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С указ на Президента на Социалисти
ческа Федеративна република Юго
славия от 14 февруари 1975 г. Изда
телство „Братство” е удостоено с 
Орден братство и единство със сре
бърен венец за особени заслуги в 
областта на информативната и гра
фическа дейност и за приноса в раз
витието на братството и единството 
между нашите народи и народности.
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ДВОЕН ПРАЗНИК НА ТИТОВО УЖИЦЕ ОТ СКУПЩИНАТА НА МЕЖДУОБЩИНСКАТА РЕГИО
НАЛНА ОБЩНОСТ В ГР. НИШ

НА ДРУГАРЯ ТНТО - ГРАМОТАТА 

»УЖИШКА РЕПУБЛИКА«
ПО-НАПРЕДНАЛИТЕ И 

ИЗОСТАНАЛИТЕ 

ЗАЕДНО НАПРЕДНа 24 септември свободолю
бивият град Титово Ужице гьр 
жест-в ено ознаменува своя дво 
ен юбилей 
на славната Ужишка републи
ка и 30-годишнината от деня 
как градът носи имет,о на Ти-

35-годишкината ★ ДА СЕ ИЗПОЛЗВАТ НАЙ-ПЪЛНО СЪЩЕ
СТВУВАЩИТЕ, А СЛЕД ТОВА ДА СЕ СТРОЯТ НОВИ 
ПРОИЗВОДСТВЕНИ МОЩНОСТИ — ПОДЧЕРТА ЖИ- 
ВАН ВАСИЛЕВИЧ, ПРЕДСЕДАТЕЛ НА СКУПЩИНАТА 
НА СР СЪРБИЯто.

На тържествената сесия на 
Общинската скупщина на дру
гаря Тито бе

В гр. Ниш на 27 септем
ври се проведе сесия на Снуп 
щината на Междуобщинската 
регионална общност, ноято об 
съди проекта на обществено- 
икономическото развитие на 
Нишки регион до 1980 година. 
В работата на сесията взеха 
участие председателят на Сну 
ощината на СР Сърбия ЖИ- 
ВАН ВАСИЛЕВИЧ. зам. — пред 
седателят БРАН И СЛАБ ИКО- 
НИЧ и група републикански 
дейци.

В уводното ои изложение 
-председателят на , Скупщината 
на Междуобщинската регионал 
на общност в Ниш ЛЮБИШ А 
ИГИЧ изнесе в общи черти на 
ооките на бъдещето развитие 
на региона като подчерта, 
че то ще има селективен ха
рактер, в което предимство 
ще -има развитието на проми
шлеността. При това, както 
изтъкна Игич, ще се дава под 
крепа на ония стопански дей 
ности, които имат обезпечен 
пазар. Един от съществените 
въпроси на бъдещето развитие 
на региона според Игич ще

бъде все по-голямато обляга- 
не върху натрупването от сдру 
жения труд, съсредоточаване
то на средствата в рамките на 
възпроизводствените цялости 
и тяхната взаимопомощ. Плани 
ра се до 1980 година обще
ственият доход да расте с 
14,2 на сто, доходът с 14,5 на 
сто, личните доходи с 12,5 
фондовете с 22, настаняването 
на работа с 4,4, износа с 19,9 
и вноса 10,9 процента.

Една Огг прицелните точки 
на бъдещето развитие на ре 
гиона ще бъде съгласувания 
вървеж на напредналите и 
по-изостаналите общини, защо 
то в Нишни регион от 15 об
щини — 13 са изостанали. То
ва ще бъде израз на гра
дивна солидарност с тях, изява 
на пълно единство на интере- 
оите и търсене на взаимна 
изгода. Развойните програми 
на по-напредналите Нишна, А- 
лексинашка, Пиротска и Прону 
нашна община ще трябва да 
обхванат и развитието на по- 
изостаналите съседни общини.

(На 3 стр.)

присъдена за 
пръв път установената по по
вод юбилея грамота „Ужиш
ка република”.

Това признание се дава на 
другаря Тито за множеството 
му велики дела, които заедно 
с народа подари на народа в 
тоя край, в цялата страна 
предвождайки революцията и 
историята, — в чие то начало е 
и Ужице; разорявайки старо
то; изграждайки партията и 
свободата за човека; създавай 
ни братството и единството; 
щастие и самоуправителен жи 
вот; мир и независимост; рав 
ноправие между държавите и 
народите; за «нивота в соци
ализма, за бъдещото обще
ство на комунизма.

На тържеството в Титово 
Ужице гтрисъстеуваха високи 
държавни и партийни ръково
дители Петър Стамболич, Жи- 
ван Василевич, Никола Люби-

Й. Б. Тито
на Федерацията, републиката, Лютомер, Титов Велес, Титова 

чич. Мирно Попович и други. ЮНА, Белград нанто и на гра Кореница, Тузла и много дру- 
Присъствуваха и делегации довете-побратими Курск (ССР), ги градове в страната.

В ДИМИТРОВГРАД ПОДПИСАН
ПРИКЛЮЧИ ВСЕНАРОДНАТА ДИСКУСИЯ ВЪРХУ ЗАКОНОПРОЕКТА ЗА СДРУЖЕНИЯ ТРУД

ДОГОВОР ЗА 0ТР0ЕЖ НА 

РАЙОНЕН ВОДОПРОВОДЕдинодушна подкрепа
ЗАКОНОПРОЕКТЪТ ЩЕ БЪДЕ ГЛАСУВАН НА 26 НОЕМВРИ на районния водопровод в 

Димитровград. За строежа на 
този обект, вече е напра
вена и необходимата подгото 
ка и са обезпечени средства.

Стойността на работите за 
този обект според сегашните 
изчисления възлиза на 43 мили 
она и 955 хиляди динара. От 
тази сума 21 милион и 830 
хиляди динара обезпечават 
местните' общности по селата, 
чрез трудодни за строежа 
на разклоненията. Тези работи 
вече са проведени в Дими
тровград, Градини, Желюша, 
Лунавица и Гоин дол, донато 
в останалите села са в ход, 
или ще се проведат в най- 
скоро време.

Останалите 22 милиона ди
нара са обезпечени от сред
ствата на местно самооблага
не на местната общност Ди
митровград; Републиканската 
общност на интересите за 
здравно осигуряване на работ 
ници през 1975 година — 
7 250 000 динара; Републикан
ската общност за социално и 
пенсионно осигуряване 2,5 м. 
динара; Регионалната общност 
за здравно осигуряване на ра 
Потниците и селскостопански 
те производители в Пирот — 
400 000 динара; на Белградска 
та банка в Пирот 5 милиона 
динара.

ВЪВ ВТОРНИК, на 28 сеп
тември, в Димитровград беше 
сключен договор между Об
щинската самоуправителна об 
щност на интересите за ко
мунално, пътно и елентросто- 
панст-во и трудовите организа- 

„Хидросанитас” от Бел 
град и „Прадня" от Димитров
град за

цедура за гласуване в Скуп
щината ма СФРЮ. В програ
мата на Скупщината 
СФРЮ е предвидено законът 
да бъде гласуван на 26 ноем
ври т. г.

До 20 септември приключи 
всенародното обсъждане по 
Законопроекта за сдружения 
труд. През изминалите пет ме 
сеца организациите на Социа
листическия съюз и на Синди
ката развиха богата дейноот, 
с цел всеки гражданин и тру
дов човек да се запознае със 
съдържанието на „работничес
ката конституция” и да даде 
своето мнение и предложения 
за същата. Сега в обществе
но-политическите организации 
се сумират резултатите рт все 
народните разисквания върху 
Законопроекта, дават се поли
тически оценил зз богата об- 
ществено-политическа дейност, 
систематизират се изнесените 
предложения.

Още от началото на разис
кванията ЦК на СЮК даде 
твърде яона насока за дей
ствие: запознаване със Законо 
проекта и съпоставяме и про 
вери а на разпоредбите му в 
самоуправителната ггрантииата 
във всяка конкретна среда.

Сега иогато се свежда ба
ланса иа тази богата обще- 
ствено-политичеона активност 
ясно проличава едно 
дещите се и гражданите нагв- 
ред из страната дадоха пълна 
подкрепа на общата класово- 
политическа нзеоиа ма тоаи

извънредно важен документ, 
който прокламира властта на 
работнина, но и отговорност в 
труда и обществото. Разисква 
нията са посочили накво тряб
ва да се допълни, поправи, 
така че най-пооледователно да 
се осъществят политиката на 
Десетия конгрес на СЮК и 
принципите на Нонституцията 
на СФРЮ.

Съглаоно заключението на 
Съюзния съвет на Скупщина
та на СФРЮ, публичното об
съждане на Законопроекта за 
сдружения труд официално 
траеше до 20 септември. Но 
това не значи, че с този срок 
се прекъсват разискванията. 
Инициативите, 
та и забележките, дадени до 
тази дата ще се вземат пред 
вид ггри окончателната редак
ция на Законопроекта. Пред
ложенията, пристигнали след 
тази дата ще бъдат оформени 
нато амандмани на Законопро
екта.

Редакционната номиоия към 
Скупщината на СФРЮ, която 
трябва да подготви окончател 
ния текст на Законопроекта аа 
сдружения тРУД е принлючи- 
ла своята работа до края на 
септември. След това, нъм 20 
т. м. Законопроектът ще бъ
де предаден на редовна про-

на

ции

Ст. започване строежа

ДО 1980 ГОДИНА В ЮГОСЛАВИЯ

900 км автомагистрали
Раз-гистралите Върхкина 

дърто
реб — Карловац — 50, през 
Белград — 10, през Риена — 
13. Завършен е първият етап 
от изграждането на автомаги
стралите Зеница — Сараево 
— 15 нм, Хоче — Левец — 
58, и Нови Сад — Белград 
(Батайница).

През лятото започна изгра
ждането на автомагистралата 
^Братство-единство” от Бел
град до Умчари и Сурчин, 
(където се намира междуна
родно летище) в обща дължи
на от 36 км.

Според онончателно изготее 
ния тенст на проекта на об
ществения договор между ре
публиките и областите, който 
наскоро трябва да бъде под
писан през 1980 година, Юго
славия ще има нъм 900 кило
метра автомагистрали. За по
строяването ка тези пътища, 
широки по 28 метра и с по 
две платка в двете посоки 
средства ще се осигурят чрез 
народни заеми и кредити от 
домашни и чуждеотранки бан
ки.

Новопостроените 
стрели ще допринесат да се 
намалят разходите за транзи
та в стопанството и повиши 
сигурността ма движението.

Досега са построени автома-

41 километра, Заг-

-предложения-

автомаги-

т-ру- В обществения договор е 
предвидено до 1980 година да 
бъде завършена автомагистра 
лата Белград — Ниш. А. Д.



