул 
тапи в Здравния дом пола
гат грижи 
да издигнат на още по-висо
ко равнище.

В каква фаза е проучаване 
то на Проектозакона за сдру 
жения труд в , Здравния дом 
в Димитро в град? Колко рабо
тещите в него са запознати 
с този важен документ и как 
виждат себе си в него?

здравеопазването



СИМПОЗИУМ В ЦЕНТЪРА НА ВИСШИТЕ ВОЕННИ УЧИЛИЩА 
В БЕЛГРАД САВО НЪРЖАВАЦ И ДРАГАН МАРНОВИЧ

ТИТО- ПЪРВИЯТ НАШ 

ДОКТОР ПО ВОЕННИ НАУКА ИНФОРМБЮРО - КАКВО Е ТОВА?
НАЧАЛОТО НА КОНФЛИКТА

На 16 т. м. в Центъра на 
училмца в 

Белград се състоя симпозиум 
на тема „Концепцията йа все 
народната отбрана и военния 
опит в творчеството на дру
гаря Тмто'\

По желание на всички числя 
ЩИ се към въоръжените сили, 
бойците от НОБ, народите и 
народностите на Югославия 
бе предложено на другаря Ти 
то да се присъди първият до
кторат по военни науки.

Преподавателско - научният 
съвет на Центъра на висшите 
военни

кадри във военните училища;
— върху 

онит и личен пример о изгра
дено отбранителното съзнание 
на нашите хора, станало не
разривна част на обществено 
то битие на военните и след-

висшите военни Конфликтът поради много при 
избухна в крайно неблаголрия 

момент за Югославия. На
пълно се опираща на Съвет 
ския съюз и на новите тъкмо 

социалистически

ТАЗИ СРЯДА нат на власт”. А „Манчестер 
Гардиан" същия ден пишеше: 
,;Можо би утре ще се чуе, 
че Ти то и другите югославски 
ръководители ... са затворени 
и ще се им се съди за пред- 
телство на народното дело”. 
Ройтер също на 29 юни обяв
ява, че „Маршал Тито или ще 
изпълни исканията на Кремъл 
или ще бъде сменен ...”

30 юни
1948 година — органът на 
ЮНП „Борба” излезна с две 
приложения, които на югослав 
ската и световна обществе
ност подействуваха като „мъл 
ния от ясното небе”, като 
шок и най-голяма сензация. 
Това бяха: Резолюцията на Ин 
форМационното бюро „За със 
тоянието в Югославската ко
мунистическа партия” и „Из
явлението на Централния ко
митет но ЮНП” за резолюция 
та на ИБ.

■неговата мисъл,

тен

създадени 
държави в Източна Европа, тя 
изведнаж остана съвсем изо 
лирана и усамотена, без »лрия 
тели и съюзници. За ръновод 
ството на страната, която тряб 
ваше да се издига от военно 
то (опустошение и да се съз 

основи за нейното по.
В кръговете на подписнички 

те на Резолюцията, също та- 
на, нямаше съмнение. Позна
вайки Сталиновата мощ, те жи 
вееха с убеждението, че 
достатъчно той само „да мръ 
дне с малкия си пръст” и Тито 
ще „отхвърчи”.

Комунистите, работи ич ес ната 
класа, народите и народности 
те на Югославия, изненадани 
и още зашеметени от удара, 
който дойде оттам, отнъдето 
никога не го очакваха — ДРУ 
гояче мислеха. Призив за бунт 
против собственото ръковод
ство! Кого всъщност трябва да 
смъкнат?! Тито и 
сподвижници, галоните въстан 
ници от 1941, юнаците от Кади 
•няма, Неретва, Сутйесна, По- 
хорйе, Петрова гора и Шар?! 
Да се вдигне против Тито за 
огромното болшинство значе 
ше същото като да се вдигне 
против себе ои, срещу идеа 
лите и придобвните на револю 
цията, за която бе пролята тол 
кова кръв. Нито огромният Ста 
ликов авторитет и репутация, 
с които се ползваше между 
нашите хора не бяха достатъч 
ни да се решат на танава нра 
чна, да изменят на целите на 
революцията.

дадат
нататъшно икономичесно и об 
ществено-тгали.тичесно изграж
дане, мнозина виждаха само 
два изхода: да пренлони гла
ва и (Приеме Сталиновия дим

или да бъде безмилост-

училища 
първият докторат по военните 
науки да се присъди на вър
ховния комендант другаря Ти 
то, с оглед на следното:

— предвождани от другаря 
Тито нашата работническа 
са и всички трудещи се, на
родите и народностите в на
шата страна в борбата за на
ционално освобождение и ре
волюционно обществено пре
образование завоюваха най- 
голямата и най-славна победа 
в историята си;

— под ръководството на дру 
гаря Тито в следвоенния пе
риод обезпечиха мир, незави 
симоот, самостоятелност и су 
веренитет, като 
условия за 
социалистическото

предложи
В Резолюцията, ноято един 

ден преди това оповести че
хословашкият вестник „Руде 
право” (а „Борба” го превзе 
оттам, понеже нашата Пар
тия на бе официално получи
ла текста) б© нападнато ръко
водството на ЮНП: „че в 
последно време провежда по 
основните въпроси на външна 
та и вътрешна политика не
правилна линия, която значи 
отстъпване от марксизма — 
ленинизма”, че „провежда не
приятелска политика към Съ
ветския съюз и СКП (б)”; че 
по различни въпроси, касаещи 
се до вътрешните и външни 
отношения „е заело станови
ще, недостойно на комунис
тите”; че е творец на антисъ- 
ветски концепции, „които са 
несъвместими с марноизма — 
ленинизма и ноито съответс- 
твуват сам0 на националисти
те”: че © виновно дето „ка
питалистическите елементи 
тяхната страна нарастват”; че 
Югославската комунистическа 
партия е отклонило от „марк
систко-ленинския път по пътя 
на народняшна нулаческа лар 
тия", с което е „ревидирано 
маркс-ленинсното учение за 
партията” и т.-н.

е

тат
но стъпкано!кла

Само югославските комуни 
оти виждаха и третия изход: 
да продължат по своя път!

През изтеклите две десети 
летия, а и по случай на своя 
80-и рожден ден и самият Ти 
то — отговарайки на въпроса 
„Кога е преживявал най-труд 
ни моменти в своя живот? по 
вече пъти е назал, че това е 
било през 1948 година, кога- 
то се явява Резолюцията на 
Информбюро и открива най- 
гол ям ата кампания в историята, 
която е водена против една 
страна. „Съвсем е разбираемо 
— казва Тито — че за ному- 
ниста може би е най-тежкият 
час в живота, когато се стиг
не дотам да му се разруши 
всичко онова, в което е вяр 
вал и върху което самият се 
бе си е изграждал ..

неговите

Маршал Тито
съществени 

изграждането на 
самоупра- 

вително общество и братска
та общност на 
народи и народности;

— неговата силна и творчес 
на военна мисъл и опит бяха 
сигурна
опора в съвкупното следвоен
но изграждане и укрепване 
на въоръжените сили и отбра
нителната система като цяло, 
а специално в издигането и 
възпитанието на командните

военните поколения, а с това 
и несъкрушима материална си
ла;

равноправни
— неговата военна мисъл и 

практика намериха силен от
звук и потвърждение в съвре 
■менните условия на борба, 
освободителните и револю ци 
онни движения за класово и 
социално освобождение и в 
борбата на народите и стра
ните за самостоятелност, не
зависимост и суверенитет.

научно-теоретична в

„Конфликтът със Сталин — 
казва Едвард Кардел — беше 
извънредно тежък удар за ,на
шата работническа класа и 
Партия, както и за народите на 
Югославия въобще. Тито, кой 
то по реда на нещата в този 
момент носеше най-голямата 
отговорност, смело реши да 
даде отпор на Сталин и при 
зова Партията и народите на 
Югославия в това да го подър 
жат. Такова решение той не 
донесе просто, за да брани ед 
на доктрина от друга, но за
това заедно с всички югослав 
ски комунисти да защищава 
независимостта в решаването 
на нашата Партия по въпроси, 
отнасящи се до работничесна 
та класа и народите на Юго 
славил, а особено поради то 
ва, че съзнаваше обстоятел 
•ството, че приемането на Ста 
линовата концепция в нашите 
условия би значило изолира 
не на Партията от масите, за
губа на тяхната подкрепа в 
борбата за изграждане на со 
циализма и началото на теж 
ки вътрешни деформации, 

дни. Днес няма вече нинакво съм 
пение, че такова решение на 
Тито и нашата Партия беше 
не само в съгласие с интереси 
те на работническата 
народите на Югославия, но и 
принос от голямо историческо 
значение за напредъна на 
циализма.”

26 ГОДИНИ САМОУПРАВЛЕНИЕ

В Резолюцията нг края се 
настоява, че в „Комунистичес
ката партия не може да се 
търпи такъв срам, изцяло тур
ски терористически режим”, 
и се търси — в интерес на 
съществуването и развитието 
на Югославската номунистиче 
•ска партия 
жим да се сложи край”. От 
ръководството с такива „анти 
•партийни и антисъветсни въз
гледи” е търсено да се осъ
знае и върне на правия път, 
а от „здравите сили” в Пар
тията и народа, ако ръководи
телите това веднага не на
правят, да ги „сменят и из
дигнат ново антинационалисти 
ческо ръководство на ЮКП”.

Светът беше изненадан. Зна 
еше се, че зад нападението 
срещу ЮКП се намира Ста
лин.

Жизнената сила на 

революцията
Най-трудният момент в жи

вота!

За човена от 80 години, за
работническия борец, комуто 
всеки час в 60-годишната ре
волюционна работа е бил из
пълнен

Съюзната скупщина на Юго 
славия на 27 юни 1950 година 
прие Основния закон за управ 
ление на държавните стопан
ски предприятия от страна на 
трудовите колективи. В речта 
си пред Съюзната скупщина, 
другарят Тито изнесе новата 
концепция на ЮКП за по-на
татъшното изграждане на со-

,дна такъв ре-циализма в страната. Изхо
ждайки от основната поставка 
че ЮКП 
социализма 
върви по пътя на марнсизма- 
ленинизва, Тито посочи, че нас 
тоящият момент означава на 
чалото на процеса на самоуп 
равлението на преките произ 
водители, което представлява 
основата на бъдещото разви 
тие на югославския социа 
лизъм. Ето защо — изтъкна 
тогава другарят Тито — и Ко 
мунистическата партия на пър 
во място трябва да се пребра 
зовава в партия на работни 
ческата класа, а не да се ин 
тегрира с апарата на властта 
от който в по-нататъшното си 
развитие трябва все повече да 
се дистанцира. -

През изтеклите 26 години 
самоуправлението стана прак
тика на милиони граждани и 
трудещи се в страната, жизне 
на сила на революционното 
преобразование в Югославия. 
То проникна във всяка клетка 
на нашето общество.

Делегатската система, която 
успешно действува от приема
нето на Конституцията на 
СФРЮ през 1974 година дава 
все по-големи резултати. Проек 
тозаконът
труд, нойто в момента е на 
всенародна обсъждане е още 
труда в нашето общество и в 
един епохален принос в пълно
то освобождаване на човека и 
света изобщо.

с борба и лишения, 
не беше отровното чер

кезко копие, което го прико
ва За смъртно легло (1915), ни
то картечните залпове на пе- 
троградските улици, от които

в изграждането на 
неотклонно ще това

за косъм се спаси (1917); 
то шестгодишното затворниче- 
ство в лепоглавските и г 
борски зандани (1928-1934), 
то германският железен обръч 
на Неретва и Сутйесна кой
то искаше да смаже ранените 
му бойци и
Народооовободителната 
ска, ноято командуваше (1943) ; 
нито десантът на 
(1944)
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На Тито и Югославия по
някъде в света се предвиж- 

безп ер(оп ентив ни 
Още един път се повтаря ле
гендата за Давид и Голиат. 
Привидното съотношение >на 
силите беше такова, че всич
ко отиваше в полза на дефе- 
тистичеокото

главната част на
даха вой-

Дървар 
не му се видя толкованласа и

тежък,
•и натиск© 'на великите запад
ни сили (1945)...

пък нито изнудването•гледище, 
спорът може да се завърши 
само с поражение, капитула
ция или унищожение на 
лаДнатата страна, ноят.0 беше 
много слаба за да се съпро
тиви на една танава оила, оли 
цеТворена в Информбюро и 
Сталин. Малцина бяха, дори и 
•между приятелите на Югосла 
'вия е света, ноито вярваха, 
че Тито и ръководството но 
ЮКП ще издържат 
тя.
„Таймс

че
оо-

•на- НитоЗатова 48-а едно от това, н0 тък
мо 1948 година!

година в исто
рията на югославоката социапи 
етическа революция ще бъде 
отбелязана Защо? Какво 

1948, но^то 
ничен намън на

се случи това 
се взима като гра 

©Ана нова ера
югославската 
революция и

за нови

като един от най- 
трудните и най-значителни пе 
риоди, ногато трябваше 
устои срещу военния, икономи 
месни

да се
а историята на
социалистическа
началото на борбата 
отношения <в международното 
работническо и

за сдружения и политически натиск 
с опром!ни (размери, за

сталино- 
Лондонсният 

един ден след обна
родването на Резолюцията за 
ключва следното: „Трудно 
да се замиоили как

^натиск. да се
или падне на колене гтред 

една оила и център или — пан 
с големи жертви — да се из 
•воюва правото 
•мост, свободен 
■лен път

комунистиче-е око движение.
днешните 

управители на Югославия , би
ха могли по-нататък

на незавиои- 
и самостояте 

към социализма.
(В следващия брой: НОРЕ 

РЕНИТЕ НА

Ст. Ст.
да оста-

КОНФЛИКТА)
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ПОВИШАВАНЕ КАЧЕСТВОТО НА ЗДРАВНИТЕ УСЛУГИ И 

СЪГЛАСУВАНЕ НА ДОСЕГАШНИЯ ОПИТ С ПРОЕКТОЗАКОНА
(От 1 стр.)

работихме четирите раздела 
ма Закона, а тези дни ще ми
нем към втората фаза. В 
вече активно 
и профсъюзната 

— Съставили 
група — каза Николов — 
то да следи разискванията по 
Проектозакона

фонда се изпразни и вече ед 
на година е под блокада. То 
зи въпрос неотдавна обсъжда 
и Републиканската общност по 
здравно осигуряване, но реше 
ние още не е намерено., И 
фондът По работническо оси 
гуряване не плаща пълната це 
на на осигуряването. В такъв 
случай — здравните организа 
рий не могат напълко да уча 
отвуват в разпределението на 
дохода, нойто са създали, за
щото не мотат 
действителната цена 
на Николов.

— Самоуправителните общно 
на интересите ни заплащат 
■програмите, които осъществя
ваме. А това не е много далеч 
от пораншните паушали, нои 
то получавахме. След като по
лучим средствата, ние след 
това ги разпределяме по тру 
дови единици.