СЪОБЩЕНИЕ ЗА ЮГОСЛАВСНО-БЬЛГАРСНИТЕ РАЗГОВОРИСВЕГЪТ ПРЕЗ СЕДМИЦАТА <■

Тодор Живков 

прие
ръководителите 

на делегацията 

на СФРЮ

СЕСИЯ НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА ООН
Подпредеседател ят на Съ

юзния изпълнителен съвет и 
съюзен секретар на 'външните 
работи Милош М'инич оглавява 
югославската делегация, 
среда на 29 т. м.' 'Мипич 'про
изнесе реч в Общото събра
ние за становищата на на
шата страна 'към между народ 
ната обстановка, ролята на 
ООН, движението на необвър- 
заността, методите и пътища
та за решаване на междуна
родните спорове в духа на 
Хартата на Обединените нации.

ЮГОСЛАВСКАТА ДЕЛЕ 
ГАЦИЯ ВОДИ МИЛОШ 
МИНИЧ. ЗА РЕШЕНИЯТА 
НА ПЕТАТА СРЕЩА НА 
НЕОБВЪРЗАНИТЕ ГОВО 
РИ СИРИМАВО БАНДА- 
РАНАИНЕ

ще разглежда почти всички 
парливи проблеми, обременява 
щи световния мир, сътрудни
чеството между държавите и 
прогреса изобщо. Ще бъдат 
разгледани и конфликтните по 
ложения в Южна Африка, Бли 
зкия изток, спорове между от 
делни държави и др.

С решенията на необвърза
ните страни, приети на Пета
та среща нв ръководителите 
на държавите ши правител
ствата Общото събрание запо 
зна министър-председателят на 
Шри Ланна Сиримаво Банда- 
ранаике.

В

На 27 септември в Ню Йорк 
започна 31-та сесия на Общото 
събрание на Обединените на
ции. В дневния ред на се-
сията доминират въпроси от 
областта на международните 
икономически отношения и 
равномерното стопанско разви 
тие в света. Общото събрание Представители на двете страни направиха обстойна и по

лезна размяна на мнения за състоянието на взаимотоиоше- 
ниита, включително и на спорните въпроси и разгледаха 
възможностите за по нататъшно развитие на 
ството

В ООН сътруднича-

ДОГОВОР ЗА СЪВМЕСТНА ДЕЙНОСТ 

НА НЕОБВЪРЗАНИТЕ
то предвождаше Добривое Ви 

Изпълнителния
От 22 до 27 септември в 

смесената 
работ-

Оофия заседава 
юпоол а в ско-бъл г арена 
на група по състоянието и по
нататъшното развитие на юго
славско-българските

дич, член на 
комитет на Председателството 
на ЦК на СЮК и Лазар Мой- 
сов замест ни к-съюз ен секре
тар на външните работи на 
СФРЮ, и делегацията на НР 
България начело с Александър 
Лилов — член на Политбюро 
и сенретар на ЦК на БКП, на
правиха обстойна и полезна 
размяна на мнения за състоя
нието на взаимоотношенията, 
включително и по спорните въ
проси, и разгледаха пътищата и

С решение на Петата нонфе да съгласува и уонорява про- 
ренция на необвързаните чи- веждането на решенията на 

Координационното Конференцията в Коломбо. 
бюро нарасна от 17 «а 23 
страни — членки. Една от член- Общото събрание на ООН не- 
ките е и СФР Югославия. Ко- обвързаните страни утвърдиха 
ординационното бюро пред- какво трябва да бъде първо- 
ставлява политически орган на степенно в работата 'му и дей 
необвързаните, чиято задача е ствуването на всични необвър

зани страни, за да се реали 
зират решенията от орещата в 
Коломбо. Документите от Ле
тата конференция на необвър 
заните обхващат цялата меж
дународна проблематика, коя
то по един или друг начин 
съдържат 125-те точки от днев 
пил ред на 31-то заседание на 
Общото събрание. Тези дону 
менти не само, че съдържат 
гледищата на
страни, но са посочени и ре
шенията на парливите между 
(народни 'въпроси.

Непосредствено пред 31-та 
сесия на Общото събрание па 
ООН членките <на Координацио слотр на 
нното бюро на необвързаните 
страни проведоха заседание, 
на което се договориха как да 
се организират за да дадат 
по-пълноценен принос към ра 
ботата на Общото събрание.

отноше
ния.

Първият секретар на Цен
тралния комитет на Българска
та комунистическа партия и 
председател на Държавния съ 
вет на НР България Тодор 
Живков прие на 27 септември 
ръководителите на делегация
та — Добривое Бидич, член 
на Изпълнителния комитет на 
Председателството на Централ 
ния комитет на Съюза на юго 
славсните комунисти, Лазар 
Мойсов
сенретар на външните работи 
на СФРЮ, накт0 и посланина 
на СФРЮ в България Радо- 
ван Урошев. Разговорът преми 
на в другарсна и приятелска 
атмосфера.

Делегацията на СФРЮ, ноя-

Така още пред започване на

възможностите за по-нататъш-
В ЦК НА СЪЮЗА НА ЮГОСЛАВСКИТЕ КОМУНИСТИ ното развитие на югославско- 

българското
Разговорите преминаха в от 

крита и работна атмосфера, в 
дух на приятелство и взаимно 
уважение.

Югославската делегация на 
27 септември след обед зами
на за Белград, — се казва на- 
нрая на съвместното съобще
ние за печата.

сътрудничество.

[ОТВИ СЕ „ИСТОРИЯТА НА СЮК“ з ам естни к-съюз ен

В ход е работата върху из
готвяне на историята на це
локупното революционно и ра
ботническо движение в Юго
славия. В тази извънредно ва
жна работа са се включили 
много специализирани инсти
туции, архиви, музеи. Голямо 
число известни революционе
ри и млади научни кадри дават 
твърде ценни приложения. Съ 
бират се оригинални докумен
ти, важни за историята на 
ЮКП, относно СЮК. Чрез ме
ждународна размяна се полу
чават ценни документи, които 
цялостно осветляват отделни 
периоди в развитието на на
шата Партия.

Значителен принос, в из
готвянето на Историята на 
СЮК представляват избрани
те произведения на другаря 
Тито и особено събраните му

дела. които понастоящем из
лизат от печат. От извънред
но значение ще бъдат и лек 
циите, които президентът Ти
то ще изнесе пред слушатели 
те на Политичесната школа в 
Кумровец.

Историята на СЮК ще пред
ставлява история на всични 
наши народи и народности.

необвързаните

М.

САВО КЪРЖАВАЦ — ДРАГАН МАРКОВИЧ

ИНФОРМБЮРО - КАКВО Е ТОВА?КИТАЙ

Нов МАЙСКОТО писмо
ядрен
опит

Въпреки че се е касаело за „интерна 
и секретна кореспонденция”, за която в 
международните и между партийни отно
шения е прието да не се съобщава за об
ществеността и не дава на други без съ
гласие на двете страни, писмото на ЦК 
на ВКП (б) от 27 март 1948 година бива 
(изпратено от Сталин до ръководствата на 
комунистическите партии — членки на Ин- 
формбюро, без знанието на ЦК на ЮКП, 
за който се е и отнасяло. Затова наскоро 
олед 16 април в Белград идват подобни 
писма и от ръководствата на останалите 
комунистически партии от страните на Из 
точна Европа. По съдържанието ои писма
та са почти еднакви с писмата на Сталин. 
Без да се двоумят, върховете на тези пар 
тии веднага приемат становището на Ста
лин, не чакайки дори да се запознаят по
не с един аргумент на югославската стра

В началото на май пристига ново, твър 
де обширно писмо от ЦК на ВКП (б), на
писано на повече от 25 страници. В нег0 
са повторени, разширени и 'изострени из
несените вече обвинения и отхвърлени вей 
чки аргументи, приведени в югославския 
отговор на първото писмо.'

В майокото писмо между другото се 
казва:

„Получихме вашия отговор и съобще 
нието за решението «а пленума на ЦК на 
ЮКП от 13 април 1948 година, подписани 
от другарите Тито и Кардел.

За съжаление, тези документи, особе
но документите 'подписани от другарите 
Тито и Кардел, не само че не представля
ват нинанъв прогрес в сравнение с пред
ходните документи на югославяните, но

напротив още повече объркват нещата и 
изострят конфликта.

Вниманието ни особено спря тонът 
на документите, който не може да се ока
честви другояче, освен като прекадено ам
бициозен. От документите не се вижда 
желанието за честно признаване на свои
те грешки, да се разясни истината, да се 
признае необходимостта от линвидиране 
«а тези грешки. Югославските другари не 
приемат критиката маркоически, но еснаф
ски, тоест приемат я като обида, която 
накърнява престижа на ЦК «а ЮКП, за
сяга амбицията на югославските ръково
дители.

КуптстНоI ПАРТИЯТА, НАРОДЪТ И АРМИ 
ЯТА ПРЕВРЪЩАТ ТЪГАТА В 
СИЛАВЕСТНИК НА БЪЛГАР

СКАТА НАРОДНОСТ В 
СФР ЮГОСЛАВИЯ На 26 септември в Китай е 

извършен нов ядрен опит. В 
съобщението на китайската 
агенция Хсинхуа е подчерта
но, че ядреният опит е извър 
шен по време, когато „цялата 
партия, армия и народ отзова 
вайки се на възванието на ЦК 
на КПК „превръщат тъгата в 
сила” и провеждат на дело 
заветите на Мао Цзе-дун.

Канто и в предишните съоб 
щения, дава се изявление на 
китайското правителство, спо 
ред което НР 'Китай никога и 
в никакъв случай няма първа 
да употреби ядрено оръжие.

Да си припомним. Първият 
опит с ядрено оръжие Ки
тай извърши- преди 11 години. 
Колкото е известно, от 1964 
година в Китай за извършени 
18 опити с ядрено оръжие. В 
същия период в САЩ са из
вършени 278 а в СССР — 167 
такива опити.

Иялиаа всеки петък 
Урежда редакционна 

колегия 
Директор 

ТОДОР ВЕЛЧЕВ

За да се избавят от незавидното поло
жение, в което югославските ръководители 
сами се доведоха, те прибягват към но- 

— метода на голям отричанезия „метод 
на всички грешки, без оглед на цялата 

очевидност. Отричат се известните на 
всички факти и документи, изложени 
писмото на ЦК на ВКП (б) от 27 март 
1948 година. Очевидно е , че другарите 
Тито ,и Кардел не могат да схванат, че то
зи юношески метод на голо отричане на 
фантите и документите не може никого 
да убеди, а може само да предизвика под
смивай©. ..”

Почнататък със същия надменен 
и остри закани от страна .на ЦК на ВКП 
[63 в писмото се говори за „грешките” на 
ЮКП, за „нескромността” на югославски
те ръководители и под. При това на мно- 
по места се цитира Ленин, дори и когато 
се оплаква изключването от ЦК на рене
гатите Жуйович и Хебранг. Сталин не се 
въздържа и да дава урок за държанието 
на югославските ръководители: „Ние счи-

Г ловен и отговорен
Телефони: директор — на. им46-434, Редакция 46-845 

администрация 46-343 
Годишен абонамент 60, 
а полугодишен 30

в

Текуща сметка 
62500-603-9529 
СДН — Ниш 

Печатница „Вуи Карад- 
жич”, Ст. Паунович 
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ОБЩНОСТТА ЗА КОМУНАЛНО СТОПАНСТВО ЩЕ ИЗГОТВИ

СРЕДНООРОЧНА ПРОГРАМА 

ЗА ИЗГРАЖДАНЕ НА 

ПЪТИЩА
Скупщината на самоуправи- 

телката общност за комунал
но, пътно и електро стопан
ство в Димитровград прие до
клада За работа на Изпълни
телния отбор на Общността 
От 2 април до 24 септември 
настоящата година, както и 
привилник за работа на Скуп
щината. Освен това на засе
данието на Скупщината на та
зи самоуправителна общност

се разисква и във връзка с 
изграждането на пътища в об 
щината. Беше решено до края 
на октомври да се изготви 
оредносрочна програма за из 
граждане на пътища от регио
нално и общинско значение. 
За целта ще се потърси мне
нието и От делегациите и де
легатите в местните общнос
ти.

А.

ЗА 13 ОБЩИНИ В ЮЖНОМОРАВСКИЯ РЕГИОН

Едкниа самоуправителна
По-напредноАИте и изостаналите—заедно напред общност за здравеопаз-

ването за целия 

Южноморавски регион
(От 1 стр.)

По този начин ще се намали 
и механическия приръст на на 
селението от изостаналите в 
развитите общини.

Взаимайни участие в разис 
кванията Живан Василевич- 
председателя на Скупщината 
на СР Сърбия, между друго
то изтъкна:

трябва да се обезпечават ра
ботни места.

Василевич положително оце-

рм, нито възможности за из
готвяне на развойни програ
ми — изтъкна Ваоилевич.

Председателят на Скупщи
ната на СР Сърбия след това 
подчерта, че трябва да се ме
ни схващането към така наре
ченото „малко стопанство'' — 
т. е. занаятчийството. Развити 
ето «а услужното занятчий- 
ство трябва да получи съответ
но място в развойните плано 
ве и програми на общините и 
републиката. В него с незна
чителни капиталовложения мо
гат да се получат големи ефек 
ти, а особено в изостаналите 
общини.

Като една от възможностите 
за обезпечаване на средства 
за по-бързо развитие напред 
Ваоилевич посочи и средства 
та на временно работещите в 
чужбина, за които

ни акцията по запиоване на 
заема.

Делегатите на Снугшдината 
на Междуобщиноката скупщи 
ната на регионалната общност 
в Ниш откриха разискванията 
по (проектоплана на обществе 
но-инономическото развитие на 
региона, които ще продължат 
до края на ноември. Предло
женията, мненията и забеле
жките от тези разисквания в 
основните и другите организа 
ции на сдружения труд и са- 
моуправителните общности на 
интересите ще бъдат изнесе 
ни на обсъждане и приемане 
на регионалния събор, кога- 
то този документ 
окончателно форма.

ВМЕСТО ДОСЕГАШНИТЕ ДВЕ САМОУПРАВИТЕЛНИ ОБЩНО
СТИ ЗА ЗДРАВНО ОСИГУРЯВАНЕ, ЗАНАПРЕД В ЮЖНО- 
МОРАВСКИ РЕГИОН ЩЕ РАБОТИ САМО ЕДНА СЪС СЕ
ДАЛИЩЕ В ЛЕСКОВАЦ— Фондъу за насърчаване 

развитието на изостаналите об 
ласти в републиката не може 
вечно да остане като форма 
на съсредоточаване на сред
ства, които се отделят за та
кива цели. С течение на вре
мето тези средства трябва да 
се отстъпят на 
сдружения труд. В бъдещето 
развитие на региона — тряб
ва да се надминават общински 
те граници. Фондът ще интер- 
векира там, където няма кад

Създаваното на една об
щност по здравно осигур 
яване, която да оослужва три
надесетте общини в Южномо 
равския регион налага нужда 
та от по-начествено и по-ефи 
наоно задоволяване потребите 
на осигурените лица, съгласу
вано развитие на здравните 
служби, функционалното им 
свързване, специализацията и

щносг за здравно осигурява
не тези дни ще оъде предста
вен на оосъждане във всични 
оощини в региона.

Новата самоуправителна об
щност тряова изцяло да отго
варя на интересите на труде
щите се: да осигури начестве 
на, ефикасна и достъпна здра 
вна защита и да обезпечава 
рационално и икономическо 
развитие и в тази област на 
труда. Тя ще бъде място,нъде 
то на самоуправителен и 
демократически начин ще се 
разрешават всички проблеми 
на здравната защита в регио
на въз основа на свободната

ползване на

получи
АР-Матея Андоновпо-късно Инициатива за сдружаване 
дадоха обществено-политиче
ските организации в региона, 
Изпълнителния съвет «а СР 
Сърбия, а предложение за съ 
здаване на една общност — 
съответната републиканска ко-

Ние не бягаме от критиката по прйн 
ципни въпроси, но в това отношение се 
чувствуваме толкова неравноправни, така 
че ни е невъзможно да се съгласим сега 
да решаваме този проблем пред Комин- 
формбюро. Девет партии вече са получи
ли и без наше предварително ооведомение 
вашето първо писмо и са взели свое от
ношение в резолюциите. Съдържанието .на 
вашето писмо не е останало вътрешна ра
бота за отделни партии, но проблемът е 
излезнал вън От позволените кръгове, а 
последиците са такива, че днес в някои 
страни, като в Чехословакия и Унгария, 
се обижда не само нашата партия, но и 
страната ни като цяло, какъвто бе случаят 
с нашата парламентарна делегация в Пра-

таме, че основата на непроявената готов
ност на Политбюро на ЦК на ЮКП честно 
да признае своите грешки и съзнателно 
да ги поправи — лежи в препалената над
менност на югославските 
След постигнатите успехи на тях им се 
завъртя в главата, те се поставят и държат 
така, сякаш морето им е до колене. Не са
мо че станаха надменни, но и проповяд
ват самонадеяност, не можейки да раз
берат, че това. може да ги унищожи..

Освен това съветското ръководство не 
забравя да омаловажи югославската пар
тия, за чиито успехи в писмото се казва, 

,не са така големи”, 
писмото се

размяна на труда. 
Подготовната за създаване 

на новата самоуправителна об 
шност трябва да приключи до 
края на годината. Това изис
ква максимално ангажиране на 
всички компетентни обществе 
ни сили, а преди всичко на 
координационния комитет.

мисия.
Подготовката за формиране 

на новата самоуправителна об 
щност върши 
ния комитет, оформен от Ску 
пщината на Междуобщинската 
регионална общност. Проектът 
на самоуправителния договор 
за създаване на Южноморав 
ската

ръководители.

Координацион-

В. В.об-самоуправителна

че
От ЛЕСКОВАЦ

В ЮЖНОМОРАВСКИЯ РЕГИОН

вижна, че Сталин в 
хегемони стичеоиасвоята антиюгославска

вече е ангажирал и останалите га.политика ,
комунистически партии:- ... Както е изве
стно, с проблема за съветско-югославски
те недоразумения вече са запознати цен
тралните комитети на 9 номпартии, които 
имат свой Информбюро. Неправилно би би
ло от този проблем да се изключат други
те компартии. Затова ние предлагаме 
въпрос да се обсъди на най-снорашното 
заседание на Информбюро.

Една част от писмото показва, че ота- 
започнал да губи нерви, из

смеят

Я-М Г*Последствията от всичко това са твър
де тежки за нашата страна...”

По-нататък в писмото се 
Югославската комунистическа партия 
дело ще докаже, че обвиненията орещу 
нея са несправедливи, че последователно 
ще изграждаме социализъм и ще останем 
верни на марноисткотленинската наука.

Но Сталин упорито настоява спорът 
да решава Информбюро. В този 
на 19 май в Белград идва ново поръчение, 
подписано от Суслов. Търси се югославя- 

обезателно да присъствуват на за'

Разговори за общественото планираноказва, че
на

план за развитие на Южно- 
моравския регион в периода 

Скуп- от 1976 до 1980 година. След 
това този документ ще бъде 
пуснат на публично обсъжда
не на всички заинтересовани и 
компетентни фактори за обще
ствено планиране в тринаде
сетте общини на региона.

Днес в Лесковац ще се със
тои съвместно заседание на 
Председателството на 

* щината на Южноморавската 
регионална общност с изпълни 
телнмте органи на всички ре- 
гионал ии обществено-пол итич е 
ски организации, Регионалната 
стопанска камара и съответни 
те комисии, на което ще се 

проектообществения

този

смисъл

лин вече е
насяйки тезиои, които биха могли да 
хората и от „неговата страна . Това е мя
стото, нъдето се оспорват ролята и заслу
гите на ЮКП в освободителната воина и со 

Това е засе

ните
седанието на Информбюро. Веднага след 
това пристига пиомо от ЦК на ВКП (б) от 
22 май 1948 година, последно в тази пре
писка. В писмото отказа на югославяните 
да дойдат „пред Информбюро” е оценено 
като разрив и предателство на единния 
фронт на народните демокрации и СССР.

Заканителният тон от Москва твърдо 
това писмо. В ролята

В. В.. утвърдициалистичесната революция, 
гнало дълбоно в сърцето всеки югослав- 

всеии патриот, който още е НОВИ САДски комунист, 
чувствувал последиците на жестоката вой-

Открит Международния 

есенен панаир
на.

На 9 май провежда ново пленарно за- 
което приема кратък отговор

и рязко звучи и в
политически режисьор Сталин е подпот- 

,всичко Тито да се доведе на подсъ
дима скамейна...” Без оплед на това дали 
представители на Централния комитет на 
Югославската комунистическа партия ще 
ое от301ват тм нв< на заоеданието на Ин
формбюро — се казва в края на писмото
_ ЦН на ВКП (б) настоява на следва-

заседание на Информбюро да се

седание, на 
на маменото съветеното писмо. В отгово-

на
.вил

между другото се назва:
__ Получихме вашето писмо от 4 май

Излишно би било да говорим 
писмо остави тежко впеча- 
То ни убеди в това, че са 

всички наши доказателства дори

ра ди кв. метра е показан досе
га най-широк асортимент на 
овощия, зеленчуци и на консе
рви и готови и полуготови 
яденета както и на най-съвре 
мекни есъоръжения и уреди за 
тази област на селското сто
панство и хранителната про
мишленост.

На 25 септември членът на 
Съюзния изпълнителен съвет 
Пойно Убипарип - отнри тазго
дишния Международен есенен 
Новосадски панаир, н® който 
участвуват 350 изложители от 
нашата страна и от 15 друпи 
държави. На площ от 35 хиля

1948 година, 
колко и това 
тление на нас. щото

обсъжда въпросът за състоянието 
славоката компартия...”

в ютена празни
и с фанти, че воички обвинения орещу 

на извратени информа-иас са последица 
ции.