— А ония служби, които съз 
дават повече доход, да речем 
стоматоложката служба, съ
гласни ли са от техните сред
ства 
кош"?

ва, къде не върви и 
трябва да се предприе нещо, 
за да се оправи положението.

къде Трябва да изтънна — каза Ден 
нов, — че работим със заета 
рели основни средства. В ня 
кои служби ти са износени и 
до 85°/о. Средства имахме са
мо за лични доходи, храна на 
болните и лекарства. Фондът 
на общността по заключител
ния баланс ни дължи 500 хиля 
ди динара, но от 1 април то 
зи фонд е в лошо материално 
състояние. При нас възниква 
един въпрос: накво след ше 
стомесечния баланс? Самоу- 
правителната общност в Пирот 
има загуби, а закъсняваме и с 
сключването на договори за 
здравни услуги в 1976 година.

— Да съществува разпреде 
ление според труда — подчер 
та Денков трябва първо да 
създадем условия за създава 
не на дохода, а след това да 
разпределяме. А това ще ре 
че — да ни се признават дей 
ствителните, икономическите 
цени на извършените здравни 
услуги, с изключение на отдел 
ни служби.

— А какво ще правите се 
га след преустрояването спо
ред изисванията на Проентоза 
кона с ония трудови единици, 
които са .^нерентабилни"?

— Ще въвеждаме пак прин 
ципа на солидарност — изтьн 
на Любисав Илич, председател 
на профсъюзната организация 
Разпределението ще нагодим 
така, че да не останат много 
по-назад и тези служби.

— Искам да кажа и това — 
продължи Илич, че профорга 
низацията с известно занъене 
ние се включва в обсъждаване 
то на Проектозакона. Тези дни 
нашата организация ще рази 
сква основно по тези въпроси. 
Но ще се стремим колкото се 
може по-пълно да изнамерим 
и приложим мерила за разпре 
деление според резултатите 
на труда.

— Аз очаквам също с прие 
мането на Закона за сдруже 
ния труд да бъда в по-добро 
положение — каза Милан Ко 
стов, помощен служител.

— Искам да кажа, че рази
скванията по Проектозакона 
ще настъпят тъкмо сега, ко- 
гато преразглеждаме своето 
положение в светлината на то 
зи документ — каза Добрила 
Денчева, медицинска сестра. 
Досега разискванията бяха по
вече теоретически, а сега ще 
се мине нъм кбннтренитв ус 
ловия. Вярно , че има служби 
в нашия Здравен дом, които 
не са .доходни", и че малко 
се „бяга" от тях, но вярвам, 
че ще намерим начин при но 
вото организационно устрой
ство и разпределението да 
ги поставим в равноправно по 
ложение с останалите.

— Проектозаконът за сдру 
жения труд безспорно трябва 
да внесе съществени 
нения в по-нататъшната рабо
та, като на преден 
намери разпределението спо
ред резултатите на труда. В 
това число ще трябва корен
но да се мени 
на дохода, отнооно размяната

нея
ще се включи 

организация, 
сме трудова

изме-
— Само работата по трудо 

ви единици не е условие за 
създаване на основни органи 
зации на сдружения труд — 
казва Велин Николов.

план ое коя

и да дава отго 
сори на неясни въпроси. Пла
нираме да проведем и още 
две партийни събрания, на ко-

Искам
да кажа и това, че Проектоза 
конът за сдружения труд сва
ри здравеопазването неподгот 
ввН'0... Но след обстойно ра
зискване по този проектодоку- 
мент, сигурно е, че много на 
ши нормативни актове ще пре 
търпят изменения и допълне 
ния, ще се устрояваме така, 
канто намерим за най-изгодно.

създаването

да наплатят 
изтък

— Личните доходи в Здрав 
ния Дом в Димитровград не 
са лоши — подчерта Николов. 
И ако някои лекари напускат 
тази организация, оигурно няма 
да направят това зарад лични 
доходи, а по друпи причини.

Ще се опитам да изясня
някои въпроси — каза Петър 
Денков, шеф на счетоводната 
служби в Здравния дом. Още 
преди две години се повдига 
въпроса за създаване на ос

се прелива в .общияда
’?

— Засега те не дават от 
пор, защото схващат положе 
нието. Службите, които не мо 
гат да наплащат реалните це
ни за извършените услуги, или 
пък имат такъв характер, че 
работят със загуба — винаги 
разчитат, и намират солидар 
пост От другите трудови едини 
ци. „Бърза помощ” да речем 
никога не може да работи с 
печалба. Но тя ни е необходи-

новни организации на сдру
жения труд от всични ония 
трудови единици, които имат 
закръглен цикъл. Но ние все 
още паушално получаваме 
средства. Върши се „изкупу 
ване” на планове. Нашата слу 
жба следи разходите по ТРУДО 
ви единици. Именно поради 
тези съображения и разпреде 
лението според труда върви 
тежко. Някои служби не биха 
могли да се самоиздържат: 
здравните станции и бързата 
помощ например. При нас 
възнаграждаваното става спо 
ред труда, но и според усло 
8ията. При оредномедицински- 
те кадри досега имахме про 
пусни, но тези пропуски ще бъ 
дат премахнати. Някои наши 
нормативи са несъответству- 
ващи, но поради начина на 
финансиране — така се налага 
да бъде. Дали ваденето ма един 
зъб трябва да трае 15 мину
ти, или повече или по-мал- 
но? ... Сега сме юни, а още 
не знаем с колко средотва ще 
разполагаме. Според нашите 
сметки — би трябвало тази го 
дина да получим от Самоупра 
витеяната общност на интере
сите в Пирот с 28 на сто по 
вече оредства. Този процент 
внесено и повишението от 14 
«на сто. Цените на здравните 
услуги са много по-високи от 
тези, коит0 ние наплащаме. 
Особено при рентген-служба-

в очакване на здравни услуги

на труд в самоуправителнатз 
общност по здравно осигуря
ване.
Никола Цветков.

Ние в момента имаме Пра
вилник за разпределение, кой 
то представлява опит разпре
делението да зависи от ре
зултатите на труда. Но благо
дарение на досегашния начин 
на обезпечаване средства — 
чрез договори със Самоупра- 
вителната общност по здрав- 

не се при-

ито също да разискваме по 
теми от Проектозакона.

— Създаването и разпреде 
лението на дохода при нас е 
основен неуяснен въпрос. И- 
менно —. ние сме подписали

изтъкна прим. д-р

ма и ние ще я развиваме и

ОРГАНИЗАЦИОННО УСТРОЙСТВО

В Здравния дом работят четири единици на сдру-но осигуряване 
лага цялостно, така че и пости
гащите високи резултати, и 
онези с по-скромни резулта
ти еднакво са наградени.

жения труд:
— СТАЦИОНАР с интернистичесна служба и кон 

султативен пуннт за диабетици;
— ДИСПАНСЕРСКО-ПОЛИКЛИНИЧЕСКА единица. 

В нейния състав работят още: обща практина (с две 
здравни станции — Тр. Одоровци и Смиловци и две ам
булатории — Изатовци и Поганово); антитуберкулозен 
диспансер, детски диспансер, лаборатория, хигиенно- 
епидимиологичесна служба, диспансер за жени, бърза 
помощ (дежурство):

От друга страна. Проекто
законът трябва да засили и 
изостри отговорността за соб 
ствената работа. Действително 
работниците получават права, 
но имат и отговорност за оно 
ва, което работягг.

— СТОМАТОЛОГИЧЕСНА единица и
— УПРАВИТЕЛНО-ТЕХНИЧЕСКА единица.По въпроса на организацио 

нното преустройство 
Здравния дом има възможно
сти според мен да се създа- 
дат 3 основни организации на 
сдружения труд, и то: зъбо
лекарска служба, 
чесна служба. Те

в

КАДРИ

В Здравния дом има 6 лекара обща прантина — 
с 1 стажант и 2 на специализация (по детски болести 
и гиненология), 4 специалисти: интернист, фтизиолог, ги
неколог и педиатър: 6 стоматолози и 5 зъбни техници, 
4 лаборанти и 25 души средномедицинсни кадър (2 с 
полувисшо медицинска школа, а останалите със сред
но — различна специалност). Чрез сътрудничество с 
Медицинския център в Пирот веднаж седмично идват: 
ХИРУРГ, ОЧЕН ЛЕКАР и НЕВРОПСИХИАТЪР.

стацио- 
могат да 

нар и диспансерсно-полинлини- 
действуват нато основни ор
ганизации, понеже имат за
кръглен цикъл в създаването 
на доход. Може да се разис
ква и по въпроса за аптека
та като основна организация 
на сдружения труд към Здрав 
«ния Дом — обществена изго
да има, но безспорно това е 
въпрос, по нойто становище 
трябва да заемат работещите 
лица там и на общинско рав-

та, поради енъпия материал.

Искам да нажа нещо и за 
плащането. Получихме 600 хиля 
ди динара на менителница. Не 
може да ги използваме, за- 
то не дължим никому. Затова 
ги есконтирахме

УСЛУГИ

През 1975 година Здравният дом е оказал общо 
193 хиляди услуги на гражданите (тук не са зачи- 

болничните дни, нойто през 1975 година са към
към 
слени
8 хиляди). Между тях зъболекарски услуги са 22664, 
услуги на детския диспансер към 23000, на антитубер- 
нулозиия диспансер над 10000, лабораторийсни над 20 
хиляди и пр.

банката. М. Андонов — Ст. Нинолов

нище.
въпроси ще 

на конкретно 
когато прераз-

Всички
бъдат обект 
разискваме, 
глеждаме собствената пранти 
ка в светлината на Проекто
закона за одружения труд

накрая ДФ Никола Цвет

тези

осъвременяваме. Следвателно, 
още няма свободна размяна 
«на труда.

За разпределението нещо 
повече може да каже шефът 
на счетоводството 
Васил Велчев, председател на 
Съвета на трудовата общност. 
Здравният дом нат1о цяло ра
боти добре. Винаги Осъществя 
ва поставения план. Често вър 
шим анализ на нашата работа 
и имаме вярна картина коя 
трудова единица най дойству

регионалното споразумение, но 
то прилагаме частично. Все 
още не можем да мерим реал 
но резултатите от труда. За
що? Защото някои от фон до 
аете по здравно ооигуряване 
не разполагат със оредства и 
не плащат реалната цена на 
извършените услули. Да взе
мем например фонда за оои- 

сел с костоп ански

заяви
нов.

каза— (Всички работници в 
Здравния дом имаха възмож
ност ДВ се запознаят с текста 
«а Проектозакона за одруже- 

труд. Брошурата с този 
Л всеки. До- 
първата фа_

мия Vгуряване на 
производители. След въвежда 
нето на пълно осигуряване на 
жени над 60 и мъже над 65-

донумент е получил 
сега проведохме 
за от разработката му из- 

Велин Николов, свире
на Съ-

-Штт.нна
тар на организацията 
юза на комунистите. —

В родилния домгодишна възраст — пасата наОб-
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ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСНАТА КОНФЕРЕНЦИЯ НА 
1 СЪЮЗА НА НОМУНИСТИТЕ В БАБУШНИЦА

За добросъседски отношения е 

необходима коректност

Комунистите да 

бъдат в челните 

редици

ОТ СЕСИЯТА НА ОБЩИНСКАСНАТА СНУПЩИНА В ДИМИ-ТРОВГРАД

МАЛОГРАНИЧНИЯТ ОБОРОТ 
на лица и граничните пробле 
би бяха една от точките на 
сесията на Общинската скуп 
щина в Димитровград, върху 
която делегатите най-много ра- 
зиваха. В информацията меж- 
ДУ другото бе казано, че от на
чалото на прилагането споразу 
мението за малограничния обо 
рот на лица Междуобщинският
секретариат на вътрешните ра
боти в Пирот е издал 7779

ученичесни об- 
обхванати

ОБЩИНСКАТА Конференция 
на Съюза на комунистите в 
Бабушнишиа община внесе в 
дневен ред на своето после 
дно заседание два твърде ан 
туални въпроси в настоящия 
момент: състояние в областта 
на образованието и задачите 
на комунистите в нея и — 
дейността на комунистите в 
станали т е обп щствен о-поли ти 
чески организации: Социали
стическия съюз, Съюза на мла 
дежта, профорганизациите, ос 
новните организации на одру 
жония труд. меотните общно 
сти и прочие.

видове
щежития са били 
180 ученика, а безплатен пре 
воз са ползвали 460 ученика; 
всеки трети ученик е 
безплатни учебници и т. н. Об
ратната страна на медала оба 
че изглежда така: все

др.славещите граждани, 
щи граничния, пропуск не са 
в равноправно положение с 
българските. Те често са изло 
жени на обиди от страна на 
митническите органи на пропу
ска в Католина. Митничарите ги 
претърсват, взимат им лево
вете, дори ако се касае са
мо за няколко лева. В някои

м плава телни стоки в Драгоман. Той 
изтъкна делегата НОВКО ГЪР 
ГОВ, не само, че още от вра 
тата започва да обижда наши
те граждани, но не иска и 
да ги услужи. Често знае и 
да каже ,,/няма сирене, не 
искате да ходите овчари”,
,.всичко отнесохте” и т. н.

Българските праждани, а 
между тях в магазините в Ди 
митровпрад са често и митни 
черите, са винаги обслужвани 
коректно. И донвто нашито ми 
тничеони органи позволяват 
изнасяне и на килими и на елек 
трически уреди, чиято стой
ност е сто и повече пъти по

им ал

още 
критериите,има различия в 

на оценяването така че много 
от ,,вуновците” от нянои учи 
лжца в общината не са издър 
жали приемни изпити в сред 
ните училища. Това нещо го 
вори, че занапред трябва се 
риозно да се помисли за нри 
териите. __

магазини се отнасят некорек
тно и обиждат наши граждани.

И на възпитанието на възра 
агните не е обърнато достатъ
чно внимание. Засега съще
ствува само един клас в с. Ве 
лико Бонинци, донато към ос 
таналите основни училища не 
са създадени такива. Засега 
все още изостава пълната гри 
жа и за децата от предучи
лищна възраст. Работи само 
едно отделение с 30 деца към 
основното училище в Бабуш 
ница.

ГРИЖИ ЗА ПОДОБРЕНИЕ НА МАТЕРИАЛНОТО ПОЛОЖЕНИЕ 
НА УЧИЛИЩА

Краят на учебната година бе 
удобен момент да се отчет 
за постигнато. Специално 
областта на възпитанието и 
образованието. Бе констатиро 
но, че що се касае до обхва 
натостта на подлежащите на 
обучение — могат да се изне 
сат положителни 
Почти 99 на сто от подлежа
щите на обучение са посеща 
вали училище, в интернати и

голяма от един килограм си
рене, то на българсната стра 
на не е така. А всичко това 
не е и не може да бъде при 
нос нъм разширяване и задъл 
бочаване на 
оборот и сътрудничеството, се 
констатира на сесията. А цел 
та и нашето желание е, нан 
то изтъкна председателят на 
Общинската скупщина — ин
женер Борис Борисов, отноше 
нията да се развиват, задъл
бочават и укрепват.