(СЛЕДВА)
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ИЗПЪЛНИТЕЛНИЯТ СЪВЕТ НА ОС В БОСИЛЕГРАД ПРЕДЛАГА БОЖИЦА

Домашното ръкоделие-без данън Кодииа махала между 

най-добрите
Изпълнителният съвет на Об 

елинската скупщина в Босиле
град н& заседание, проведе
но през миналата седмица взе 
няколко важни проентореше- предмети, 
ния, които наскоро ще бъдат 
представени пред делегатите 
на Скупщината.

С цел да се стимулира раз
витието на домашното ръко
делие в комуната, Съветът

реши да бъдат освободени от 
плащане на данък лицата, за
нимаващи се с домашно ръко
делие и изработка на битови

то са национализирани. Досе 
га цената за квадратен метър 
жилищна площ възлизаш© на 
150 динара, а според проек
торешението занапред трябва 
да бъде 120 динара.

С това ще се насърчи част
ното жилищно сторителство, 
което напоследък бе в застой 
и поради високите комунални 
те такси.

пои е записал 1000 динара, 
Рангел Тричков 500, Георги 
Стоичков 500, Добринка Велич 
нова 400 и тм. Най-голяма су 
ма 10 хиляди динара от тази 
махала е записал Алекса Алеи 
сов, който работи в „Хидро- 
гехнина” в Г. Лисина.

Примерът на Кодииа маха
ла не е единствен, но го из
тъкваме, за да покажем и на 
другите, които още не запи
сали заем. Хората от Коди- 
на махала не искат да изоста 
нат в тази хубава и полезна 
акция.

В координационни комитет 
по записвано на заем в Бо- 
жица непрекъснато пристигат 
сведения за хода на акцията.
Активистите, отишли на торс 
на по махалите, съобщават за 
големия отзив в тази всена
родна акция. Межу махалите, 
които най-широко (поне засе
га) са со отзовали 
дина. Ето какво съобщи на 
23 септември за хода ма акци
ята там Петър Петров, иначе 
шеф ма местната канцелария 
в Божица:

— От 14 къщи — в 12 за
писаха заем. (дпама домакини
те ги нямаше). Алекси Стои-
«ЯЯЮИЯЗНМПППШПКПИЮИЯИПВЕПИПИЯ1ЛВаЯЯ«ЯИИЯИЯЮЯПЯВШВЯИИ1*

От заседанието на Съвета 
също привлича внимание и 
проекторешението, с което ое 
намаляват комуналните такси 
за уреждане на строителните 
парцели в градения район, кои

е Ко-в. В.

ИЗ ДЕЙНОСТТА НА СЪЮЗА НА СИНДИКАТИТЕ

За ежедневна проверка 

на методите на работа
М. А.

смиловци
ОБЩИНСКИ
ПЪРВЕНЕЦ

__ ★ БЕЗ УСПЕШНО ПЛАНИРАНЕ И АНАЛИЗ ПО ИЗПЪЛНЯВАНЕ НА ЗАДАЧИ
ТЕ ОБЩЕСТВЕНО-ПОЛИТИЧЕСКАТА ДЕЙНОСТ НЕ МОЖЕ ДА БЪДЕ ЕФИКАСНА

Методите на работа в орга
ните на Съюза на синдикати
те в общините, региона и ре
публиката след Петня конгрес 
на синдикатите в Сърбия бя
ха тема, която миналата сед
мица бе обсъдена от Пред
седателството на Междуобщин 
сния съвет на синдикатите в

Южноморавски регион.
Целта на извършения ана

лиз Ъе не само да се превъз
могват слаоостите занапред, 
но да се изнамерят такива ме
тоди на работа, които ще вне
сат ново качество в раоотата 
на синдикатите. При гова се 
имаха предвид интересите, по- 
треоностите и изискванията, 
предявени от членовете на 
първичните организации на Съ 
юза на синдикатите.

— Планирането е един от 
основните и съществени въпро 
си при изпълнение на зада
чите. При това от особено зна 
чение е навременното плани
ране по животрептящите проб 
леми. Методите на работа 
трябва да се обогатяват, като 
се усвояват инициативите, ид 
ващи од първичните организа 
ции. Всъщност те трябва да 
бъдат база за планиране — 
изтъкна на заседанието под
председателят на Републикан
ския съвет на Съюза на син
дикатите Шефнет Яшари.

Разискванията показаха, че 
качеството на методите изи
сква постоянен анализ и про
верка на взетите решения и 
набелязаните задачи. Има 
малко организации, които ана 
лизират как се осъществяват

задачите, внесени в годишни
те си програми ■—■ се посочи 
на заседанието.

Във връзка с товд конкрет
но се посочи кои въпроси 
най-вече са обент на разисква 
не в синдикалните организа
ции. Пончерта се, че доста че
сто се обсъждат неантуални въ 
проси. А тсхва притъпява инте
реса сред членовете на оинди 
натите. Особено значение има 
съгласуването на интересите 
между организациите и орга
ните на Съюза на синдикатите 
— от общинено до републикан 
ско равнище. По тоя начин се 
създават единни обществено- 
политически становища по оп-

Записването на заем За из
граждането на 
лата Белград — Ниш и регу
лацията на р. Дунав, Сава и 
Морава успешно продължава 
в Димитровградска 
Засега производителите от се 
ло Смиловци записаха най-ве
че: 61 души 75 хиляди дина
ра. Най-много записаха Нико
ла Давидков и съпругата му 
Милка Давиднова по 5000 дина 
ра. По 5000 динара записаха 
също и Велин Бранков, Влади
мир Петров, Васил Христов и 
Иван Ненов. Те се рекордьо
ри в селото. По 2000 динара 
записаха Свиленна Игова и Ев 
гения Живкова, 1 800 
— Мартин Величков.

Първенци в записването на 
заема в Смиловци са най-до
брите селскостопански произ 
водители.

автомагистра-

община.

МИЛКА И НИКОЛА ДАВИД
КОВ: РЕКОРДЬОРИ В СЕЛОТОВРАБЧА

Село за пример
Едно от най-малките села в 

Димитровградска община, край ■ 
граничното село Врабча дейно 
се включи в акцията по запис 
ване на заем За автомагистра
лата Белград — Ниш и урежда 
нето на поречията Дунав, Са
ва и Морава. Двадесет и три 
от двадесет и пет семейства 
селото записаха 13 500 динара 
заем.

Жителите на село Врабча, 
предимно стари хора, са до
волни от това, че могат да 
участвуват в една голяма бла 
гоуотройствена акция. Те каз 
ват: Строим пътища и урежда 
ме реките, за по-хубав живот 
на нашите деца.”

ред елни въпроси.
На заседанието се изтъкна, 

че с афирмацията на делегат- 
сния принцип в работата ще 
се ограничи форумното решава 
не, което все още характери 
зира дейността на 
на синдикатите. Също така без 
качествено и редовно информи 
ране не може да се обезпе 
чи ефикасна и 
дейност на всички 
ции, органи и форуми в Съюза 
на синдикатите в републиката 
— се констатира между дру
гото на заседанието.

динара
органите

съгл у савана 
организа- ВЛАДИМИР ПЕТРОВ: „РАДВА 

МЕ, ЧЕ УЧАСТВУВАМ В ИЗ
ГРАЖДАНЕТО НА ТАКА ВА
ЖНИ ОБЕКТИ...” Б. Н.

В. В.Иван Соколов
АКЦИЯ ПО ЗАПИСВАНЕ НА НАРОДНИЯ ЗАЕМ

БЕЛЕЖКА
ДИМИТРОВГРАД

СТАРИ НАВИЦИ Планът изпълнен 

акцията продължаваБ в центъра на града се забранява 
отглеждане на свине, кози, говеда; 
да се срутят плевниците, кочини
те, кокошарниците. Много пъти е 
решавано, но тези решения никога 
не са проведени.

— Трябва да се разрушат над 
30 кочини, 5 плевника и още един 
път да се забрани отглеждане на 
добитък в центъра на града. Таки-

осилеград все още си жи 
вее с някои стари и вредни нави
ци, които трудно се премахват и 
административно. Например, най- 
лошо впечатление на , пришелеца 
прави, когато още при входа на 
града ще срещне свине, говеда, ко
зи. Те се разхождат свободно, като 
че ли са „свети” животни. Или 
край великолепните нови сгради 
ще види прилепнали плевници, ко
чини, кокошарници. Същински па
радокс за едно градче, което има 
свой градустройствен план и голе 
ми амбиции да се развива и осво
бождава от всичко, което е за при
смех и застрашава хигиената!

Това не е нещо ново за Боси
леград. През последните десетина 
години много пъти тези нередно
сти са решавани от Общинската 
скупщина и другите самоуправи- 
телни органи в комуната. Много 
пъти се взимани решения, с които

В Димитровградска община 
планът по записване на наро
ден заем от 7 милиона и 500 
хиляди динара, е изпълнен. 
До края на миналата седмица 
беше 
7 784 970

200 хиляди, или 3 на сто, по
вече От
Въпреки това акцията 
пиоване на заем в Димитров
градска община

предвиненета сума.
по за-

продължава.записана
динара.

сума от
което е с АДва решения, има, но поради недо

имък на съответни инспекции или 
бездействуване на съществуващи
те, уреждането на този въпрос ви
наги се отлага — казва началникът 
на общото управление в Общин
ската скупщина в Босилеград Дра
ган Григоров.

Убедени сме, че една привич
ка, която представлява проблем 
никога не може да се разреши са- 

по административен начин. 
Трябва да се разбере, че решава
нето му е необходимо. Този набо- 
лел въпрос не търпи отлагане.

В ЮЖНОМОРАВСКИЯ РЕГИОН

Записани 90 милиона 

народен заем
динара

Записването 
заем за изграждане на автома 
гистралата Белград — Ниш и 
регулацията на реките в Сър
бия, в тринадесетте общини 
в Южноморавокия регион ус
пешно се осъществява. Работ 
ниците от основните организа
ции на сдружения труд, тру
довите общности и оамоугьра-

на народен вителните общности на 
ресит© са преизпълнили пла
на. Досега са записани 90, а 
трябвало е да бъдат записани 
87 милиона

инте-
мо

динара.
повечето общини планът е чпреизпълнен с 

стотици хиляди динара.

В
по няколкоВ. В.

В. В.
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ПРАВИЛНО ОТНОШЕНИЕ 

ИЪМ НАСТАНЯВАНЕТО НА РАБОТАТА
2 БОСИЛЕГРАД

Зоседоние но ОК но ССРН
ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО 

Общинската конференция на 
ССРН в Босилеград анализи
ра едногодишната работа на 
организации те на ССРН в об
щината и изготви проектопро
грама за предстоящата дей
ност. С това фактически при
ключи подготовката за прове
ждане на заседанието на Об
щинската 
ССРН, насрочено за 4 октом
ври.

Делегатите на Конференция 
та подробно ще анализират 
досегашната работа ,на мест
ните организации на ССРН и

възможностите им за по-на- 
татъшна афирмация, като най- 
широк фронт на организира
ните социалистически сили. 
Ще се обсъди и едногодиш
ната дейност на органите и 
комисиите при Конференция-

на
И в Сурдулишка 

канто
мически изостанали, дори и ,в 
развитите общини, между дру 
гото проблем е и настанява
нето на работа. Всички доку
менти, отнасящи се до соци
алната политика в нашата стра 
на не са отминали този проб
лем. Те са го сложили ,в цен
търа на вниманието, като 
един от най-актуалните.

община, 
и в останалите иконо-

дастрален доход от 50 на сто 
от минималния личен доход в 
общината не се считат за без 
работни. Предлага се тяхното 
търсене на работа да бъде 
окачествено като промяна на 
професията.

ключения. Констатирано бе, че 
в трудовите организации в 
Сурдулишка община в момен
та има места за настаняване 
на 48 работници с виеше и 
полувисше образование, 47 
със средно, седем с основно 
както и 50 квалифицирани и 
в и соко н в али фи цир ани р а б отни- 
ци. Ако биха се освободили 
и трудовите места, които за
емат лица, изпълнили условия 
за старческа пенсия, а това 

.пише и в заключенията на 
Общинската конференция на 
СКС, ще се открият още 22 
работни места за кандидати 
със средно професионално об 
разование. Затова ОК на СКС 
в Сурдулица отново препоръчи 
на трудовите организации да 
се спазват, заключенията при 
провеждане на социалната по
литика по настаняване на ра
бота.

та.

Очаква се да се дадат пред 
ложения как занапред по най- 
подходящ начин ще ое осъще 
ствява сдружаването на сел
скостопанските производители 
в комуната с ООСТ „Напре
дък” за селскостопанска дей
ност и изкупуване.

конференция на
Общинската конференция на 

СКС и Общинският комитет 
на СКС в Сурдулица твърде 
отговорно схванаха социална
та политика в общината и дей 
но се включиха в нреирането 
и провеждането й в духа на 
становищата на общата ооци- 
ална политика и единните кри
терии за оценка на действи
телната безработица в страна
та и възможностите за настак 
яване на работа в своята об- 

готовността лицето, което тър щина. С такава цел Общинска 
си работа да приеме в страна- та конференция на СКС свое 
та работа, която отговаря на временно прие и съответни 
неговата квалификация, трудов заключения. Но тези заключе

Работната група, 
от представители на републи
канските и областни общности 
и съюзният орган по настаня 
ване на работа подготви про
ект за единни критерии при 
оценка на фактическата безра 
ботица. В проекта са .внесени 
критерии за оценяване трудо
вите способности, след това

съставена

В. В.

уиллитроЬград

ПРОГРАМА ЗА ИДЕЙНО 

ИЗДИГАНЕ НА КОМУНИСТИТЕ
„Осъществяване на конститу
ционната роля на самоуправи- 
телните общности на интере
сите”, „Съюзът на комунисти
те и ролята на останалите об 
щ еств ено-политически органи- 
зации в системата на социа
листическото самоуправление”, 
„Задачите на Съюза на кому 
нистите в осъществяване кон
цепциите на 
отбрана, обществена оигурност 
и самозащита”, ,,Актуалйното 
международно положение и 
външната политика на Югосла 
вия” и „Социалната политика 
и Съюзът на комунистите".

ОБЩИНСКИЯТ комитет на 
Съюза на комунистите в Ди
митровград прие оперативен 
план за провеждане на ори
ента цион ната програма . за 
идейно оспособяване на кому 
нистите в първичните органи
зации на СК в общината. Спо 
ред този план до края на 
настоящата година във всич
ки първични организации ще 
се изнесат сказки на теми
те: „Марксизмът и идеологи
ята на самоуправителното об
щество”, „Историческото зара 
ждане и развитие и обществе 

работническо 
то самоуправление”, „Делегат 

М. Величков ската система на прантина”,
Йш»м1жнш1мй1111ши111и111ин1т111151н1111п11111н1111111н11иниш1411н111111к«п1ш111нн1ш11шш»и1«1»и»иг.пш1;[1ц*иагашв1ш1;г.шш1шш <.*;
ХОРА И ТЕХНИТЕ ВЛЕЧЕНИЯ

‘ Това е положителен 
мер ‘от дейността на общин
ската организация на СКС, за- 
щото не се касае само до при 
емането на заключения, но съ

л,ри-
стаж и работоспособност. В ния достатъчно ,не се зачи- 
проекта се предвижда, че соб тат. Заради това една комиоия
ствениците на селскостопан- на ОК на 'СКС посети тру-
ски имоти и лица без квали- довите организации в община-
финзции, членове на селско- та, с цел да се утвърди как , щите последователно да се
стопанско домакинство с ка- се реализират посочените за- осъществяват. В това се със-

-I ■ ... . ... ■ I - той и континуитет в обществе
всенароднатан о-лолити ч еск ия 

ботата, правилното отношение 
към политиката на СЮК в та- 
•зи област и оправдава довери
ето на членовете на СЮК, тру 
довите хора и гражданите.

живот и ра-
СТОПАНСТВОТО В СУРДУЛИШКА ОБЩИНА ОТБЕЛЯЗА

Положителен шестомесечен 

баланс ната оонова на

А.

Стопанството е Сурдулишка 
община през първите шест ме 
сеца на т. г. има положите
лен баланс. Общият доход еъз 
лиза на 170 милиона динара 
или с 16 на сто повече, осъ
щественият доход — 67 милио 
на динара или със 17 на сто 
повече в сравнение със същия 
период миналата година. На

малени са и паискванията от 
доставчиците и задълежнията 
към доставчиците в сравнение 
с миналогодишното състояние. ПЧЕЛАРМИЛИЦИОНЕРСамо предприятието За про- 

паваж „Варде-изводство на 
ник” има загуба през първо
то полугодие от 130 хиляди

— Преди всичко аз обичам 
пчеларството. Това е съставна 
част от моя живот. Не се ка
сае само за материалната стра 
на, която също не е за подце
няване. Когато е „родна” годи 
ната приходите са действител 
но добри.
Преди пет-шест години полу 
чих по 40 кг мед От една 
кошница. Обаче сега ето три 
години пчеларите от нашия 
край са дължни да подхранват 
пчелите. През това време вси 
чки ония пчелари, ноито се за 
нимават само зарад добива се 
отказват от пчеларството. Се 
га аз изразходвам по 200 дина 
ра годишно за една кошница, 
но сигурен съм когато дойде 
благоприятна година тези раз 
ходи ще наваксам.

Пчеларството в Димитров
градска община е слабо. Само 
Ракич има повече кошници. 
Сдружението на пчеларите, ко 
ето наброява 30 души работи 
фщбре, но кошниците се не уве 
личават.

Сега в общината има около 
500 кошници.

Напускаме пчелина на Ра
кич и се отправяме към авто 
буската спирка. Той трябва да 
стигне в Димитровград към 
следобедиите часове, а вече 
след това постъпва на нощна 
служба. Въпреки това той на 
мери време да посети 
пчелин, да подмени някои рам 
ни, да сложи храна, да види 
положението във всяка кош 
ница.

На 1 септември т. г. милиционерът БРАТИ
СЛАВ РАКИЧ от Димитров е имал малък юбилей 
— 20 години прекарани в милицията в Димитров
градска община. Покрай редовното си задълже- 

Ракич минава за най-

динара.
м. в.

жение като милиционер 
добър пчелар в общината.7/77777ЛкЩмщ
Срещнах го в бюфета на По 

гановски манастир. Чакаше ав 
тобуса за Димитровград. Беше 
неделя и в бюфета освен сер 
витьора Гьора нямаше други 
посетители. Братислав Ракич 
беше чест гост на бюфета. 
Идва и по няколко пъти в сед 
мицагга да обиколи 
който се намира на петстотин 
метра от автобусната опирна,

Псикъсно имахме възмож
ност заедно да посетим пчели 
на на Ракич. Близо до пътя за 
Поганово, отнъдето се открива 
най-хубавия поглед на мана
стира и Ждрелото с грижлива 
та ръка на човек, който по 
всичко личеше, е влюбен в 
пчелите и пчеларството, се нь 
мира/г кошниците. В ъгъла на 
пчелина малка къщичка за иь 
еентар и почивка.

— Още когато дойдох тук 
на служба харесах това място 
за пчелин. Тук ветровете „над 
минават” пчелина, а все пак 
пътя на пчелите е открит на

мазва Братислав.

„ИЗПИШИ“ ИЛИ?...
Мировите съвети са важна институция в наша- 

та самоуправителна система.
В Конституцията също е записано, че раоотят 

на доброволни начала. Те не са държавен правораз
давателен, а местен съвещателен орган.

И местни общности, нъдето мировите съвети са 
дейни — все по-мално хора отиват по съдилищата Да 
„търсят" правдата, да правят излишни разходи. В 
ирая на краищата — изходът от съда е ясен: права 
е едната страна, другата трябва да загуби.

Мировите С7,вети имат това „преимущество , че 
и двете страни остават — доволни. Възвръщат се до
брите отношения, между хората, а това е най-голямата 
лридобивна и за скараните страни, и за местната об
щност като цяло.

Хората, ноито работят в мировите съвети, по 
правило са хора с голям авторитет, справедливи и ува
жавани в своята среда. Танива мирови съвети работят 
добре.

пчелина,

Братислав Ракич
нъоно се убедиха, че моето 
влечение към пчелите може 
да бъде интересно развлече 
пие, а по някой път и доход-

ноито недоразбира.Но има и мирови съвети, 
добре ролята си. Към тях се числи и мировият съвет 
в Топли дол. Не разполагаме с точни сведения кол- 
но спора е разрешавал този съвет, но сме запознати, 
че той взима пари за наваксване на денгуби и др.

всянъде
— В нашия род пчеларството 
е наследствено. Дядо ми е бил 
добър пчелар, баща ми и се
га има кошници в Дедевци 
при Кралево родното ми 
Аз обикнах пчеларството още 
като малък и когато станах 
през 1956 година милиционер 
в Поганово веднага се захва

свояно.
Сега Ракич има 37 кошници 

при Погановски манастир м 12 
на .Динцарски рид" край Ди 
митровпрад. Почти цялото ои 
свободно време прекарва с 
пчелите.

На въпроса дали пчеларство 
то му служи като развлечение 
или от материална гледна точ 
на той отговори:

разносни.
Тази прантина, трябва да се премахне, защото

е незаконна.
Мировият съвет не е занонен съд, а съвещате

лен орган и не е упълномощен от ниного да взима 
пари зарад „извършени услуги”. В таннъв случай той 
губи и предназначение ясн0 определено с Конститу
цията.

село.
И тана всяка неделя Ракич 

своя „виквнд” прекарва с пче 
лите на Логановсни манастир 
или на' „Цинцароки рид" нрай 
Димитровград.

нах с пчеларство.
Тук хората с недоверие гле

даха на моята работа. Но по-
М. Андонов

Б. Нинолов
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ТУК, КРАЙ НАС... .'V ОСНОВНОТО ОБРАЗОВАНИЕ НА ВЪЗРАСТНИТЕ

СТРОИТЕЛЯТ ИВАЙЛО СТОЙНЕВ ВАЖНА СТОПАНСКА ЗАДАЧА
Строителният цех „Изгра- 

дня” нъм някогашното услуж- 
но предприятие „Услуга", от 
обединението на босилеград 
ските предприятия в едно, ра
боти нато основна организация 
на сдружения труд. Въпреки 
че „Изградня" няма дългогоди 
шен трудов опит — се ползва 
сред деловите строителни кръ 
гове с авторитет на начествен 
строител.