Скупщината оцени, че отно 
шението към българските граж 
дани е напълно коректно. А 
това се очаква и от тях. Тези 
изводи на Скупщината ще бъ 
дат доставени на съответни 
те органи и комисии. Желание 
то да се промени, да бъде но 
рентно, добросъседско, 
ва е основното.

в

малограничния

резултати.

Бабушнишиа община, която 
се числи нъм най-изостанали 
те общини в Социалистическа 
републина Сърбия, полага в 
рамките на възможностите, ои 
грижи за подобрение на мате 
риалното положение на учили 
щата. През последните някол 
ко години са построени реди 
ца нови училищна сгради, ко 
все още липсват средства за 
обзавеждането им с най-съвре 
менки учебни помагала и посо 
бия.

един преподавател от Стрелъц, 
който предложи 
да се обмисля за обединяване 
на училищната мрежа с цел 
по-рационално да се използват 
и средствата и съществуващи 
те надри.

Недоимъкът на средства оба 
че не смее да се изплозва и 
за некачествена работа — бе 
изтъкнато на Конференцията.

Подчертано беше и че Са- 
моуправителната общност по 
основно образование занапред 
ще трябва да изнамира 
съдържателни форми на ра
бота.

изгодата

Делегатите на ОС в Димитровград

пусквателни, главно за гражда
ни 0т Пиротсна и Димитров
градска общини, докато в Ба 
бушнишка община няма инте 
рее за преминаване на грани 
цата. Този брой постоянно ра 
сте, но все пак се счита, че 

. малограничния оборот на ли 
ца не е дал очакваните резул 
тати. Особено ако се има пред 
вид, че броят на български 
граждани, идващи в нашата 
страна с подобни пропусквател 
ници, а почти 50% по малък 
от тоя на нашите граждани.

Нашите граждани тези про 
пусквателници ползват главно 
поради задължителния обмен 
«а валута на граничния про
пуск Калотина, в случаи когато 
границата се минава с паспорт.
Освен тази „привилегия” — 
други няма, а ако не беше и 
тя то пропусквателниците на
шите граждани кой знае да
ли биха ползвали, понеже вой 
чки си имат паспорти.

Онова, което обаче изтъкна 
ха делегатите беше, че юго

В това отношение бе изтъкнат 
примера в магазина за храни

а то
А. Д.

ДИМИТРОВГРАД

СЕМИНАР ЗА ЧЛЕНОВЕТЕ НА 
РАБОТНИЧЕСКИЯ КОНТРОЛ по-

Поради това не е за отми 
наване и предложението наПо почин на Общинския син 

динален съвет в Димитров
град беше организиран семи
нар за членовете на самоу- 
-правителния работнически кон 
трол при основните организа 
ции на сдружения труд. На 
семинара бяха обработени че 
тири теми.

За мястото и ролята на са- 
моуправителния работнич ески 
контрол в самоуправителната 
•ни система говори ДИМИТЪР 
ТАШКОВ, началник на станция 
та на милцията в Димитров
град. Организирането и норма 
пиенето 
правителния 
контрол беше тема, с която 
слушателите запозна ВАСКО

ТОДОРОВ, председател на Из 
пълнителния °б- МАЛКО КОМУНИСТИ ВСРЕДсъвет при 
щинската скупщина. За опи 
тите в работата на самоупра 
вителния работнически кон
трол говори ВЕНКО ДИМИТ
РОВ, секретар на Общинския 
комитет на Съюза на комуни 
спите. Отношението и сътруд 
ни чеството на са моу прав и тел 
ния работнически контрол с 
органите на обществено-поли 
тичесната общност, които за
щищават самоуправителните 
права на трудещите се и об
щественото имущество бе че
твъртата тема с която 
телите запозна ВАСИЛ ТОДО 
РОВ, председател на Общин
ския съл.

ПРОСВЕТНИТЕ ДЕЙЦИ

Малко невероятно, но факт: 
От около 200 просветни рабо 
ници в Бабушнишиа община 
— 55 на сто не са членове на 
Съюза на комунистите! Така 
ва структура занапред е недо 
пустима. Може би това е при 
чината да се констатира, че 
,,и в гимназията, и в някои 
основни училища в общината 
през изтеклата година е имало 
примери на безотговорно от
ношение 
образователната работа”. Име

нно на плана на марксическо 
то образование и на просвет 
ните работници ще трябва да 
се прави много повече, отнол 
кото досега. От друга стра
на, бе констатирано на Кон
ференцията. през 
учебна година в някои и ос 
новни училища е имало раз
ни „случаи" във връзка с из 
бирането на нови дирентори, 
а това много струва на възли 
тателнообразователната рабо 
та и накърнява авторитета на 
училищата.

ДЕЙНИ И В ДРУГИТЕ ОРГАНИ

изтеклата

уреждане на самоу 
работнически слуша нъм възпитателно-

А. Д. КОМУНИСТИТЕ ДА БЪДАТ
ЗАЦИИ

БОСИЛЕГРАД ДИМИТРОВГРАД
СКИ АКТИВИСТИ 

НА ГЕРДАП

'Конференцията отчете, че 
комунистите в другите обще
ствено-политически

Конференцията бе 
че дейността на комунистите 
в Социалистическия съюз, най- 
широката обществе но-политич е 
ска трибуна и фронт на най- 
прогресивните сили у нас, не 
е на завидно равнище.

оценено,

Помощ за пострадалите организа
ции не е на завидно равнище. 
И макар че почти 
•органи и комисии и др. само 
управитиеяни тела има значи 
телен брой членове на Съюза 
на комунистите, тяхната актив 
ност тук-таме не се забелязва. 
А именно комунистите са най- 
лризвани със своя пример да 
дават пример на останалите.

във всички

Общинският комитет на Съю 
за на комунистите в Босиле 
град отправи препоръка до вой 
чки трудещи се в комуната да 
отделят по еднодневна зара- 
ботка за пострадалите от ка

Комунистите 
те на сдружения труд трябва 
да бъдат в челните редици 
за стабилизацията на същите, 
да бъдат дейни борци в бор
сата за подсичането на коре
мите на всички възникващи 
аномалии и др. отрицателни 
зчвления.

рична и материална помощ да 
се организира във воични ме
стни общности в комуната.

в организации

Секцията за обществена дей 
кост на жената в Димитров
град организира двудедневна 
©окурзия до Гердап. На ескур 
зията бяха около 50 
тивистки и членове 
калния хор. Освен Гердап те 
«посетиха Бор, Майданпек и 
Кладо во.

Очаква се, че в тази акция 
на солидарност е съдейству 
ват воички оонови и трудови 
организации, а в нейното 0рга 
низиране и провеждане ще се 
внлючат обществено-политиче
ските организации в община-

Една от причините За това 
положение е, че известно чи 
оло комунисти вървят по ли
нията на „най-малкото 
жение” и не искат

тастрофалните 
Лебане, Лесковац, Буяновац и 
друпи места в Южна Сърбия. 
Същ© така Общинският коми 
тет предлага събиране на па-

жени, акнаводнения в
напре 

да си нару- 
нянои

хора, макар че в много случаи 
поведението на същите 
служава сериозна критина. На

на оинди Конференция 
та взе участие и Драгомир Ми 
лоевич, секретар на [ 
общиноната конференция 
Съюза на комунистите в Ниш.

в работата на
шават отношенията е Между

ната.
В. В. за-А.

М. Андонов
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СЪВЕЩАНИЕ В МЕЖДУОБЩИНСКАТА КОНФЕРЕНЦИЯ НА 
СКС НА ЮЖНОМОРАВСКИ РЕГИОН В ЛЕСКОВАЦ ОТ ЗАСЕДАНИЕТО НА КОНФЕРЕНЦИЯТА НА СЪЮЗА НА КОМУНИСТИТЕ В НИШКА 

АРМЕЙСКА ОБЛАСТ

Първичната организация 

на Съюза т комунистите ЕЖЕДНЕВНО ИЗДИГАНЕ НА ШПНПЦ
ИДЕЙНО-ПОЛИТИЧЕСКОТО 

изграждаме ма членовете на 
Съюза на комунистите в Юго 
славсната народна армия и 
действуването на първичните 
организации в тази насока — 
това бе тема на неотдавна сг 
стоялата се в гр. Ниш Кон
ференция на СК в Нишка ар
мейска област. На конферен 
цията, на която освен делега 
тите от всички поделения 
присъствуваха и секретарят 
на Конференцията в Югосав- 
ската народна армия и член 
та Председателството на СЮК

НИЛО
Секретариата на Съюза на ко 
мунистите в Нишка армейска 
област.

Оценено бе, че мдейно-марн 
сическата подготовка на кому 
кистите в арммята е на висо-

кретната практика. Днес съ
ществуват възможности все
ки член на Съюза на кому-

БОГУНОВИЧ, член на- основна форма на
нистите да се включи в ши
рокия фронт на борба за още 
по-високо изграждане на бое
готовността

идеино — политическата 

дейност
поделенията 

както на всеки член отделно, 
как-то и да се бори за всеоб
щото издигане на обществе
но-политическата

на

ОРГАНИЗАЦИИТЕ НА СЪ 
ЮЗА НА КОМУНИСТИТЕ 
В АРМИЯТА ТРЯБВА ОЩЕ 
ПОВЕЧЕ ДА СЕ АНГАЖИ
РАТ ВЪРХУ МАРКСИЧЕС- 
КОТО ИЗДИГАНЕ НА СВО 
ИТЕ ЧЛЕНОВЕ

изграденост 
на Армията. Редовете на Съ- 

в ЮНА
ПОСЛЕДНИТЕ ИЗБОРИ за та да не се приема и да се 

схваща като разплата с крити 
кувания. Определят се сроко 
ве и изпълнители на задачи 
те и отговорност за неизпъл 
нението им. След това си
стемно се върши анализ на 
обществено-политическото съ 
стояние и действуване, разд
вижват се разисквания върху 
актуални въпроси и изграждат 
единни становища за тях, ут
върждават се конкретни зада 
чи и акции за осъществяване 
то им. Извършени са крупни 
промени в съдържанието и ме 
тода на работа на първичните 
организации на СКС и ръко 
водствата им — подчерта Ко 
стич.

Комунистите, каза той, са 
в челните редици в укрепва
нето на съзнанието и обръща 
не към практически акции за 
разрешаване на общите про 
блеми в местните общности в 
града и на село. Но реално 
и критически се оценява, че 
дейноста за самоуправително 
то преобразование на селото 
и развитието на селското сто
панство е трябвала да бъде по- 
гсляма и по-плодовита.

Първичната организация на 
СК трябва да стане основен 
източник на информации, пред 
ложения и кадри за органите 
на СК и опорна точка на тех 
ните становища.

Първичните организации на 
СК и комунистите трябва да 
се борят за разобличаване на 
чуждите на нашата действи 
телност идеи, срочно да оценя 
ват положението, да разкри 
ват навреме 
прояви, да разкриват причини
те, които създават отрицател 
ните последвия и с енергична 
акция да ги премахват — из
тъкна Костич.

секретари и секретариати в 
първичните организации на 
Съюза на комунистите, прове 
дени в края на миналата и на
чалото на тази година, с осо 
бен акцент на мястото и роля 
та на първичната организация 
на СК днес, бяха тема на съ
вещанието проведено на 16 
юни т. г. в МОК на СКС на 
Южноморавски регион в Ле- 
сковац.

На съвещанието присъству 
ваха секретарите на по-голе 
мите първични организации на 
СК. председателите на коми 
сиите за развитие на СК и 

образование

юза на комунистите 
постоянно се попълват с нови 
членове. Само през последни 
те три години в СК са по
стъпили 4000 нови членове.

Първичните организации на 
Съюза на комунистите и тех 
ните органи ще насочат своя 
та дейност към още по-сил
но укрепване на единството и 
издигането на дееспособност
та на комунистите. Това е по 
стоянна задача. Конференция 
та отделно задължи висчки 
първични организации много 
повече да се ангажират върху 
марксическото издигане на ко 
мунистите в армията.. Това е 
основната предпоставка, че ко 
мунистите ще бъдат в със
тояние още по-пълно да се 
изявят на плана на борбата 
срещу всички видове антиса- 
моуправителни поведения и 
тенденции.

идеологическо 
при общинските конференции 
на СК, секретарите на юбщин 
ските комитети на СК в ре 
гиона и секретариатът на МОК 
на СКС в Лесковац. На съве

РИ-щанието присъствува и 
СТО МИХАЙЛОВИЧ, член на 
Комисията на Председателство 
то на ЦК на СКС за развитие 
и идеалогическо образование.

Изборите за секретари и чле 
нове на секретариатите в пър 
вичните организации на СК 
представяваха трудов договор 
на комунистите за тяхната ак 
ция в първичните организации. 
В над 900 първични организа 
ции на СК представяваха тру 
дов договор на комунистите 
за тяхната акция в първични 
те организации. В над 900 пър 
вични организации на СК в 
Южноморавски регион са из 
брани 232 (25,03 на сто) секре 
тари работници от непосред 
ственото производство и 144 
(15,53 на сто) — селскостопан 
ски производители, а остана 
лите от областта на 
структури. Между 
секретари 38 (4,13 на сто) са 
жени, а 117 (12,62 на сто) — 
младежи. За секретари за 
пръв път са избрани 45ь (4,919 
на сто), подчерта между дру 
гото във встъпително си сло 
во ХРИСТИВОЕ КОСТИЧ, член 
на секретариата на МОК на 
СКС.

В началото на тази година 
успешно са проведени семина 
ри за секретарите и секрета- 
риате на първичните организа 

СК и членовете на по 
активи при об- 

конференции на

Също така, на заседанието 
бе подчертано, че Десетият 
конгрес на Съюза на югослав 
ските комунисти, Писмото на 
др. Тито и интервюто му във 
„Вйеонин” откриват широк 
простор за действие на пър
вичните организации и в Ар
мията. Раздвижена е в този 
смисъл и обемна 
върху акционното и боево из
граждане на армейците. Пър
вичните организации се пре
връщат в масов организатор 
и възпитател на младите ко-

На обучение

СъщносттаДЖЕМИЛ ко равнище, 
идейната борба в армията пр 
димно се свежда на изгражда
нето на единни възгледи на 
комунистите по отношение ос 
-новните качества на нашето 
общество. Занапред е необхо 
димо идейната работа да се 

по-тяоно с кон-

генерал-пол ковник 
ШАРЦ, комендантът на Ниш
ка армейска област генерал- 

БРУНО ВУЛЕ-
активност

подполковник
ТИЧ, зам. секретарят на Ме- 
ждуобщинската конференция 
на Съюза на комунистите ПЕ 
ТЪР РАДОЕВИЧ и др. гости, 
уводно изложение изнесе ДА- свързва още муниоти.

Дейността на първичните 
организации в Нишка армей
ска област занапред ще тряб 
ва да бъде още по-съдържа
телна и по-ефикасна. Те всъ
щност стават инициатори и 
радетели на братството и един 
ството между младите хора 
от цялата страна, като съдей- 
ствуват Армията да им бъде 
и школа за още по-богата и 
по-плодовита дейност в живо

звонци

Учителите поддържат пътотрицателнитедруги 
избраните леки кола. В тази акция най- 

ревностни са учителите ИВАН 
КОЛЕВ и ВАСИЛ СОТИРОВ. 
Освен учителите никой друг 
не поправя тоя път. Той е 
станал само тяхна грижа.

Й. Миланов

Преди 3 години група учи
тели от звонското 
училище „Братство" 
пари и платиха булдозер да 
прокара част от пъггя Т. Одоров 
ци — Звонска баня. Оттогава 
те редовно почистват пътя и 
той е годен за минаване с

основно
събраха

В разискванията и занлюче 
нията най-голямо внимание бе 

въпроса:
та.

М. Андоновпосветено на три
иласово-социалното укрепване 
на СК в общините — борейни 
се за начество, да се борим 
и за по-голям брой членове 
на СК от редовете на непо 

производители;
на СК

ПРИМЕРИ

средствените 
акционната подготовна

общините и особено МИЛЕЕ ЗА РОДНИЯции на 
литическите изцяло в 

на акционната подготовка на 
първичните организации на СК 

основни форми на идеи-

щинските
СКС.

година като
но-политичесиа дейност и на 
кадровата политика. Във връз

това необходимо е отно

През последната 
броят на първичните организа 

Съюза на комунисти 
региона се увеличи с 

Но още
КРАЙции на 

те в
185, или 26 на сто.
28 основни организации 
сдружения труд и 131 на 
нямат първични организации 
на СКС. За последните две 
години броят -на 
СК в региона нарасна с ьзю- 

Основна слабост в програми 
работа на първичните 

на СК е тяхната

на с
1во да се изучат възможности 
те за създаване на първични 
организации на СК в 
та и трудовите организации, 
иъдето не съществуват, да се 
(върши приемане в СК по пред 
ложения на обществено-полити 
ческите организации и самоу 
правителните органи. Отделно 
оледва да се изучат причините 
за напускане на СК от страна 
-на членовете работници от не 
посредственото производство, 

развива критиката и са 
повече внимание

на
селища- гош. Тогава си взел жена от това село. И 

макар че отдавна е напуснал тоя нраи 
— Бранно Димитров живее с него, с не
говата борба за по-хубав и по-добър жи-

село БРАННО ДИМИТРОВ не е от село 
Пьртопопинци, а с постъпката си е хвър
лил прах в очите на мнозина пьртопопин- 
чани, живущи извън родното си село. Ди
митров е само пъртопопинсни зет. Щом 
чул за организирането на акция за изгра
ждане на пътя от „Пъртопопинсни воде
ници” до центъра на селото — веднага 
изпратил на председателя на Общинсната 
скупщина в Димитровград Борис Борисов 
300 динара, лично да ги предаде на но- 
митета по изграждане на пътя ...

—' Искам да се знае, поръчал Дими
тров, чо още не съм забравил Пъртопо- 
пинци и пъртопопинчани, че още милея 
за този хубав край и 'добрите хора...

Наистина, но може да останем равно
душни нъм постъпната на Димитров. Той 

напуснал Пьртопопинци преди двадесет 
години. Там бил дошъл, случайно, нато ра
ботник в бившата мина „Видлич в с. Мьз

членовете на
вот.

Той е роден в село Драговита. Днес 
живее и работи в Белград като хлебопе- 
нарски работнин. Освен че с много труд 
и пот изпенъл този занаят — Димитров 

три дъщери, ноито били от-

те за

н&съгласуваност с програмите 
за работа на останалите обще
ствено-политичесни организа
ции. Има първични организа
ции на СН, действително с
много по-малък брой отпреди, 
ноито нямат програми и пла 
нове за работа и тяхната ан 
™вност има кампаниен харен 
тер. акциите са насочени и,1“ 
периферни въпроси, нато се 
занемаряват главните.

Критиката и самонритуишта 
все повече стават наи-ефива- 
оно средство в изграждането 
на идейното и акицонно един 
ство.Но има случаи критика

извел на път 
личнички.

да се
Със собствени усилия този наш зем- 

Белград. А 
ноито го е посетил, е ос-

мокритиката,
обърне върху работата нъщалян си направил и 

всени нашенец, I...
твърде доволен от гостоприемство

то му. ЗащоТо с голяма радост посреща

да се
на първичните оРганизац'ии на 
СК и в изграждане на общата 
партийна политика в АУха на 
демократическия централизъм, 

избягва форумна работа

танал

всични.
Своята любов към родния нрай Бран- 

път. Напотвърди и тозико Димитров 
дело.

до се
и да со активизират кадрови 
те комисии.

е
М. Андонов

М. Величнов
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стопанство • йрой^водство > о^оуправлвние
СУРДУЛИЦА ЗАСЕДАНИЕ НА ОН НА СНС В БОСИЛЕГРАД

Необходим единен 

договор по настаняване 

не работа

Стопанската активност 

централен въпрос
Създаване на нови инономичесни отношения въз основа на сдру- 

всични работници от материалното 
СК в основните и трудови

жения труд при пълно участие на 
производство е главна грижа на членовете на

Училищните заведения в 
сурдулишна община подготвят 
малън брой специалисти за 
нуждите на трудовите органи
зации, намиращи се на тери
торията на самоуправителната 
общност по настаняване на ра 
бота в Сурдулишна община и 
въобще — изтъкна СЛАВКО 
ИГНЯТОВ, ръководител на спо 
менатата общност. Поради то 
ва основните организации на 
сдружения труд имат нужда 
от икономисти, медицински ра 
ботници, гостилничарски и ту
ристически работници, химиче
ски техници, моделари, миньО 
ри и т. н., които не се под
готвят в Сурдулишка община.

Така например мина „Благо
дат” има постоянно открит 
конкурс за приемане на ми
ньори. Още по-голяма нужда 
от тези кадри ще има когато 
отпочне да работи мината за 
фосфатни торове в Лисина, 
Босилеградска община. Основ 
ните организации на сдруже
ния труд пък не могат да при
емат всичките машинни техни
ци, селскостопански техници, 
автомеханици, търговци, поне 
же местните учебни заведе
ния постоянно дават тези кад
ри. Тези младежи и девойки 
чрез самоуправителната об
щност по настаняване на ра
бота в Сурдулица получават 
здравна защита и обикновено 
задочно следват на нашите по 
лувисши и висши учебни заве 
дения,. каза Игняггов.

— Над 400 работници чрез 
самоуправителната 
по настаняване, продължи той, 
настаняваме от пролетта до 
есента на сезонна работа. 
През есента те отново се връ
щат на евиденция в общност
та и получават чрез нея здрав 
на защита и семейни добавъ
чни и през следващата про
лет отново отиват на сезонна 
работа.

Самоуправителната общност 
по настаняване в Сурдулица 
при такова положение пред
приема мерни за донвалифици 
ране, преквалифициране или 
професионална подготовка на 
кадри с различни специалнос
ти. Така например за нуждите 
на цеха на модна конфекция

организации„Ниш” в Сурдулица са подго
твени и преквалифицирани 130 
девойки. В момента работи 
курс за подготовка и преивали 
фициране на 50 девойки и мла 
ди жени 'за цеха „домашно ръ 
ноделие” в състава на „Власи- 
на-продукт” в Сурдулица и т. 
н. Това говори, че в постано
влението на обществения дого 
вор по настаняване, да се 
обръща по-голямо внимание 
на женската работна ръка, не 
е фраза — подчерта Игнятов.

Обществено-политическите 
организации в Сурдулишка об 
щина дейно подпомагат про
веждането в дело на обществе 
ния договор по настаняване 
на работа и трудовите органи
зации се придържат към него. 
Обаче и по-нататък икономи
чески изостаналите краища ня 
мат възможност за настанява 
не на по-голямо число работни 
ци. За това допринася много и 
факта, че отделните общини 
чрез обществените договори 
по настаняване на работа се 
затварят в собствени граници 
и намират най-напред работа 
за „своите” работници. Затуй 
е необходимо, възможно по- 
скоро приемане на обществен 
договор за настаняване на ра
бота на югославско равнище, 
който да не дава възможност 
за каквито и да било ограниче 
ния, а да предвиди еднакви 
условия за настаняване във 
всички общини и за всички 
югославски граждани в страна 
та. По такъв начин на нашия 
единен пазар отговаря и еди
нен договор за настаняване на 
работа, каза Игнятов.

Използвайки всички възмож 
ности, все пак не успяхме да 
обезпечим работа за около 800 
души в Сурдулишка община, 
които са зачислени в самоуп
равителната общност по на
станяване. Най-голяма част от 
тях са роми, които са без обра 
зование
мо четвърти клас основно учи 
лище и могат да се настаняват 
само в строителството, селско 
то стопанство, минното дело и 
лесовъдството, като общи ра
ботници, завърши Игнятов.

мерки, имащини програмни 
за цел да се изнлючат всич
ки слабости в организацията 
на работа. По-специално, во
дим решителна борба за на- 

неоправданите

Актуадните стопански въ- дови организации се каза, че 
в новообединената стопанска 
организация „Босилеград” съ
ществуват начални трудности. 
Поради новия начин 

ООСТ

лроои, сегашната организира
ност и предстоящите задачи 
на Съюза на комунистите в 
раздвижване на стопанската 

бе главна тема
на за-

маляване на 
отпуски по болест, за укреп
ване на трудовата дисципли
на повишаване производител
ността на труда и др. Тези 
мерки вече дават резултати 
— каза инж. ДРАГАН МИ- 
ЦОВ. директор на тази сто
панска организация.

В по-нататъшните изказва
ния се посочи, че кадровите 
въпроси не са във всички ос 
новни и трудови организации 
сполучливо разрешени. Обща 
констатация е, не 
тензивна стопанска дейност в 
комуната, особено когато 
ва дума за перспективно раз 
ширяване на производствени
те и услужни мощности, необ 
ходими са все 
брой специалисти. Такива мла 
ди кадри има в комуната, но 
те трябва по-бързо да се 
включват в стопанската дей-

търговияплащането, 
всо още изцяло не е разре- 

юъпросите в снабдява- 
селскостопанска

активност 
на обсъждане на разширено
то заседание на Общинския 
комитет на СЙС в Бооиле- 
град, което се проведе на 19
1С*НИ.

В разглеждането на най- 
важните стопански въпроси 
участвуваха директорите на 
основните и трудови органи
зации, ръководителите на Об 
щинскатй скупщина и на об- 
ществ ено^политич  еони те орга 
низации в комуната.

Анализ за

шила 
мето. ООСТ

трудности с 
добитъа по- 

възмож-

дейноот среща 
изкупването на

ограничените 
ности за пласмента му. И обе 
ма на работата на ООСТ стро 
ителство е по-малък от мина*

ради

логодишния, защото се стиг
нало до намаляване на инве
стициите в областта на строи
телството.

За автотранспортното пред
приятие се наза, че всички 
слабости още не са надделя- 
ни, а те са последица на не- 
задоволяващата производител
ност на труда, нерационално
то ползване на средствата и 
несолидната организация на 
работа.

Основната организация на 
торената секция има известни 
трудности с пласмента на 
продукцията си, която повече 
от половината изнася на ита
лианския пазар.

за по-ин-състоянието
на стопанския живот в кому
ната изнесе председателят 
на комисията за обществено- 
икономически въпроси при 
ОК на СКС ЛЮБЕН БОГО- 
СЛОВОВ.

Стопанската дейност в ко
муната постигна крупен ре
зултат в обединяването, а се
га най-важната задача е раз
витието и укрепване на само- 
управителните отношения в 
сдружения труд. Главната ак
тивност ще се наоочи върху 
изграждането на отношения
та в областта на доходите, ко 
ето е централен въпрос в 
борбата за нови обществени 
и самоуправителни отношения. 
Досега основните и трудови 
организации по-голямо внима
ние отделяха върху разпреде
лението, а по-малко върху 
създаването на дохода — ка
зва се между другото в ана
лиза.

В оценката за сегашното 
състояние в основните и тру-

ста

още голям

ност.
На заседанието се каза, че 

препаленото раздухване на 
обективните трудности не мо 
же да оправдава някои субек 
тивни опущения. Защото, сло 
ред Проектозакона за сдруже 
ния труд, всички работници 
са еднакво отговорни за със 
тоянието в своите основни и 
трудови организации, което 
ще рече и за натрупване и 
за разпределение на доходите.

ГРИЖИ ЗА НОВИ КАДРИ

Участниците в заседанието 
на ОК на СКС направиха опит 
да дадат пълен отговор на 
въпроса до каква степен су
бективните сили в основните 
и трудови организации са пре 
устроени за осъществяване на 
по-добри резултати и премах
ване на някои слабости.

— Трудовият колектив на 
горската секция взе съответ-

общност

БЕЗКОМПРОМИСНО СРЕЩУ 
НОСИТЕЛИТЕ НА ОТПОРА

В заключителното слово на 
заседанието, секретарят на ОК 
на СКС Гоне Григоров меж
ду другото наза:

— Въз основа на изнесени
те тук констатации, основните 
и трудовите организации ще 
бъдат длъжни критически да 
разгледат досегашната си прак 
тика, за да изготвят конкрет
ни програми за акция. В слу
чая положителните процеси в 
стопанската дейност в кому
ната трябва още по-интензив 
но да продължим. В това от
ношение особена отговорност 
носят първичните организации 
на Съюза на комунистите. Те 
са длъжни решително да се 
противопоставят на всички но 
сители на отпорите, ноито се 
опитват да задържат старите 
отношения в момента, когато 
се борим за афирмация на 
сдружения труд. Но, тази ак
тивност не може да бъде 
неорганизирана. Тя предпочита 
програмната работа и пълното 
единомислие и единодействие 
на членовете в организациите 
на СКС.

Григоров изтънна, че борба
та за нови

В БОСИЛЕГРАДСКА ОБЩИНА

Щетите възлизат на 3,2 милиона дин.повечето имат са-

През изтеклите дни коми
сията на Изпълнителния съвет 
на Общинската скупщина в 
Бооилеград установи 
стта на материалните 
които предизвикаха последни 
те наводнения в комуната. Об 
що щетите възлизат на 3,2 
милиона динара.

На засетите частни площи, 
на обработваемите имоти и на 
ливадите дълготрайните дъж 
довалежи предизванаха щети 
ог 1,4 милиона динара. Причи 
нените щети на комунално-би
товите обекти в комуната въз 
лизат на около 1,4 милиона 
динара, а на новосъздадените 
горски култури 400 хиляди ди 
нара.

Досега повече от унищоже
ните и ощетените комунално-

битови ,обекти (пътища, моето 
ве и др), с помощта на жите 
лит.е от меот.ните общности ве 
че са оспособени за употре-стойно-
ба.щети,

По преценка на комисията 
последствията от наводнения
та най^зле ще се- отразят вър 
ху и инак лошото състояние 
на пътното стопанство в ко
муната, а след това и върху 
намаляването на животновъдна 
та храна, което пряко ще по- 
действува на
фонд.