Аз обичам и с любов работя 
в „Изградня". В началото ми 
бе мъчно, че толкоз сме отда 
лечени от родния край. Но 
и с това се свиква. Работим 
добре. Ръководството също ни 
е добро. Ето защо ние имаме 
сравнително високи доходи. А 
търсят ни навсякъде...

В кратката „изповед” на 
Ивайло сякаш всично е делни 
чно, обикновено.

Все пак, струва ни се, че 
тънмо с тази своя обиннове 
ност и непринуденост, босиле 
градските строители пленяват 
и разнасят славата на строи 
телството, дълбоко залегнало в 
традициите на тоя наш край.

* В ОСНОВНИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ НА СДРУЖЕНИЯ ТРУД НА ДИМИТРОВ
ГРАДСКОТО СТОПАНСТВО РАБОТЯТ НЯНОЛНО СТОТИН ДУШИ БЕЗ ЗАВЪРШЕНО 
ОСНОВНО ОБРАЗОВАНИЕ

раст по свойта численост бу
дят тревога. Само в основни
те организации на „Тигър — 
Димитровград" има 113 души, 
в „Циле" над 50, в „Градня" 
— 43,

До неотдавна в Димитров
градска община се считаше, 
че проблемът за неграмотност 
напълно .е изкоренен и че 
той не съществува □ общи
ната. При това се изхождаше 
от обстоятелството, чо от ос
вобождението насам ежегод
но воички подлежащи на за
дължително основно образова
ние деца се обхващат с обу
чение. ,

В основата си 
схващане и днес не се от
рича. Така например неотдав
на на регионално съвещание 
по проблемите за основното

образование на възрастите в 
Ниш се изтъкна, че в кате
горията на перспективното на
селете Димитровградска об
щина няма неграмотни. И бе
ше изтъкната за пример на 
останалите.

Въпреки че е без неграмот- 
получените оведения в 

Общинския синдикален съвет 
за броя на работниците без 
завършено основно образова- 

мкозина. 
Полуграмотни (квкто е прието 
да се казва за хората с не
пълно
работници до 35-годишна въз-

в „Братство" — 40 и
пр.

Не по-утешителна е статис
ти ката и за търсещите рабо
та: в Отдела за работна ръ
ка — клон Димитровград има 
общо 258 души без основно 
образование. В града техният 
брой е 140 души, в района 
на Долна Невля — 30, в ра
йон Трънски Одоровци — 30, 
в район Забърдие — 16 ду
ши и т. н.

Тези данни красноречиво по 
твърждават, че полуграмотност 
та е пуснала дълбоки корени 
и в Димитровградска община 
и че предприетите за огра
мотяване на трудещите се 
мерни следва да бъдат под
крепени от всички обществе
ни фактори.

Общинският синдикален съ
вет съвместно с Центъра .за 
предучилищно и основно об
разование и възпитание са

ни

изненадаха— такова ние

основно образование)
Асен Антимов

ОТ ЗАСЕДАНИЕТО НА ИЗПЪЛНИТЕЛНИЯ СЪВЕТ ПРИ ОС В ДИМИТРОВГРАД

МЕРОПРИЯТИЯ ЗА ПОДОБРЕНИЕ НА 

ПОЛОЖЕНИЕТОИвайло Стойнев

Начело на тази основна орга 
низация на сдружения труд се 
намира Божа Стоянов, изве
стен партизанин и обществен 
деец от Босилеградския край. 
Тази основна организация на
броява нъм 80 души. Главно 
работят по строежите в 
Словения.

Между тях е и Ивайло Стой 
нев от Горна Лисина. За „Из 
градня" и за себе си той на 
зва:

останалите вносни стоки. А то 
ва значително би изменило 
положението и стопанисване
то в „Тигър".

Освен на „Тигър” най-голямо 
внимание беше обърнато вър-

Новите условия на стопани
сване са оказали значително 
влияние върху работата на ор
ганизациите на сдружения 
труд в Димитровградска общи 
на. Основна причина за това 
е прилагането на новата сис
тема в утвърждаването и раз
пределението на общия и чист 
доход, а въз основа наплатена 
та реализация и новият начин 
на изплащане задълженията 
между ползващите обществе
ните средства.

Тези трудни условия на сто 
пакисване са оказали и опре
делени отрицателни финансо
ви последици. Най-важната от 
тях е, че според шестмесеч
ния баланс седем трудови ор 
ганизации в общината са ра
ботили със загуба.

Общата загуба на Димитров 
градското стопанство през пър 
вите шест месеца на година
та възлиза на 9 милиона и 
328 хиляди динара. Най-голя- 
ма загуба е в ооновната орга

низация на сдружения труд 
„Тигър" в Димитровград, къ- 
дето е осъществен отрицате
лен финансов резултат от 7,5 
милиона динара.

Естествено, че това положе-
предприели мерки за открива
не на 3 паралелки за образо
вание на възрастните. Две от 
тях ще бъдат за курсантите от 
III курс (от IV и V клас) — 
общо 60 души. Една паралел
ка ще бъде организирана за 
завършили VI и VII класг от
носно IV курс. Ще бъдат прие 
ти общо 30 души.

Общинският синдикален съ
вет в града и Центърът за 
предучилищно и основно об
разование и възпитание за та 
зи учебна година планират 
да обхванат предимно мла
ди работници (до 35-годишна 
възраст), които в момента са 
зачислени в Отдела за работ
на ръка.

Вече идущата и сетне след
ващите години ще се изготви 
план за обхващане на работ
ниците без завършено основ
но образование 
организации на

СР

— В „Изградня” започнах 
кат0 седемнайсетгодишен. От 
начало бях общ работник. 
Днес, след шестгодишен тру 
дов стаж, аз съм майстор- 
строител. Строителството е 
доста трудна професия, но 
строителите я обичат. Трудно 
ще срещнете някой, който ще 
пожелае да се раздели от нея, 
Разбира се, ако не са го при 
нудили други обстоятелства. в основните 

сдружения
труд.

Както се счита, тези пара
лелки ще работят към основ
ното училище „Моша Пияде” 
в Димитровград, понеже това 
училище е верифицирано, а от 
друга страна и кадрово и 
материално изпълнява услови
ята за организиране на образо 
вани ето на възрастните.

В момента се полагат уси
лия да се разреши въпроса 
за финансирането на тези па
ралелни. Очаква се във фи
нансирането съвместно да 
учаотвуват Републиканската об 
щност по основно образова
ние, както и Отдела за настаня 
ване в Ниш.

От казаното личи, че обра
зованието на възрастните ос
нователно напоследък придоби 
особена актуалност. Защото 
ефективността и качеството 
на производството в максимал 
на степен зависят от общо
образователната 
фесионална

ЖЕТВАТА В ДИМИТРОВГРАДСКА ОБЩИНА В кожообработващото предприятие „Братство
ние трябва да се приеме твър 
де сериозно, понеже от 250о 
работника в общината почти 
половината работят в тази тру 
дов а организация.

Кои са основните причини 
оказали най-голямо влияние 
върху 
гър"?
е обемът на производството 
за 13,3 на сто. На това са 
повлияли трудните условия в 
снабдяването с вносния ре- 
проматериал. На същия са уве 
личени цените,- така че внесе
ните количества не могат Да 
задоволят нуждите на произ
водството. По този начин на 
пацитетите в тази фабрика са 
ползвани само 75 на сто. И 
докато цените- на вносния ма
териал, необходим за произ
водство, са значително уве
личени, цените на готовите 

ди лошото време. В течение стоки са останали на минало
годишното равнище. Това е 
всъщност само една от при
чините, но която е оназала и 
най-голямо влияние.

Обсъждайки този въпрос 
Изпълнителният съвет при Об 
щипаната скупщина в Дими
тровград прие решение да от
прави иск до Републиканската 
стопанска камара вносните су 
равини да имат привилегиро
ван третман тю отношение на

ху стопанисването в мебелна
та фаЬрина „В. И. Циле", коя
то от седемте организации, ра 
боти ли със загуба, 
ра в най-трудно положение. В 
„Циле" много 
боти или със загуба или 
границата на рентабилността. 
В такива условия предприятие 
то не е в състояние да обез
печи средства за реконструк
ция и модернизация на про
изводствените 
без уова .не е възможно да 
следи новите течения на съв
ременната индустрия и няма 
възможност за по-евтино и по-

И във Висок приключва се нами

години се раМного бяха тазгодишните 
трудности по жетвата в Дими
тровградска община. Подобни 
нередности не се помнят дъл 
ги години. Вече е октомври, а 
все още не е всичко завър
шено. На това оказаха влия
ние постоянните дъждове, ко
ито на площите засети с пше 
ница предизвикаха кал и вла
га в изобилие. А това попречи 
на комбайните да влизат по 
нивите и прибират реколтата. 
И докато в останалите райо
ни на общината трудностите 
са вече преодолени, във Ви
сок жетвата и вършитбата при 
ключават тези дни.

До края на миналата сед
мица във Висок бяха ожъна- 
ти.1300 дка на частния и 1100 
дка на обществения сектор. В 
течение на тази седмица при
ключи жътвата и на останали
те площи — 300 дка на част
ния и 400 дка на обществения 
сектор.

Във Висок жънаха осем «ом 
байна, но много време маши

ните „бездействуваха”, поради 
валежите и калта.

ИъМ края на миналата сед
мица в района започна и вър
шитбата. Ако не попречи ло
шо време вършитбата ще при
ключи след няколко дни, поне
же повечето от реколтата е 
прибрана с комбайни.

на
стопанисването в „1и- 
Преди всичко намален

капацитети. А

Оовен трудностите по жетва 
та трудовата единица на зе
меделската . кооперация „Сто- 

" ~ Каменица имаше ми-
начествено производство, кое 
то изисква пазара.

Изпълнителният съвет реши, 
че за положението в „Циле" 
е необходимо да се 
анализ. В него трябва обеза
телно Да намерят място ико
номическото положение в пред 
приятното, взаимотоношенията 
и възможностите за интегра- 

И з пъл нителният 
също ще отправи иск до Бел
градската банка — Основната 
банка в Пирот, 
кредити на мебелното

чар
налия месец и други пробле
ми. По ливадите стоеше над 
100 тона сено, което също не 
можеше да се прибере пора-

в

изготви

и трудово-про 
подготовка на тру 

дещите се, относно на заети
те в ооновните 
на сдружения труд.

на тази седмица трактористите 
от тази трудова единица поло 
жиха усилия и успяха Да пре
карат част от сеното. Остава 
обаче още работа и ако не 
попречи времето в течение на 
следващата седмица и тази 
работа трябва да приключи.