М. Величков

В СДРУЖЕНАТА ОРГАНИЗА ЦИЯ „БОСИЛЕГРАД”

За по-добро снабдявай»
животновъдния

ОСНОВНАТА организация на 
сдружения труд „Слога” в Бо 
оилепрад тотви елаборат за 
преустройство и рационализа 
ция на търговската мрежа в 
комуната. Според елабората, 
който ще бъде обсъден и 
приет от самоулравителните 
■органи на тази основна органи 
зация на сдружения тРУД» най- 
малко десет магазина, намира
щи се в чаотни помещения ще 
бъдат преселени в обществе 
ни сгради, а също толкова да 
бъдат закрити. За сметка на 
това повече магазини не само 
в Босилгерд, но и но селата 
ще работят в две смени, а 
там, където позволяват възмож 
нОстите ще бъдат специализи 
рани.

Ефектът на тези и други ме 
роприятия, които ще се пред
приемат в търговията ще бъ

дат много значителни. Според 
досегашните изчисления, общи 
те запаси на стоките в магази
ните могат да се намалят от 
12 на 8 милиона динара. По 
такъв начин ще се постигне 
по-рацаонално ползване на 
оборотните средства, ноито та 
зи търговска организация обез 
печава от банкови кредити. Та 
на само на лихви годишно ще 
се пести от,400 до 500 хиляди 
динара.

Очаква се, че Общинската 
скупщина ще намали тазподи 
шния данък на онези селски 
домакинства, които от наводне 
нията са претърпели най-голе- 
ми материални щети.

В. В.

НА ДИМИТРОВГРАДСКИЯ ПА ЗАР инономичесни и 
отношениясамоу пра вител н и 

не може да се води на ду
ми, но на практика и с по
мощта на всички работници. 
Нуждите за създаване на 
®и отношения 
доходите, изострянето на лич 
ната

Има въглища
В рамките на това преустрой 

ство ще се предприемат мер 
ни да се подобри търговеното 
снабдяване и обслужване пре 
ди всично със стоки от първа 
необходимост, което е 
още един от най-актуалните 
проблеми в Босилеградска об 
щина.

СНАБДЯВАНЕТО 
беше един 
проблеми през миналата зи
ма в Димитровград. Безопор 
но този проблем ще възникне 
и тази зима ако гражданите 
не си обезпечат въглища на 
време.

Както бяхме осведомени о 
дирентора на ООСТ „Търго-

кооп” Сава Джорджевич 
мента има два вида въглища.
И то от 515 и 450 динара за 
един тон. През зимата обаче 
ще има недостиг на въглища, 
понеже същите ще се ползват 
за нуждите на термоцентрали програмите за 
те. Затова е препоръчително стабилизация и
гражданите да се обезпечат 'производителността
навреме.

с въглица 
от най-гол емите

в мо но-
в областта на

отговорност, по-бързото 
разрешаване на кадровите въ- 
проои,

все
осъществяването на

икономическа 
повишаване 

на труда
В. в.

в. в.
А.
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КОМУНАЛНИ АКЦИИ В 

ДИМИТРОВГРАДСКИТЕ СЕЛА
СИГНАЛИ

Празни магазини
в ВИСОЧКИ ОДОРОВЦИ

Изграждането на първата фа , телното предприятие ,Град- 
за на пътя Смиловци — Височ ня” и в първата фаза ще се 
ни Одоровци — Гуленовци, в работи върху поставяне на на-
дължина от около 6,5 кило мена настилка и изграждане
метра, е още една комунална на канавки. _
акция в Димитровградска об за първата фаза ще се из 
щина. Пътят изгражда строи разсходят около 270 хиляди ди-

миналия брой на вестника обнародвахме 
някои изявления на хора от Висок за лошото снабдя
ване на населението. Хората не могат 
хляб, сол, мая за сирене (което 
търси), храна за добитъна

И миналата година 
ник писа за лошото снабдяване на населението от 
този район. Снабдяването беше особено 
летните месеци, когато населението във височките се
ла стане три пъти по-голямо. Много нашенци идват 
тук да прекарат годишната си почивка и отиват разо
чаровани, че не могат да си купят дори и сирене, с 
което бачиите са пълни.

Отговор на този въпрос трябва да потърсим от 
отговорните лица в „Търгокоп” в Димитровград, който 
поддържа търговията във Висок. Трябва да нажем, че 
снабдяването на населението в този край не е само 
желание, но тяхно задължение. Неотдавна се проведе 
заседание на Централния комитет на СЮК по въпро
са на снабдяването и се изтъкна, че то е икономиче
ски въпрос. Случая с Висок в областта на снабдява
нето е типичен пример на неотговорно отношение нъм 
хората и техните проблеми. Още повече, този въпрос 
трябва на време да се решава когато се знае, че тук 
живеят старчески доманинства, които все повеч^ са 
ориентирани към нупуване на готова храна.

Затова сега, ногато идват летните месеци, когато 
оборота на продавниците се увеличава, не е късно снаб
дяването да се подобри и по асортимент и да се за

кара. От тях 150 местната об 
щност от В. Одоровци е полу 
чила от Самоуправителната об 
щност за комунални дейности, 
100 хиляди е помощ на воич 
ни жители от Забърдието, по
неже тези средства са оста 
нали от елентрифинацията, а 
останалите средства ще се съ 
берат чрез местно самообла 
гане.

да си купят 
сега толкова много се

и др.
по това време нашият вест-

трудно през

МЛЕКОПРЕРАБОТВАТЕЛНИЯ ПУНКТ В ИЗАТОВЦИ

РАБОТИ С ОЬЛЕН КАПАЦИТЕТ ПЕТЪРЛАШ
На пътя Петърлаш — 

дейна се работи усилено, 
първата фаза трасето, в дъл 

4 километра, беше

Ра-
В

кото от целия Висок, без Се
нокос. Както ни запозна ГОЙ 
КО ЧИРИЧ, ръководител на 
пункта, до средата «а юли ра 
ботниците ще бъдат претру 
нани с работа. Сега те прера 
ботват 2600 кг. мляно. Преди 
известно време те бяха за
труднени поради 
на тока във Висок. Сега рабо 
тата тече нормално. Докато 
Гойно Чирич и КИРИЛ РАН- 
ЧИН поотоянно работят в пунк 
та, НИКИФОР ПЕТРОВ 
АРСОВ прекарват млякото от 
Каменица, Брайновци и след 
това работят в пункта.

След преработка на сирене 
то то се прекарва в Сенокос,' 
нъдето се прави 
старопланински кашкавал. Как 
то заяви Гойко Чирич тази го
дина качеството на кашкава
ла и сиренето е отлично 
се очаква производството на 
време да бъде продадено на 
потребителите.

жина от 
разширен© и докарани камъни. 
В докарването участвуваха пре 
селниците от Петърлаш в Ди 

Мнозина дадоха• х-: митровград.
л© няколко трудодни. Земедал 
ската кооперация „Сточар” със 
своите трактори 
камък за трасето. В момента 
се работи върху поставянето 
(настилка.

Освен средства от местното 
самооблагане и помощ на Об 
щността за комунални дейно 
сти значителни средства ще 
се съберат от преселниците.
Пари досега са пратили 33 ду
ши, а сумата възлиза на 27 
хиляди динара. Между тях са 
и БОГОЛЮБ ХРИСТОВ от Бел 
град, който е изпратил 2000 
динара, МИХАИЛ ВЕЛИЧКОВ 
от Бановичи — 1500 и ИВАН

и МАКСИМОВ от Светозарево
— 1200 динара. Единадесет ду 
ши са изпратили по 1000 ди
нара. Очаква се, че по този 
начин да се съберат 120 хиля

Б. Н. ди динара.

превозваше
прекъсване

3
г } и ВЕЛКОдоволят и нуждите на хората, които идват тук да пре

карат почивката си.
Б. Николов

НОВИНИ ОТ КЛИСУРА

I прочутиятГ0ЛЯМ УСПЕХ НА 

МИРОВИЯ СЪВЕТ 1
Гойко Чирич

В Малекопреработвателния 
пункт в Изатовци работят 4 
работника и преработват мля

телен или общо 141 ученика 
имат положителен успех на 
годината. 17 ученици с една,
две
ки посещават допълнително 
обучение, коет© ще продъл 
жи до 23 юни т. г.

Учебният материал по вси 
във воични

В течение на 1975 година и
първото полугодие на 

година мировият съвет в
А. Д.пре3 

1976
Клисура е разгледал 80 де
ла, предимно от имуществено 
правните отношения и полски 
щети.

Всички дела са решени с ус 
пех, а само три от разгледа
ните са отишли пред общин 
ския съд в Сурдулица поради 
голяма лична нетърпимост меж 
ду „обвинителя” и „обвине-

или повече слаби бележ

АСФАЛТ В ЖЕЛЮШАчки предмети и 
класове е минат и от бол ши н 
ството ученици овладян добре.

Най-добър успех поназа ос- 
ми клас. М- в-

стана и първото село, което 
асфалтира улиците си. Асфал
тово платно, в дължина от око 
л0 500 метра, понри главната 
улица „Маршал Тито".

Началните работи, изкопава
нето и поставянето на наме- 
ната настилка, проведе кому
налното предприятие от Пи
рот, а асфалта сложи „Врело" 
от Б. Паланка. Пътят е широк 
4 метра, а стойността за из
граждането му възлиза на 340 
хиляди динара. Средствата са 
обезпечени чрез меотно са
мооблагане.

Планира се, в течение на 
сезона, да се изгради и пътя 
до гробищата, в дължина от 
около 250 метра. Този път 
желюшани ще изграждат са
ми, чрез местно самооблагане 
и доброволна работа.

Освен тези в план е да се 
асфалтира и улица „Георги 
Димитров'’, от разсадника до 
кожообработвателното пред
приятие „Братство", в дължи 
на от около 1200 метра. Също 
ще се асфалтира по цялата 
дължина улица 
то", на която 
фалтирани около 
Асфалтирането на тези ули
ци ще се проведе след нато 
се съберат средства чрез 
местно самооблагане. Събра
лите досега средства са из
разходвани за асфалтиране на 
главната улица.

т,0 осветли улиците си с нео
ново осветление, а ето че

Желюша е първото село в 
Дими тро в градска община, ное-

я” ХУБОСТИТЕ НА НАШИТЕ КРАИЩАни
За така успешното разреша

ване на делата мировият съ
вет е Клисура получи популяр 
ното си име „съд на мира".

ВЛАСИ
Успехът от пети 

до осми клас 
добър

От 158 ученици олг пети до 
осми клас в основното унили 

„Иво Дола Рибар в Кли 
54 взеха класа с отли- 

— с много-добър, 34
ще
сура,
Ч_!Нс добър, 15 — със задоволе

Местна общност 

Ясеновдел 

тен. сметка 

82810-646-202 

СДК Бабушница

„Маршал Ти- 
остават неао-

500 метра.

амфитеатър при село Власи.

години природата на Власи е също о Р (оло 30 доманинства ще строят

80

А. Д.
мислят.. .
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ДУНАТ НА 4 ЮЛИ НА ВЛАСИНСКО ЕЗЕРО ЩЕ СЕ ПРОВЕДЕСРЕЩА НА 
МЛАДИТЕ ПОЕТИНай-дбйни младежки 

организации
ЧЕТИРИНАДЕСЕТИЯТ ТРАДИЦИОНЕН 

СЪБОР НА ГОРАНИТЕНа тазгодишните девети по 
ред традиционни „Майски 
срещи” на поетите от средни 
те училища в Югославия, ко
ито се състояха в Никинда, 
участвуваха и Снежана Илиева 
ученичка о II) и Деница Илие
ва ученичка от II клас на гим 
мазията „Й. Б. Тито” в Ди
митровград. Между 138 участ
ника

езеро ще се състои и голям 
митинг.

Програмата на Събора ще 
има състезателен характер. 
Ще има надпяване, рецитали, 
.музикални и танцови изпълне
ния, а ще бъде пропита с лю 
бов към природата, гората и 
зеленината.

Ноо рди маци ои ният комитет 
при Общинската скупщина на 
порените в Сурдулица върши 
сериозна подготовка във връз 
на с организирането на Чети 
ринадесетия събор на герани 
те от СР Сърбия на Власин 
ско езеро.

Рошено е да се изпратят по
кани за участие в Събора на 
всички общински снупщини 
на гораните в СР Сърбия и 
социалистическите автономни 
области Косово и Войводина и 
на всички републикански и об 
лаотни снупщини на гораните.

Тазгодишният традиционен 
Събор на гораните на 4 юли 
на Власинско езеро ще се 
проведе под покровителство 
на Горското стопанство от 
Враня с помощта на трудови 
организации от Сурдулишка 
община и целия Южноморав 
ски регион.

Организатори на Събора са 
Републиканската скупщина на 
гораните в СР Сърбия и Об 
щинската скупщина на гора
ните в Сурдулишка община. 
По този повод край Власинско

В босия вграденото планин 
ско село Дукат съществуват 
две първични младежки орга 
низации.

Всъщност след младежките 
конгреси (на СРС и СФРЮ) 
младежта в селото се реорга 
низира. Бяха създадени две- 
лървични организации — Ду. 
нат-център и Дукат-лудпна. 
Младежите и девойките запо 
чнаха по-често да се събират. 
Първичните пък организации 
започнаха да се състезават по
между си. Това засили ангажи 
раността на всеки младеж.

А започна се без големи пре 
тенции. Първо се устрои еви. 
денция — всички младежи по
лучили членски книжки. Мла
дите започнаха редовно да 
плащат членски внос и чувство 
то на принадлежност завладя 
всички. Сетне започнаха редов 
но да откликват на всяка ак
ция. Набързо обаче сами ста 
«аха 'носители и организатори 
на редица комунално-битови и 
други акции. С това спечели
ха доверието, на съселяните 
си.

Дукатските младежи, един
ствени в Босилеградска общи 
«а се опитаха да участвуват в 
съюзната младежка акция 
„Младият земеделец — стоко- 

^ производител". От друга стра
на, разделянето на двете пър 

• вични организации и състеза 
зателния дух не разделиха ду 
катската младеж. Напротив, с 
още по-голямо усъдие за все 
ни държавен празник изпъл
няваха съвместни културио-ху

дожествени и забавни програ
ми.

С упорития труд, дейното 
участие в разрешаването на 
наболелите проблеми, младите 
спечелиха доверието и на ос 
таналите

млади поети от всич
ки средни училища в страна
та ни — димитровградските по 
ети се представиха много до 
бре. Снежана Илиева спечели 
първата награда на публика
та, а гимназията бе отличена

обществено-полити
чески организация в селото. 
С особен авторитет се ползват 
пред първичната организация 
на Съюза на комунистите. Впо 
следствие на това на първо
то предстоящо събрание 17 
младежи и девойки ще бъдат 
приети в СК. А това за мла 
дите е не само високо приз 
нание, но и огромно насърче 
ние. Още повече, че приема 
нето се върши по предложи 
ние на младежките първични 
организации.

Усилията и

М. Величков

с грамота.
На срещите присъствуваха 

и 25 афирмирани югославски 
поети и писатели.

По времо па тридневното 
пребиваване в Кикиида, ос
вен че учениците четоха сво 
ите творби, бяха организира
ни и редица културни мани- 
феотации. Беше организиран 
и лагерен огт>н, където стихо 
ве на световни и домашни по 
ети чете известният югослав
ски рецитатор Рале Дамяно- 
вич. Участниците също обико 
лиха известните културни и 
исторически места в Кикинда, 
иакто и някои трудови ор
ганизации.

ЛЮБОПИТНО

Скални рисунки в 

пустинни планини
активността на 

дукатските младежи и девойки 
«е останаха незабелязани и от 
ръководството на общинските 
обществено-политически 
низации. От страна на Общин 
ската конференция на ССМ 
в Босилеград двете първични 
организации са провъзгласени 
за най-дейни в комуната и са 
наградени с портативни теле 
визори.

Да кажем и това, че на вт.о-

Голяма изненада поднесли 
на учените от Алма Ата об 
горелите от слънце пустинни 
планини Ханту в Централна 
Азия. На една от скалите е 
открита художествена компо
зиция, създадена около де 
шата ера. Върху нея е изо- 
сетото хилядолетие преди на 
бразен маскиран унротител на 
зверове. Той е обкръжен от 
бизони, диви бикове и големи 
хищници.

орга

Д. И.

В първата смяна - 5000 бригадири
ро място по активиоот са мла 
дежите от с. 5^ги дол. Не тях 
Общинската конференция на 
ССМ присъди портативен ра
диокасетофон. До края «а го
дината още пет първични мла
дежки организации в Босиле 
градска община ще бъдат на
градени с радио-касетофони.

Ванче Богоев

Миналата чковица, Мариово, Сава. В на 
чалото на юли ще започнат 
трудовите акции и в Крагуе- 
вац, Сутйесна и Белград.

От 26 юни младежки тру
дови бригади ще работят в 
общините Нова Горица и Тол- 
мин в СР Словения, пострада 
ли неотдавна от земетресе
нието.

седмица, по три
десети път в‘ свободната стра 
на, започнаха съюзните акции 
на младежките трудови бри
гади. В първата смяна ще ра 
ботят

Изследванията показали, че
тази 
някакви
тересно е, че тя е твърде сход 
на с известното в световната 
наука изображение на звероу 
нротител в пещерата „Тримата 
братя".

гравюра е изсечена с 
камени оръдия. Ин-

над 5 хиляди младежи 
и девойки.

Отново оживяха Морава, 
Ниш, Гердап, Сисак, Ясеновац, 
Палич, Нозянско, Козара, Пла

Црд.тстЕо Лястовичка ЖШ№.
На гарата В тихата утрин 

под нашата стреха 
с перце в човката 
лястовичка долетя.

През един летен ден аз и 
татко отидохме на гарата да 
посрещнем вуйчо. Трябваше 
да пристигне с бързия влак. 
Докато чакахме аз с любопит
ство разглеждах гарата.

Ние бяхме влезнали в ча
калнята, Това е не много голя
мо помещение, където имаше 
две-три пейки, за да могат път
ниците или посрещаните да 
седнат, ако влаковете имат за 
къснение или пък дойдат по- 
рано на гарата, преди тръгва
нето на влака. Този ден в ча
калнята имаше много хора. 
Висички имаха доста багаж — 
пътни чанти, куфери, кошници. 
На гишето вече даваха билети 
за влака.

с ръка и изчезна от прозоре
ца. Когато влакът спря той ве
че слизаше по стъпалата на 
вагона. Носеше куфар. Ние го 
разцелувахме и весели тръг
нахме към къщи.

Гнездото започна 
пъргаво да прави, 
хврънва, пак се връща 
прави своягга къща.

В нея тя щастлива 
Ще снесе яйца,
■от тях ще измъти 
овоите деца.

* Отведнъж погълща 
14 000 литра — или 1,4 
м3 въздух с дробовете

Ангелина Максимова 
Димитровград

В тихата утрин 
под нашата стреха 
пнездо.то си вие 
лястовица мила.

си.

Притурка 

за деца
* Езинът му е тежък 

нолното 4 бика — около 
3 тона.

Светлана ^Стойкова
Божица

1ДД11|Дж1
През лятната ваканция от миналия брой 

на в „Братство" на „Младежката страница" 
ще поместваме интрресни материали за най- 
малките и от най-малките читатели на „Брат
ство”, учениците от основните училища. По
канваме ви да сътрудничите през лятото във 
вашата страница, докато вие и „Другарче", 
вашият спътник през учебната година, сте на 
ваканция!

След известно време отвори 
ха вратата на чакалнята. Всич
ки излезнахме на перона. Съ
щевременно, като намаляваше 
скоростта си в гарата влизаше 
празни, или пък имаше товар
ни вагони, които чакаха да 
влака, който очаквахме. Под 
неговата тежина релсите по
треперваха. Спря на втория ко 
ловоз. Останалите бяха или 
тръгнат нататък по разписание

а Дава до 50 тона
маст, ноето се равнява 
на около 170 дебели сви
не.

* Новороденият нит е
дълъг 8 метра и тежи 
6 тона .

Очакваме да ни пкшете как прекарва
те ваканцията, къде летувате, за вашите иг
ри, преживелици, развлечения и приключе
ния.

то.

Пътниците махаха с ръка от 
купетата на вагоните. На един 
от прозорците на вагона зър
нахме вуйчо. Той ни махна

1 Всенидневно 
бозае и

много 
на ден става 

по-тежък за оноло 100Редколегията на в „Другарче"
кг.
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В СЕЛО ВЛАСИ — ПИРОТСКА ОБЩИНА

ОСНОВНОТО УЧИЛИЩЕ 

ОТПРАЗНУВА НАЙ-ДОБРАТА БИБЛИОТЕКА
ПАТРОННИЯ ПИРОТСНАТА, БИБЛИОТЕКА 

има 14 селски библиотеки 
общината. Библиотеката в се 
ло Власи се числи нъм най- 
добрите не само в общината, 
но и в тази част на ОР Сър 
бия. Тя има околно 3000 
ги с три помещения: регистър 
на книгите, обща читалня, дет 
око отделение и отделение пе 
чат. Библиотеката получава де 
сетина вестници и списания, 
които се събират и 
зват. Сега на 
има всички броеве на тези 
вестници от 1962 година, кое 
то представлява рядкост за ед 
на селска библиотека.

СПАСЕН ИЛИЕВ, работи 
библиотеката дълги години и 
с любов изпълнява тази рабо
та. Той не оамо че 
дрежда книгите, описанията и 
вестниците, но се старае и за 
увеличаване броя на читатели 
те. Сега най-вече 
от редовете на учениците. Тук 
се ползват с книги 
учениците от Власи но и от

си ПРАЗНИК в

На 18 юни основното учили 
щ,е в Босилеград, което носи 
името на световно известния 
български революционнер и ин 
тернационалист Георги Дими
тров, тържество ознаменува 
патронния си празник.

става обвинител и доназва пре 
стъпното дело на фашизма. С 
името на Димитров са свърза
ни |и светлите нни-страници от 
югославско-българските отноше 
ния, а сътрудничеството му с 
Другаря Тито ще 
най-убедителен пример 
действие между номунисти в 
борбата им за разнообразни и 
плодотворни междусъседски от 
ношения

стане нато 
за съ-Пред родителите, 

и гостите тържеството
учениците 

отнри
директорът на училището. СТО 
ИНЕ ИВАНОВ. В кратно си сдо 
во той говори за Георги Дими 
тров, като българин 
на международното работниче 
ско движение, той каза:

под вър
би блиотеката

изтъкна Иванов.
В продължение на тържество 

то Иванов връчи „Букова гра
мота” на осемклаониците МИ
ЛИЦА ДИМИТРОВА и АНТОН 
ТОНЧЕВ, които са били пълни 
отличници от първи до осми 
клас.

След това учениците от вси 
чки класове на училището, в
продължение от 
предадоха подбрана културно- 
художествена програма.

деец

в
— Името на велиния Дими 

тров стана известно из целия 
свят 1933 година по време на 
Лайпцигския процес, приреден 
от фашистите. Димитров и дру 
гарите му бяла лъжливо обве 
нени за подпалването на найх 
стага. Но вместо обвинен Ди 
митров по време на процеса

Митко Стоянов, секретар на партийната организация, Дри
на Николова, ученичка и библиотенарят Спасен Илиев.

съседните села. Засега 112 
ученици са регистрирани като 
редовни читатели.

Има редовни читатели и от 
селото. Между тях най-добри 
са Крум Живков, Тодор Кръ
стев, Никола Нинов, Кира Ми 
лаков, Митко Стоянов, Лазар

с вкус по-

Николов, Бранно Миланов и 
ДР-

За Крум Живков назват, че 
мяма ден да не се отбие в 
библиотеката. Редовно 
„Политика”, „Задруга”, и ма
кар че е на 78 години проя 
вява голям интерес към Зако
нопроекта за сдружения труд.

един час читатели са

«е самоВ. В. чете

В БОСИЛЕГРАДСКАТА ГИМНАЗИЯ „ИВАН КАРАИВАНОВ”

Успех, какъвто досега не е постигнат
— В края на учебната годи 

на успехът в босилеградсната 
гимназия „Иван Караиванов” е 
значително по-добър в сравне 
ние с миналогодишния, заяви 
Захари Стоянов- дирентор на 
гимназията. Стоянов

добър 3,75. Това е най-голе- 
мият успех в гимназията от 
основаването й до днес.

От Фонда за награждаване 
на проявилите 
„Иван Караиванов 
лични
ци — общо 54 — са награде 
ни с книги от Народноосвобо 
дителната война и Революция

ците от първи клас. Това до 
голяма степен е и разбирае
мо, защото тук за първ път 
учат ученици от петте районни 
основни училища в комуната. 
А не всички

се ученици 
воички от- 

и много добри учени
имат еднаква 

предварителна подготовка.
Известно число ученици, оба 

че са останали на поправител 
ни изпити

посочи
факта, че в математическата
паралелка на трети гимназиа
лен клас само един ученик е 
останал със само една еди
ница, докато общия среден 
успех на паралелката е много

по един или два 
предмета, коит,о според новия 
Закон, след десетдневно за
дължително допълнително обу 
чение имат право два пъти да 
се явяват на изпит и да по
правят. Новия Закон, който е 
в оила вече две години, в до
сегашното му прилагане 
показа като положителна мер 
на, защото до голяма степен 
намали числото на повтарящи 
те класа, и по този начин по
добрява обЩ<ия успех.

та.
Най-слаб успех — добави 

директорът — показаха учени

Крум Живков 
със „Политика" за 
почва и завърша 
шва всеки ден

КРАЙГРАНИЧНО СЪТРУДНИЧ ЧЕСТВО
се

Концерт на димитровградските 

самодейци в Сливница
Ванче Богоев

В рамките на крайграничното 
сътрудничество между Дими
тровград и съседните общини 
от НР България в Сливница 
гостува димитровградското са
модейно и улту р но-худож ес тв е 
но дружество „Георги Димит 
ров”. В препълната зала на 
народното читалище 
ние” в Сливница Димитровград 
сните самодейци се представи 
ха с танцови изпълнения и 
китка народни лесни от всич 
ки краища «а Югославия.

Концерът беше 
приет, а изпълнителите при- 
ветствувани с бурни аплоди
сменти.

След концерта беше органи 
зирана обща вечеря, която пре 
мина в приятна обстановка и 
разговори между самодейците 
от Димитровград и приятели
те им от Сливница.

т ИЗ ЖИВОТА НА НАРОДНОСТИТЕ

РАВНОПРАВНО КУЛТУРНО РАЗВИТИЕурсната народност 
в Югославия, като равнопра
вен член на югославската со 
циалистическа общност, все 
повече развива своите творче 
ски възможности във всички 
области на живота, а особено 
в областта на културата. Днес 
тази народност има на роден 
езин училища, информативни 
средства, издателска деятел
ност, театър, културно-х/удоже 
ствена дружества, литера
тура, .. По думите на Илями 
Емин, един от най-виднито пи 
сатели от турската народност, 
— турската народност дава 
голям принос в културното съ
трудничество между Югосла
вия и Турция.

Трябва да се изтъкнат из
ключителните усилия на тур 
ската народност в Югославия, 
преди всичко на литературни 
те творци и преводачите, кои 
то през последните години пре 
ведоха голям брой книги от 
югославски автори в Турция. 
Най-голям интерес в Турция 
представяв ат н роиз в оденият а 
на нашия нобеловец Иво Ан- 
дрич, който им а вече нянолно 
издания в големи тиражи, как 
то и романа на Меша Селммо- 
вич „Дервишът и смъртта.”

Голям интерес в турската 
общественост предизвика и 
„Книгата за Тито”, от Вилно 
Винтерхалтер която За непъл 
ни дво години претърпя две

издания. В скоро време в пре 
вод на Илями Емин, излиза и 
книгата „Самоуправителен со 
Циалшъм” от Йосип Броз Ти

са много творби на турските 
писатели, между които найза- 
бележителни са книгите на На 
зим Хикмет, един от най-из
вестните писатели от турската 
народност.

манифестации в нашата страна. 
Преди няколко години изтъкна
тия турски писател Фазил Хи 
сни Даглараджа получи награ 
дата по литература „Златен 
венец"
ние, което се присъжда в об 
ластта на поезията на „Стру 
жките вечери на поезията" в 
Струга.

Турският драматичен театър 
от Скопие с успех гостува в 
Турция, а сега се прави подго 
товка За нови посещения. По 
чти няма манифестация 
Югославия или в Турция, в 
която да не участвуват хората 
•на изкуството от двете стра
ни. Да не споменем само све 
товната Галерия на карикатура 
та в Скопие, многото художе
ствени изложби, самодейни 
ансамбли различни симпозиу 
ми от научно и художествено 
естество.

Всичко това е само част от 
богатото културно сътруднича 
ство между Югославия и Тур 
ция в която огромен принос 
имат литературните творци, хо 
рата на драматичното изкуство, 
журналисти кинодейци и дру 
пи обществени деятели от тур 
ската народност в Югославия.

(според „ТАНЮГ”)

„Съзна

то.
Югославската общественост, 

също така, проявява голям ин 
терес за произведенията на 
турската литература. Списа
нията и вестниците в нашата 
страна дават прегледи на тур. 
ската литература. Преведени

наи-голямо призна

Връзките на югославските и 
турските писатели са твърде 
добри от много години. Изве 
стни турски творци редовно 
участвуват на литаратурните

радушно

в
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М-ИИИТЕ ПЕНСИИ
щитна добавка, доволното тях 

не надминава
На последното заседание на

Скупщината на Републиканска пенсия!нета
сума от 1 500 динара.