организацииЦИЯ. съвет

За съжаление, 
новните организации на г 
жения труд все още на този 
проблем гледат с подцененме 
и не проявяват особен 
рее коренно да менят 
жени ето.

именно ос-да отпусне сдрупред
приятие. Ще се обсъди и ра
ботата на предприятието след 
деветмесечния баланс и пред
приемат нови мерки.

иите-
поло-

А. д. А. Д. Ст. Н.
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ЗА СДРУЖАВАНЕ СЕЛСКОСТ ОПАНСНИТЕ ПРОИЗВОДИТЕЛИ В БОСИЛЕГРАДСНА ОБЩИНА

ЖИВОТНОВЪДСТВОТО 

ТРАЙНА НАСОКАЗА ПЪТ99

ПОДАРЯВАМ
го хиляди
ДИНАРА...“

Бавенето
вите

в сдружванею е е последица и на недостатъчната осведоменост за но- 
производствено-самоупра вителни отношения

ничество и кооперация. За та
зи цел имаме изшивен само у 
прави I елен договор, досега 
ооаче не е сключен нито един 
договор.

а за съвместно производ
ство от областта на животновъд 
ствот.о имаме доори резулта
ти. I грез миналата година онлю 
чихме ню договора за съвме 
стно угояване на дреоен м 
едър рогат дооитък, а през 
тази 9*. Стойността на тези 
договори възлиза на 2 милио
на динара, също така реали 
зирахме и /4 договора, снлюче 
ни със земеделците за създа 
ване- на изкуствени ливади на 
площ от 250 хектара — изтък 
на Захариев.

На заседанието се констати 
ра, че въпреки тези резулта 
ти, с процеса на сдружаване 
то на земеделците не може 
да бъдем доволни. Изостават 
формите на трайно и масово 
сдружване. Причините за това 
положение трябва да се по
търсят в недостатъчната под 
готвеност на селскостопански 
те производители, но и в не
достатъчната им осведоменост 
за предимствата на новите 
п роизводствен о-самоуправ ител 
ни отношения, които се създа 
ват със сдружването. Защото 
само трайно сдружаване с 
ООСТ „Напредък" може да до
несе качествено нови отноше 
ния в селското стопанство. Ин 
терес за сдружаване съществу 
ва, но липсват точни предота 
ви по кой начин се осъществя

На съвместно заседание комисиите за 
развитие на селското стопанство при Общин
ските конференция на ССРН и Съюза на ко
мунистите в Босилеградска община обсъдиха 
как се осъществяват конституционните прин
ципи в сдружаването на селскостопанските 
производители. Същевременно се разгледаха 
начините, на които най-ефикасно да се из
ползват възможностите в тази акция.

Върху тази актуална тема, която зае 
ма отделно място в Законопроекта за сдру
жения труд, за първи път се проведоха таки
ва разговори в Босилеградска община.

Но затова тези разговори наскоро ще 
продължат във всички структури в община
та, преди всичко в организациите на ССРН 
и СК.

ПЕТРУШИН НИКОЛОВ от Пла 
ниница е на 37-годишна въз
раст. Мнозина негови връстни
ци от това и останалите села 
в общината са напустнали род 
ното си място, търсейки по
минък в по-развитите места в 
страната ни. С Петрушин слу 
чаят обаче не е такъв ...

ни начала. С една дума за 
сдружаването. Но да зная и 
правата и 
А не канто досега да нося 
млякото в Желюша, да няма 
гарантирана цена и прочие ...

задълежнията си.

— Ако искаме да задържим 
хората по селата трябва да 
създаваме по-добри условия 
за живот. Ток вече имаме. Во 
да кой как. Но пътища няма
ме. Аз пеш нося млякото. И 
убива ме този път. Плюс то
ва, не съм доволен от цена
та. Но вижте, ако се строи 
шосе Да Желюша ще дам 20 
хиляди динара безвъзвратни 
средства. А не съм сам, кой
то би дал. Смятам, че пари 
за тази цел могат да • се на
мерят. Основното е работата. 
Това ни липсва. А не трябва 
да се чака. Много хора се 
отселиха. И още мнозина ще 
се отселят нямат ли условия За 
по-добър живот. Но има и та
кива, които ще се върнат. Са
мо пътищата да изградим. С 
тях ще дойдат и много дру
ги работи. Как по друг начин 
ще развивам селското стопан 
стзо? А нали без него се не 
може...

Никога досега не съм
помислял да напусна родното 
си село. Човек винаги и на 
всяко място може да намери 
„живот” за себе и семейство
то си. Аз например не мога 
да замисля живота си без Пла 
нин-ица. Без моите овце, без 
тучните ливади, без хълмове-

Във встъпителното ои слово 
директорът на ООСТ по сел- 
окостопанство и изкупуване 
„Напредък" инж. Васил За
хариев, говори подробно за до 
сегашните резултати, а по-спе 
циално за възможностите за 
сдружаване на средствата и

труда на производителите и 
за включването мм в самоупра 
вително организирано селско 
стопанство.

„Напредък” има отделна 
трудова единица за сдружава 
«е на производителите и за ор 
ганизиране на трайно сътрудте и горите ...

От тези думи ясно пролича 
ва, че той е примерен стопа
нин. Един от най-добрите не 
само в това село, но и в об
щината. Основният отрасъл, с 
който се занимава е овце
въдството. Има сто овце. Всич 
ко нужно около тях само ра
боти. Той е овчар, който и 
носи млякото» и старае се за 
оборите. И всичко е в ред...

— Обичам тази работа. Ни
що не ми е трудно. Моите 
овце имат всички „удобства”. 
В обора имам и вода и ток. 
И ще увелича стадото на сто 
и петдесет овце. Само има 
нещо, което ме по-малко без- 
спонои. Аз например тази го
дина за мляко взех 12 хиляди 
динара. Продадох петдесет 
агнета, за които взех 25 хиля 
ди динара. Това са хубави па
ри. С тях човек може добре 
да живее. Дали така обаче 
ще бъде утре? Кой това га
рантира. Значи аз съм за яс-

~ " • а*
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ва.
Членовете на комисиите за

ключиха в настоящия период 
(през есента и зимата) да се 
изнесат сказки във всички ме 
стни общности в общината на 
които най-подробно да се раз 
яснят формите на сдружаване 
при конкретни условия. Засе
га е оигурно, че в областта на 
животновъдството има най-до 
бри условия за сдружаване, но 
този .въпрос трябва да се изу
чи докрай.

Също така ще се организи 
рат разговори с производители 
те, в които пряно ще бъдат 
включени ръководствата на об 
ществено-политическите органи 
зации в местните общности. 
ООСТ „Напредък ще има за 
задача да изготви конкретна 
анционна програма, въз осно 
ва на която ще започне със 
сдружването като една от най 
важните задачи за развитие 
на селското стопанство в об 
щината. Паралелно с това ще 
се преразгледат досегашните 
договори за сътрудничество и 
коопериране, за Да се устано 
ви до коя степен съотвеству 
ват на самоуправителните ин 
тереси на селскостопанските 
производители.

Сдружването ще помогне за увеличение числото на овцетеА. Д.

СНАБДЯВАНЕТО В БОЖИЦА

Много снабдители, но лошо снабдяване
ни плодове и зеленчуци. Съ 
щите и когато ги купим в Сур 
дулица трудно ги докарваме, 
защото в автобусите не вина 
ги искат да ги приемат.

Защо нашият зеленчуков ма 
газин няма зеленчуци не ми 
яоно? Този въпрос неведннаж 
е повдиган, но подобрение >ня 
ма. В магазините в Божица ще 
намерите само текстилни и др. 
'изделия конто са леони за 
транспорт.

Изглежда, че търговските 
предприятия си гледат само 
сметката, а снабдяването не ги 
интересува много...

Йорданна Харизанова: — И 
аз като търповоки работник 

. имам забележки във дръзна 
със снабдяването. Магазина, 
в който работя не е регистри
ран за продажба на плодово 
и зеленчун, но зеленчуковия 
магазин в селото само на ня 
колко пъти през годината бе 
ше зареден.

От две седмици насам тук 
няма чушки, домати и други 
зеленчуци, а нужда от такива 
има. Хората се снабдяват с 
тези продукти кой канто умее.

М, Андонов

трябва да слагаме туршии, да 
правим сладка и др., а чушки 
домати и плодове в Божица 
няма. Тези продукти намирах 
ме кой как знае и ако дойдат 
частни производители от 
сковашко или от Македония.

Не правим въпрос и За цена 
та. Чушките 
7,50—8,00 динара. Само да ги 
има... Но не са идвали ско 
ро.

Нашият магазин за зеленчу 
ци и плодове си продава дру 
ги стоки ...

Драганна Динова: — 
есен повече от по-рано имаме 
трудности със с набдяването. 
Макар че зеленчукът е оиъп 
— два хляба за килограм пи
перки — трудно се

Нашенци се снабдяват в Сур 
дулица и другаде, но с прево 
за е трудно.

Грозданна Петрова: — Божи 
ца, въпреки че е център на 
район, е слабо снабдена. И за 
най-нужни покупки ние 
принудени да отиваме по 
километра.

В магазините тук има сто
ки, ноито леоно могат да се 
намерят и на друго място, а 
липсват особено много гьрсе

Тъкмо така може да се ока 
честви положението със онаб 
дяването в Божица. По-точно 
едностранчиво снабдяване. А 
не, че няма магазини. Мага
зини има колкотю щете: само 
в Божица, центъра на района 
има шест. Те са главно на „Вла 
сина-продукт" и на земедел
ско-търговското обедииенио 
„Враня”.

Но какво можете да намери
те в тях? Почти нищо от оно 
,ва, което трябва на хората от 
този нрай. В тези магазини има 
консерви промишлени 
текстил и др., няма най-оонов 
ни продукти: плодове и зелен
чуци. В Божица няма месо, ма 
кар че търсеното е голямо: от 
месо се нуждае местното на- 
селение и „Хииротехнима" и 
служителите в пощата, мили
цията, просветните работници.

Ле-
11X1

плащаме и по
НАЗЪРИЦА

ТЕЛЕФОН 

И ПЪТ В. ВелиновТазистоки, в БИСТЪРСНО-ТЛЪМИНСКИЯ
КРАЙСлед пренасянето на поща

та от Тлъмино в Бистър села
та Назърица, Доганица и Яреш 

, ноито са най-отдалечени 
от Босилеград, получиха 
фон. Доганица получи и нов 
път, който изгради Торената 
секция от Босилеград.

ЖЪТВАТА Е В 
ЗАКЪСНЕНИЕ

намира.
кин теле-

Поради продължителните дъ 
ждовни дни през летните ме
сеци жътвата и вършитбата 
значително е в закъснение. 
Дори сега жътвата е при 
край в планинските села Яре 
шник, Доганица, Назърица, Ка 
раманица и Голеш. Много ста 
ри хора не гтомнят, че рекол
тата е прибирана в края на 
септември. Съ м.

В момента най-лошо е поло 
жонието със 
плодове и зеленчуци. Наближа 
ва зимата и затова попитахме 
няколко домакини кан се „за
пасяват” със зимнина?