Правото на защитна добав 
на според новото решение ели 
за в сила от първия ден на 
следващия месец след пода
деното заявление и за 6 ме
сеца назад, но не и по-напред 
от деня, от влизането в сила 
на посоченото решение, т. е., 
преди 1 куни 1976 година.

Право на защитна добавна 
не се отнася и за ползващи
те преждевременна 
на пенсия, кантон на ползващи 
пенсии, получили това право 
зарад упражняване на 
стоятелни дейности. Същото 
важи и за членовете на семей 
ствата им. Ползващите за щит 
на добавна са длъжни да зая
вят евентуални промени по от
ношение имуществото си съ
стояние, приходите — в служ 
бата, която превежда пенсии 
те и защитните добавки^

та общност по пенсионно и
инвалидно осигуряване на ра
ботниците в Белград е решено 
защитната добавна от 1 юни 
настоящата година да се уве 
личи от 1200 на 1500 дина
ра. На досегашните получите 
ли на защитна добавна ще се 
утвърди защитна добавка спо
ред решението за изменения 
та и допълненията на Реше
нието сумата за защитните до
бавки и за условията да полу
чаваното на същите, нанто и 
за загубването на право на 
защитна добавна. Олужбен 
вестник на ОРС бр. 21/76).

По-раншните получатели на 
такива добавки, които вече са 
загубили това право, поради 
това че пенсиите им след съг 
лаоуваното с икономическите 
процеси е надминала сумата 
на най-ниската пенсия от 1 200 
динара — ще получат по иска 
не на ползващите пенсия, за-

ОТ ЗАСЕДАНИЕТО НА КОМИТЕТА
ПО ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ И СОЦИАЛНА ПОЛИТИКА

Минимум здравни мероприятия 

при природни бедствия старчес-

Макар че здравните служби 
е наводнените области в Цен
трална Сърбия и автономните 
области Косово и Войводина 
действуваха твърде бързо и 
енергично, една от съществе 
ните поуки от тези природни 
бедствия е, че 
ните мерки занапред трябва да 
се придава по-голямо значение. 
Това бе едно от заключенията 
на състоялото 
е Сутоморе 
Съюзния комитет 
пазване и социална защита.

назано много за обществените 
дейности и техните специфи- 
чности, нъм които се 
и здравеопазването. Нощното 
дежурство трябва да се пред
види в Закона само 
е наложително, нанто това 
случаи в здравеопазването.

От становището 
та — Комитетът

ва да определи единен 
утврждаване 

предел за годишна почивна на 
работниците. Долната г~ 
е утвърдена с Конституцията 
и с определянето на горния 
праг — би се обезпечило рав
ноправно положение на работ
ниците във всични републики и 
автономните области, моето се
га не е случай.

начин само-
на най-висшияотнася

граница

ако това
ена превантив

на защита- 
така също

счита, че Проектозаконът тряб д. т.се тези дни 
съвещание на

ИЗ ПРОЕКТОПЛАНА ЗА РАЗВИТИЕ
ТО НА СИО ПИРОТ

по здравео- НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ СЛЕД НАВОДНЕНИЯТА В БА БУШНИШНА ОБЩИНА
Обсъждайки тази тема Ко

митетът е констатирал, че с 
водната стихия са бил и застра
шени най-изостаналите общини, 
които почти и не са 
достатъчно лекари, 
но здравни и социални заведе 
ния. Занапред трябва да 
подготвим, така че 
природно бедствие да не ни 
изненада.

РАЗШИРЯВАНЕ НА 

ЗДРАВНАТА МРЕЖА Ваксинираме 

на населението
имали 

достатъч-
Една от предстоящите 

чи в перспективното развитие 
на здравеопазването на 
торията на Самоуправителната 
общност

зада- ложение един лекар ще обслу 
жва средно към 1700 деца.

Предвижда се в службата 
за здравно-статистичесни 
дения да работят 8

в службата по медицина на 
труда — 12 лекара и 18 здрав 
ни работници — 
сестри и със средно професио 
нално образование.

На територията на Общност
та трябва да има 460 болнични 
легла, от ноито 60 в стациона
ра в Димитровград и 28 в ста
ционара в Бабушница.

Предложението на плана е 
направено 
требностите за здравна защи
та, както и правата на осигу
рените лица.

се
кинакво тери-

све-на интересите по 
здравно осигуряване Пирот 
и разширяването на 
от здравни заведения. Запла
нувано е до 1980 година да се 
построят общо 12 здравни 
станции и 13 амбулатории. От 
тях две здравни станции и три 
амбулатории трябва да 
Димитровград (сега 
здравни станции и две амбула 
тории), а Бабушница 4 здрав
ни станции и 5 амбулатории. 
Останалите ще получи Ппрот
ека община.

В Централа Сърбия са вак 
синирани според сведения, ко 
1ито изнесе дф Любимко Джор 
джевич, 40 000 жители, а извър
шен е медицински контрол 
над 2 800 селски водопроводи 
и кладенци. И въпреки че е 
направено много за предот
вратяването на евентуални епи 
демии, здравната служба, как 

бе изтъкнато на съвеща
нието — трябва да бъде на- 
щрен и напълно подготвена. 
Предложено е, също така. 
Съюзният комитет по здравео 
пазване и социална политика 
в съдействие със Съюзния за 
вод по здравна защита • и др. 
отговорни органи да утвърди ми 
нимум общоюгославски меро 
приятия, които обезателно да 
се прилагат в такива и подоб 
ни случаи. В утвърждаването 
на тези мероприятия ще бъ 
дат от полза сътрудничество 
със санитарната служба в 
ЮНА.

Комитет е

статици, Катастрофалните наводнения, 
сполетяха

и в Бабушница (в кв. ,Лейка” 
и ул. „Радко Павлович".).

е а ноито неотдавна 
Бабушнишна община, освен че 
причинаха големи щети. застра 
шават и здравето на хората. 
Поради това Здравния дом в 
Бабушница предприема съот
ветни мерки, за да не избух 
нат епидемии. Тези дни 
върши ваноиниране на насе 
лението в ония части в общи 
ната, които най-много са стра 
дали от наводненията.

мрежата
медицински

Тъй като налтажите за сяаб- 
яване на населението с вода 
в много селища в общината 
са замръсени, предприети са 
мерки са тяхното почистване 
и хпоризиране. Водопроводът 
в Бабушница е в изправно съ
стояние, но водоснабдяването 
в селата е още лошо.

получи 
има две се

то

въз основа на по-

Ще бъде извършена вакси 
нация на населението в с. Из 
вор, Д. Стрижевац, Горчинац

Същевременно се предвиж
да в службите по обща меди 
цина да се обезпечат 37 лека 
ри, 53 медицински сестри и 9 
акушерки. По тоя начин 
ленар обща практика ще об
служва 3043 жители. От общия 
брой — 37, тринадесет души 
трябва да имат постоянно ра
ботно място в теренните здрав 
ни станции.

От друга страна, във всяка 
община трябва да се обезпе
чи диспансер за предучилищ 
на възраст и диспансер за уче 
ници, също с 
дър. В тази служба трябва да 
работят 14 лекари и 24 меди
цински сестри. При такова по-

Ст. Н. М. А.

ПЛОДОВЕТЕ В

един

НИШИ]

ХРАНАТА
СПОРЕД възрастта, вида и тежестта 

,на труда на организма са необходими ра
злични количества вода, белтъчини, въгле
хидрати, соли, витамини и др. Тези веще
ства той ои набави от различните видове 
продукти, готови храни и напитки.

При недостиг или излишък

Високото съдържание на калиеви соли 
помага за регулиране на апкално-нисели- 

равжувесие в организма, а желе- 
средство 

Плодовите
възбуждат апетита, улесняват 

отделянето на стомашния и чревния сок, 
'ускоряват обмяната на веществата, уто
ляват жаждата при треснави състояния 
и проявяват бактерицидно действие

Багрилните пектинови вещества ук
репват капилярите и имат детоксичнО дей
ствие при глоям брой отровни 

Витамините

приел и меро
приятия за защита на населе 
нието при поява на припни 
епидемии.

Комитетът разисква и по Про 
ектозанона за сдружения труд 
и констатира, че в него не е

нното
зните соли са като естествено 
в борбата с малонървието. 
киселини

постоянен ка-
в организ

ма настъпват различни по вид и отелен 
смущения, ноито могат да доведат и до 
болестни състояния. Най-тежки са сму
щенията през зимните месеци и пролетта, 
когатю се намаляват 
приемане на естествени витамини 
ги биологично и физиологично 
щества поради намаляването 
на плодовете и зеленчуците.

Химичният състав на предлаганите за 
консумация наши и чуждестранни 
оо1Ви плодове определя

ИНТЕРЕСНИ НОВИНИ възможностите за
и дру- 

активни в е-Вода и инфаркт вещества.
повишават 

<на организма, подпомагат 
пето и функциите на повечето
- - "ГГиЖГ пра^Г иДГ
плехвдратите. Наричните 
ролята на биологични 
бавн.0 протичащите 
и физиологически
гьби^^ИТе ушщожават повечето от 
гъбичките, причинители на възпаления на 
кожата, лигавицата и я на
„^.,Изойцо г,л°Йовете и техните сокове 
дават големи възможности за всестоанил 
укрепване и поддържане на. организма 
през зимните и пролетите 
следва най-рационално да ги използваме 
в пряоно състояние или като 
появата на зеленчуците. сакове до

устойчивостта 
кръ вообразува- 

от жле

на пазара

цитру- 
в тялото твърде 

тлямо и полезно хранително, биологично 
физиологично и лечебно действие, нанто 
за здравия организъм, така и при редица 
стомашно-чревни, сърд ечно-съдови, 
подробни и бъбречни забалявания- ’ 
тония, нарушена обмяна на 
главоболие, физическа 
Някои от

Лекари са изследвали съста мален процент от примеси),
ва на питейната вода във инфрактите и пристъпите на
връзна с вида на различните хипертония са повече.
?л?ЛтШ№! в ФаД°ве на До това заключение са стиг 
1ФР. Те са стигнали до заклю нали и някои английски лека-
чение, че употребяваната за ри. В Рлазтоу, нъдею водата
пиене вода, в зависимост от е доста „мека”,
съдържащите се в нея приме смъртните случаи в резултат
ои, оказва влияние върху здра «а сърдечно-съдови заболява-
вословното състояние на хора- ,ния е много по-висок от Лон
та. Установено е, че. съдържа дон, нъдето водата е
щата повече минерални приме да”. Това се потвърждава 'и ,и
си вода или нанто я нарича във Финландия, нъдето водата
ме „твърда вода, влияе бла- общо взето е „мека”. Там
готворно върху сърдечно-съдо- според проф. Карвонен «а
вата дейност на организма и 10 000 души 250 умират от ин-
обратно там, нъдето вода- франт именио поради тези
та е „мена (без или с мина-

ензими
катализатори при 

в организма химически 
процеси.

играят

чер- 
хипер- 

веществата, 
и умствена умора, 

тях се използват нато добри ли- 
уретични и лаксативни средства при боан- 
хити, трахеити, еластични 
ентернити, възпаления на 

т. н.
Голямото количество лесно уовояема 

от организма плодова захар укрепва 
нйзма и позволява използването на 
довете при разтоварващите

процентът на
ТН;

колити, гастро- 
слизестите ципи

„твър-

орга- 
плю-

Ле™ Л”абет“ИфарГ Дневно наедно6 200-300НСг^“лодааевсени-при
чини.

Д-Р С. Л.
СТРАНИЦА 10

БРАТСТВО * 25 ЮНИ 1976



НАШИЯТ ФОТООБЕКТИВ ЗАБЕЛЕЖИ

010-81234!ОБЗОР

бездеиств
Футболните състезания в 

Междуобщи,йената футболна 
дивизия Ниш приключиха мина 
лата седмица. За димитров
градския футболен отбор 
же да се каже — безуспешно. 
След есенния 
Балкански'’

за подготовка на оггбора. То
ва бе /новина, оценена 
положително.

Но след десетдневния пре 
стой в Каменица — всичко 
замря. Фотболистите прекъсна 
ха тренировките, нанто пред, 
така и по време на състеза
нията. ‘В резултат на тоза ус
пехите изостанаха.

В пролетния дял 
ния отборът спечели само две 
срещи, три мача ипра равно, 
а в четири претърпя пораже
ния. Управата бе на станови
ще, че мястото което ще се 
заеме не е най-важното. Фут 
болистите уж приеха това ста 
новище, но в себе си бяха 
недоволни. Те са на мнение, 
че е момент да се мине във 
висш ранг. Истината е — има
ха достатъчно аргументи за

/такова мнение. Отборът дълги 
години игра"-а този 
През есента се класираха до
бре, главните противници идва 
ха на гости. 'При това се про 

подготовка в Камени-

твърде състав.

мо
веде иполусезон „А. 

се нласира на че
твърто място с 12 точки, кол 
кото има и първоклаоираниятг. 
В този полусезон отборът 
чели шест, а загуби три мача.

ца...
За несполуката има и обек 

тиани причини. Една е че бол
шинството от тях работят в 
различни смени. А при такива 
усло/вия не е възможно редов 
но да се дренира.

Но има и-д^уги-грешки. За
що например постоянно ипра 
една и съща1 единадесеторка? 
Тази пролет* не видяхме нито 
един нов футболист. А щом 
няма конкуренция и борба за 
място

еле
на състеза

Между двата полусезона се 
състоя годишно събрание на 
футболния отбор. Отчетено бе, 
че управата е бездейегвувала. 
Избрана бе нова управа. Също 
и различни комисии, изпълните 
лен отбор и председателство 
на клуба. Отначало сянаш из
пълнителен

ТОВА е новият номер на пощата в Смиловци. Първата 
автоматична централа в нашите села даде възможност на 
десетина лица да имат частни телефони, а на хората от 
Висок и Забръдие по-бързо да се свързват с близките си.

Завеждащият пощата в Смиловци Сотир Панайотов 
има много работа. Ето и ние да му помогнем. Нашите чита- 

във вътрешността ако търсят Забърдие и Висок, нека 
само наберат 010 — 81234, номер който много лесно се пом
ни и веднага ще получат пощата в Смиловци без да чанат 
с часове чрез 900.

На снимната: Винаги на постта си Сотир Панайотов.

резултатите изоста
ват. ..

Воичко това може да бъде 
добра поука за в бъдеще.

отбор измени
отношението си нъм футбола. 
За първ път бе приет план

тели
А. Д.

МЕЖДУНАРОДНА ФУТБОЛНА СРЕЩА

ЗАСЛУЖЕНА ПОБЕДА НА ГОСТИТЕ Д0ДА ЦАНА телевизора
„ГРАНИЧАР” (ДРАГОМАН — НРБ) 
(ДИМИТРОВГРАД — СФРЮ)

„ А. БАЛКАНСКИ” жду Димитровград и съсед 
!ните общини от НР България 
— Драгоман, Годеч и Сливн/и-

В международната футбол
на ореща на отборите „Асен 
Балнански” от Димитровград 
и „Граничар” от Драгоман, коя 
т0 се игра в Драгоман, гостите 
бяха по-добрия отбор в тече 
ние на целия мач и заслужено 
победиха с 4:3 (2:1).

Домашните футболисти пър 
ви отбелязаха гол, още в пър 
вите минути на срещата. Само 
няколко минути след това иг 
рача на ,Асен Балнански” К. 
Кръстев изравни 
На 2:1
Пейчев след извънредна инди 
видуална акция. По този на
чин първата част на играта 
завърши 2:1 за „Асен Балнан 
ски”.

Във второто полувреме и 
двата отбора постигнаха по два 
гола. Головете за „Асен Бал- 
нанени” отбелязаха К. Кръ
стев и Й. Денков. Заслугата 
и за двата гола има обаче. Г. 
Пейчев, най-добрият футболист 
в тази среща.

Асен Балкански” игра 
състав: Г. Ставров 5, А. Пей 
чев 7, Д. Каменов 7, К. Кръ
стев 7, А. Петров 6, П. Дими 
тров 7, Б. Михайлов 6, А. Ми- 
лив (Д. Велков 6), Й. Денков 
6 (С. Манов), Г. Пейчев 9,
М. Петров 7.

Мачът се ипра в рамките на 
граничното сътрудничество ме

ца.
А. Д.

ДИМИТРОВГРАД

Завършиха работническо 

-спортните игри
работниче

ско-спортни игри на трудови 
те колективи в Димитровград 
ска община завършиха.

Работниците се състезаваха 
по шахмат, малън футбол, те
нис на маса и спортна стрел 
ба. Състезания по волейбол 
и спортен риболов не се про 
ведоха, поради лоша организа 
ция и неангажираност на състе 
зателните комисии.

Най-масови бяха състезания 
та по малък футбол. От дваде 
сет отбора най-добър уолех 
поназаха футболистите от нау 
чуковата промишленост „Ти
гър”. Техните три отбора спе 
челиха и първите три места в 
тези състезания).

От десет отбора по спортна 
стрелба — най-добър беше 
отборът на елктродиотрибуция

Традиционнитерезултата, 
за гостите поначи. Г.

та. с 464 точки, на второ мя 
сто се клаоира отборът на 
„Тигър” III, а на трето — от
борът на митничарите. В та
зи дисциплина трябваше да се 
проведат и състезания ,на жен 
ски отбори, в състезанията о- 
баче уча стие взе само отбо
рът на „Тигър”.

По тенис на маса най-добри 
бяха състезателите на „Тигър”, 
а по шахмат шахматистите на 
гимназията и основното учили 
ще показаха най-добър успех.

>Най;добре класираните взе
ха, или ще вземат, учаотие на 
регионалните състезания. Ако 
тук забележат успех ще се 
състезават и в работническо- 
спортните игри на равнището 
на републиката.

В

ИЗВЛЕЧЕНИЕ ОТ РАЗПИСАНИЕТО ЗА АВТОБУСИТЕ

Заминават от Пирот в Тръгват м Пирот в
Белград 6,45 и 14,40 Белград 

5.М 6,00, 6.45. 10ДО Ниш 
14,40, 16Д0 н 10ДО

10,00 и 14.11 
6ДО, Ю.И. 13.03. 11 ДО, 

14,00, 17Д0, 10ДО и ПД0 
14.10 
11 ДО

Г.00. 14 ДО, 10ДЕ

НишА. Д.

„ГРАДНЯ” — ДИМИТРОВГРАД ОБЯВЯВАОРГАНИЗАЦИЯ НА СДРУЖЕНИЯ ТРУД Нрегуевец 1.00 Крегуееец
Скопие 7 ДО СкопиеКОНКУРС

За реизбиране и попълване на следните ръководни места:
3. РЪКОВОДИТЕЛ НА ОБЩИЯ СЕКТОР

— реизборноют.
4. РЪКОВОДИТЕЛ НА ФИНАНСОВО-НО- 

МЕРЧЕОКИЯ СЕКТОР — вакантно работно 
място.

5. ШЕФ НА ОПЕРАТИВАТА — вакантно 
работно място.

УСЛОВИЯ

Лесмоаац 
3 еж чер 
Княжавац 
Звонсиа баня
Велика Бонмнце 5,45 Велико Бонинце

7,00 9,00, 12.00, 13,00 и 16,00 13Д0. 11 ДО и 15,00
4,30, 5,00 5.45 Бебушница 5,00. 1,45, ЗДО 

7ДО, 9,00, 10,45, 12,00 13,00 9,15, 10Д0, 12,10. 14,10. 13ДЗ
15,30. 18,00, 18,00 20,00 16ДО, 17.00, 17ДС, 13,45

Д. Криводол 14ДО Д. Нрмеодол
ДоАкимци 15,00 Дожммнци
Т. Одороаци 100,00 14,30 Т. Одороеци «ДО и IIДО
Вал има Лупания 5,00 15,15 В. Лумнал ЗДО и10Д§
Нишор 5,00, 12,00. 15,15, 11,10 Нишор ЗДО. 12,45, 17Д0 МДО

6.45, 7,00 и 12,00 Лаоноаац 
13,30

4,30, 13 ДО и 15,45 Княжавац 
4,30 и 15,30 Звон. бамя

ЗяАчар 4 ДО1 ДИРЕКТОР НА ОРГАНИЗАЦИЯТА НА 
СДРУЖЕН ТРУД — реизбиране.

2. ТЕХНИЧЕСКИ ДИРЕКТОР — за 2 годи
ни, до завръщане на отсъствуващото ли
це. След 2 години приетият кандидат ще 
работи в техническата служба като инже
нер.

4.00, 1.40 и 11.00 
4 Л и 10/41
790, и Л.

Бебушница

*МС молбата кандидатите трябва да под-Освен общите, нандидатите трябва да 
и следните допълнителни условия:

Под N0 1 — Строителен или архитен- 
тонени фанултет с 10 години трудов опит 
от които 5 години на ръководни работни 
места.

Под N0 2 — строителен факултет и 
8 години трудов опит от които 3 години 
на ръководни

Под № 3 — дипломиран юрист с 5 
години трудов опит на работи за дипломи
ран правник.

'Под № 4 — икономически факултет 
с 8 години трудов опит на работи за ди
пломиран икономист.

Под № 5 — строителен технически 
факултет с 5 години трудов опит в спе
циалността.

/Молбите за конкурса се подават за 
15 дни от деня на публикуването му.

4.30перат:
— кратна биография с повече данни 

за трудовия опит;
— удостоверение, че кандидатът не е 

наказвай и не е под следствие за нака
зателно дело;

— заверен препис на дипломата за 
■съответната специалност.

Освен назначените условия кандида
тите трябва да имат морално-политически 
/начеСтва за работа на съответното работ-

от 5,00 до 22.00 
Димитровград иа всами час 

от 5,00 до 22,00
4,30, 6,06, 8,00 12,00 Тамсна

от 5,00 до 22ДО 
Димитровград на веами чаа 

от 5,00 до 22Д0 ^
14,10^ТбДюГзоТ'!0, 22,10 ТзДб, 15ДО. 17ДО, 21 ДО, 2Ц0

____ 4ДО, 6Д5, 7,15 Вал.
0.00. 11 ДО. 12.10. 14.10

места.

ш. село 5,10, 5,45. УМ. 0Л
------ ...— 11,40, 13,05, 14,4*. 1М0, 17Л,

154», 17,00, 194», 21,10, 22,10 19.40 21.00, 2299
4/40. 9.00. 12,20 Държиш 1,19, 090, 1099

Вм, мм
1НО място.

Молбите с необходимите донумеити 
се доставят на адрес: Организация 
сдружения: труд „ГРАДНЯ — Димитров
град.

на
14,19, 19,39, 22,10 14Д5, 19,00 ПМ

Ймяищ 54». 124» Нилмиця УМ. 194»
Сукоао 490. 990. 1*4». 14,49, Суновп 5,19, 7.99. 19,11, 1(Л 

490, 14.19 Потоаац 
•К М. момя

Молбите, пристискали след определе
ния срок или с некомллектуоано докумен
тация няма да се разглеждат.

„ГРАДНЯ” — ДИМИТРОВГРАД

9.1*. МЛ 
(.19. М2X2 *м.

11.19. 1490 ММ1«Л1 14.1». 1(4»
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Малка викторинаI ПОЗНАВАМЕ ЛИ РОДИНАТА СИ?
< , ■;«*.

11 Увеличава се числото 
\ на участниците в наша- 
' I та занимателна 

I „Познаваме ли 
, * родина". Увеличават се
(| и наградите. Реданцията
11 пусна нови награди.

ВЪПРОСИ:

ЛСТЛМВ СЪМ, ЧЕ МОГА ДНЕС ТУК .. А 
ВИДЯ ИЛИ ДОПЕЙТЕ СИНОВЕ 1П II \ 
ШИГЕ 11ЛРОДИ, ПАТРИОТИ, ИС ПИЕ 
СКИ ПРЕДСТАВИТЕЛИ НА НАШИТ! 

НАРОДИ, КОИТО СЕ КАЛИХА В ТАЗИ П Ж- 
КМ И КЪРВАВА БОРБА. ТОВА ВЕЧЕ ПГ- ' А, 
КАТО НЯКОГА, ПРЕДСТАВИТЕЛИ КОИТО 
ИЗБИРАТ ПОЛИТИКАПТИ, ПО ТОВА СА 
ХОРА, КОИТО В ТАЗИ СВРЪХЧОВ! ШКА 
БОРБА ИЗРАСТНАХА ОТ СРЕДАТА ПА НА
РОДА, ХОРА, КОИТО ТРЪГНАХА ПА БОРБА,
I ОТОВИ ДА ДАДАТ СВОИТЕ ЖИВОТИ. Щ А 
СТЛИВ СЪМ, ЧЕ ДНЕС МОГА ТУК ДА ВИДЯ 
ВСИЧКО ОНОВА, КОЕТО Е ДЕЙСТВИТЕЛНО 
НАЙ-ДОБРОТО У ПАШИТЕ НАРОДИ.

И. Б. ТИТО I

шигра
своята

И вие може да полу
чите една от наградите 
ано този брой започнете 
да давате отговори на 
поставените въпроси.

Проверете

писмо 1

знанията 1
до ДИРЕКТОРАТОГА НА „ТЪРГОКООП” 
ДИМИТРОВГРАД

си?

(1 Днес обнародваме въ- 
(1 проси за иупонче № 4
^ЛЛЛЛА^А/У"

МИСЛЕО ДА ДОЙДЕМ ДО ТЕБЕ 
поразговоримо, ама не може това да напра
вим. Дошла голема вода у наше село и не 
може бабуту саму да остайим. Затова

писмо. Извини, друже директо- 
Ре> Рукописат ми йе малко нечетлив, учил 
сам йоще при даскал Давитка през 1910 
дину, та затова че те помучим малко.

V наше село немамо сол неколко дъна. 
Я сам малко нехаен и не купуйем по некол
ко ЕулавВе кико що работе друЬи 
-ва съга муку мучим. Може да ми се смейеш 
що баш на тебе писуйем за туя мойу муку 

, и що лелечем за сол, ама я че ти кажем 
, са за туя работу.
| Кажу да мой леда преди сто године

нейе имал телевизию, нейе имал вършачку,
; нейе имал крунячку на струйу, кико нийе 
| съга имамо ама имал леб, сол и гас. Ка- 

жу он бил най-добър домакин, оти у гьегов 
дом никига не остаяли без сол. Тата ми йе 

| казувал дека леда ишъл чък у Влашко за 
сол, овнове карал у Станбол и от тамо ка 
дошъл доносил си сол. Друже директоре,

| ижа без сол не може.
’ А я къв съм домаВин. Имам телевизор,

сиялица ми у двор бъленула, у кошару 
струю съм увел, очи на говеда че извади, 
унуци автомобили караю по путища, трак
тор бръмчи по н>иве, ама йелно немам у 
дом. Немам сол, друже директоре. И сви 
кажу д,ека за това ти си крив. Я .у Влашко 

; Де могу да идем, овнове у Стамбол не ка- 
; рам и сол не могу да доносим. Кажу твоят 

„Тръгкооп” отворил продавниду у наше се- 
; до и ти кико руководител и на туя продав- 
■ ницу требе да испрачаш сол. Мани, не ис- 
1 прачайте чоколаде увийени у вараци, може 
, да не испрачате и басме, че се позакърпи- 
! мо, не испрачайте и детердженти, че се пе- 
, ремо със сапун, ама сол испрачайте, че те 
, молим, оти голему муку имамо.
I Ако не може да ме разбереш колко се
, мучим, а ти узни напрай качемак. Чуйем де- 
, те си от село и знайеш кикво йе качемак.

И немой да му тураш сол. Измешай га и 
1 ручай. Ако може да га изедеш без сол я че 

те черпим.
Друго нема кво да ти пишем. Пишем 

1 писмо със бол и чекам сол ...
Поздравля те твой

да се

ти 1. ТЕЗИ ДУМИ НАЗА ДРУГАРЯ ТИТО В НА II ЗАСЕДАНИЕ 
НА АВНОЮ. В НОЙ ГРАД И КОЯ ГОДИНА СЕ СЪСТОЯ 
ТОВА ИСТОРИЧЕСКО ЗАСЕДАНИЕ?

11пишем това ..*1» ,

Купончетата изпращайте за
лепени на пощенска картичка 
на следния адрес:го-

18 000 НИШ
Кей 29 декември № 8

и зато-

I СЪОБЩЕНИЕ<
С жребий и този път 

редакцията определи 
осем награди: по купон 
че № 3.

1. Абонамент за „Брат
ство” за една година — 
Биляна Момчилова, Ст. 
Драгана 1 Бела Църква.

2. Абонамент за „Дру 
гарче” 4а една година 
— Денка Пенева, При- 
зренена 5, Ъутел, Ско 
пие.

(
(
1
{

1|
2. В Белград се състоя от 25—28 юни 1957 

година Първият конгрес на работническите съве
ти в Югославия. На снимката е Джуро Салай, 
тогава председател на Централното вече на Съю
за на Синдикатите на Югославия.

Тези дни ще се чествува Деня на самоу- 
правителя. Отговорете на коя дата се чествува 
този ден?

!

I
Абонамент

„Мост" за една година
— Борис Николов, село 
Звонци, Звонци.

4. ^Комплект книги —
— Ивайло Караджов. Би 
стър;

5. Комплект книги — 
Олгица Антов. Борис Ки 
дрич 3, Димитровград;

6. Футболна топна — 
Ясминна Стоименова, Гру 
инени пут 8, Босилеград;

7. Шах-мат гарнитура
— Славица Славов, Ст. 
Пинджура 25 Белград;

8. Писалки (гарнитура)
— Йосиф Томов, Петач- 
ници, поща Поганово.

3. за

1

3. На 7 юли 1941 година с пръв изстрел на 
партизанска пушка се оповести започване на На- 
родоосвободетланата борба в Сърбия. В кое 
сто стана това?

I

<
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Име на читателя:

Улица (село) ........

Поща: ....................
МАНЧА

•а»