Марушиа Соколова: — Мно
го трудно. Особонр сега. Бто,

снабняванетоПо случай откриването на 
телефона и изграждането на 
пътя се устрои народно тър
жество, на което присъствува 
и председателят на Общинска 
та скупщината инж.
Мицов.

сме
30

Драган

Ст. М.
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Многостранна дейност на младежтаЦял клас - абонати
това отношевите акции, а в 

ние е предвидено тясно сът- 
местната об-

ПЪРВИЧНАТА Марнов, който с успех е за
вършил политическата школа 
на вестник ,.Борба” и младеж
ката политическа школа „Ои- 
ма Динич” в Ниш. Той успе
шно предава знанията на сво
ите другари в селото.

Сравнителен успех е постиг 
мат и на спортното поле. В 
течение на лятото е организи
ран турнир по малък футбол, 
в който са взели участие 11 
отбора от съседните села и 
Димитровград. А също е ор
ганизиран и турнир по шахмат.

През цялата лятна ваканция 
са устройвани танцови забави. 
Те не само са използвани за 
развлечение на младите. Съ
брани са и средства за редов 
на дейност на организацията.

■организация 
на Съюза на социалистическа 
та младеж в Желюша е не 
само една от най-мноточисле- 
ните, но и една от най-дей- 
ните а Димитровградска общи
на. В момента, когато в мла

рудничество с 
щнюст.

В план е да продължи с ра
бота и секцията по маркси
зъм. Вече са определени и 
някои теми, между които най- 
гол ямо внимание ще бъне 
обърнато на темите 
на младите във всенародната 
отбрана” и „Законопроекът за 
одружения труд”.

Учениците от III1 клас (32 души) на Обра
зователния център „Иван Караиванов" в Босиле
град комплектно се абонираха за в. „Братство".

Именно, при набирането на абонати в Обра
зователния център в Босилеград, учениците от то
зи клас изразиха желание всички да получават 
„Братство". От своя страна представители на ре
дакцията дадоха обещание, че редколегията ще 
положи всестранни усилия на страниците на вест
ника да се поместват повече материали, представ
ляващи интерес за средношколците.

дежката организации са в ход 
'предизборните и изборни съб
рания, младежта от Желюша 
може да отчете редица ре
зултати, осъществени в пре
дишния период.

„Ролята

Само в течение но послед
ните
провели редица 
значителни между ,-рях са оне
зи за асфалтирането на ули
ците в селото. Няколко пъти 
■младежите организирано са из 
лизали и уреждали двора на 
училището, нъдето ползват ед
на етап за свои цели.

Особено внимание е обръ
щано и върху идеологическо- 
политичеокото възпитание. За 
целта са организирани сказки. 
Те се провеждани от

няколко месеца то са 
акции. Най- На културно-забавното по

ле е предвидено за Деня на 
републиката да бъде подгот- 

програма.подходяща 
Всяко събота и неделя ще се
вена

организират танцови забави, а 
през зимната ваканция всеки 
ден. Също е в план да се 
открие библиотека и за целта 
вече се водят разговори 
централната библиотека в Ди-

ОФОРМЕНА РЕДАКЦИОННА ГРУПА Младежта в Желюша твърде с
добре сътрудничи с местната 
общност в селото. От нея е 

помещенията. В
При Образователния център «ик „Братство” сред учащата 

„Иван Караиванов” в Бооиле- се младеж, 
град е оформена редакционна 
група, която ще сътрудничи 
на страниците на в-к .Брат
ство”.

/В състава на групата влезоха:
Станко Станков, Станиша Ра- 
денков, Лоза Янкова, Миряна 
Миланова, Живко Стоилков,
Новица Иванов, Летка Стойне 
ва, Георги Петков, Биляна Ге
оргиева, Тимка Александрова 
и .Макоим Кирилов.

Редакционната група ще 
има за задача освен да до
ставя материали за младежка 
та дейност да се грижи и за 
разпространяването на вест-

митровград.
получила и 
тях успешно работят и лите-

ИванСт. Н. По повод Деня на републи
ката — през ноември ще се 

шахматен турнир,
ратурна секция и шахматен 
клуб. Също с успех работи и 
драматическата секция, която 
се е представяла и в остана
лите села на общината.

организира 
а през пролетта и трунири по 
малък футбол и по тенис на 
маса. Също ще се подготвят

МЛАДИ ПОЕТИ

Не казвай, че си тъжен волейболен и хандбален от
бор, които ще вземат 
стие
ди по случай Деня на мла
достта.

В анционната програма за 
предстоящия период първич
ната организация на ССМ в 
Желюша са предвидени реди 
ца активности. Основно уда
рение е сложно върху трудо-

у ча
на районните прегле-Не казвай, че си тъжен, 

не казвай, че нямаш сън, 
когото отделече бушува 
на младостта немирния звън.

Даринка ЕВТИМОВА

Не казвай, че си тъжен, 
ногато искри надничат 
е блестя^ очите ти с плам.

МЛАДЕЖТА И КИНОТОВ СЪЮЗА НА СОЦИАЛИСТИ 
ЧЕСКАТА МЛАДЕЖ Възпитателната стойност на филмовия репертоарИЗБОРИТЕ-ШАНС ЗА 
ИЗЯВА НА МЛАДИТЕ но юстават неизползвани. Неподходящата репертоарна поли

тика, относно ориентация, може да направи — забележител
ни произведения и филмови постижения, които в себе си 
насят 'изключителни поръки (чието възпитателно влияние е 
от огромна важност) да не бъдат презентирани. Също е въз
можно зрителят да се изложи на постоянния риск от наблю
даване на филми със съмнително качество по отношение на 
художествената и възпитателна стойност.

До края на тази година във 
всички организации на Съю
за на социалистическата мла
деж в Сърбия ще се прове
дат избори за нови ръковод
ства. До края на октомври 
изборите ще приключат в пър 
вичните младежки организа
ции, до края на ноември ще 
се учредят новоизбраните об
щински младежки конферен
ции, а до края на декември 
междуобщинските и Републи
канската конференция.

Върху подготовката за пред 
стоящите младежки избори ве 
че се водят разговори и кон
кретни договори в Между об
щинската младежна конферен 
ция и в останалите обществе 
ненполитичеши организации в 
Южно моравски регион. Също 
така и Председателството на 
Общинската конференция на 
ОСРН в Босилеград разисква 
п0 подготовките за младежки
те избори в комуната. Изтъкна 
се, че предизборната дейност 
трябва да се използва за фор 
миране на нови младежни ор
ганизации преди всичко в ос
новните организации на сдру
жения труд. Също така е 
препоръчано обстойно да се 
прецени досегашната актив
ност в първичните младежки 
организации, да ое изготвят 
конкретни програми за работа 
и в новите ръководства да бъ
дат предложени дееспособни
те и афирмирани младежки и 
девойки от ООСТ, местните 
общности и училищата.

I

Обществената насоченост на репертоарната политика 
днес е само част от общите задачи, които трябва да осъ
ществява филмът, изпълнявайки значително влияние върху 
възпитанието на младежта. Тя, както и кинематографията 
цялостно (впрочем както и възпитанието) е органическа част 
на обществото, успешно функционираща само дотолкова, 
колкото нейното действуване се схожда с идейната основа 
на общественото битие.

В усилията възможно по-дълбоко и по-пълно да се 
запознае и обхване, филмът открай има особено значение 
и роля. От друга страна, принципът, който модерната пе
дагогика прие, е формулиран от клаоиците на марксизма, 
че целта на възпитателния процес трябва да бъде форми
рането на всестранно развита личност. А това пред почита 
оспособяването на човека за усвояване и по-нататъшно разви 
тие на истинските обществени стойности.

В усилията от детето чрез възпитание и образова
ние да се развие всестранна личност като обществено съ
щество и в усилията и възрастните да станат по-всестранни, 
филмът е едно от средствата, което не може да се заме
сти с нищо-

Съаременна потребност на човека е да бъде приоб
щен към художествените събития, без оглед на неговата 
наклонност, способност и професия. Съвременният човек, 
обаче не разполага с толкава време успешно да консумира 
всички онези културни отойнооти, които му предлагат раз
личните видове художествена изява.

Причините за популярността на филма вероятно са 
във възможността да синтетизира Повече изкуства и че дава 
възможност за по-есестранно художествено преживяване. 
Ч|рез екрана зрителят при най-голяма икономия на време, па
ралелно може да доживее пресъздаване на един литературен 
текст, драматичеони ефекти на едно театрално представление, 
визуалните ефекти на художествена фотография, акустичните 
импулси на музикалното изкуство и т.н. Следователно филмът, 
същевременно действува на повече сетива, предизвиква емо
ции, подбужда човешката личност към дейност. С една ду
ма, открива широки възможности за насочване развитието 
на младото поколение.

Без обществена наооченост на репертоарната политика, 
без истински ■ художествени стойност на филмовия репертоар! 
възпитателните възможности, които инак дава филмът, редов-

От филма младите очакват отговори 
дър от филма „Пазачът на

и на своите дилеми (на- 
плажа през зимния период”, тази 

година получил награди и в Пула «и Ниш.)

Затуй репертоарът е съществен, а «е технически ,въ- 
към които за съжаление все ооце се пристъпва” с 

рутина и непрофесионална подготовка, въпреки г 
ое правят и забележителни усилия съотоянието

прос,

че напоследък 
да се поправи.

(Следва)

Будимир ВЕЛИЧКОВИЧВ. В.

СТРАНИЦА 8
БРАТСТВО ^ 1 октомври 1976



възможности ЗА РАЗВИТИЕ НА КУЛТУРАТА В СЪРБИЯ ДО 1980 ГОДИНА НАШИЯТ ФОТООБЕКТИВ

КУЛТУРАТА НА НАРОДНОСТИТЕ 

ОТДЕЛНА ПРОГРАМА
В периода до 1980 година 

предимство ще получи мате 
риалното унрепване на култур 
ните
на самодейността

договора се казва, че досега 
те са били пренеорегвани за 
сметка на различни спентаку 
лярни представления и манпфе 
стации, но с . малка' културна 
стойност.

Една от съществените зада
чи в средносрочното развитие 
на културата ще бъде и не
прекъснато подтикването на 
най-различните облици на твор 
чесния труд.

Също така ще се стимули 
ра междуобщинсното, между 
републиканско и международ
но сътрудничество в областта 
на културата.

В предстоящите години ще 
се лоложат максимални уч?и 
лия и съответни материални 
средства за развитие на само 
дейността, като форма на все 
от.раннен и актуален израз на 
самоуправителната култура. 
САМОУПРАВИТЕЛНО ПРЕУ
СТРОЙСТВО НА КУЛТУРНИТЕ 
ИНСТИТУЦИИ

Проект на обществения до 
говор предвижда въвеждане 
на рационални и ефекаони ме 
тоди за разрешаване на най- 
актуалните кадрови въпроси, 
подобряване на обзаведено- 
стта, модернизирането на кул 
турните заведения и др. С 
отделен самоуправител ен до 
кумент ще се уточни развитие 
то на културните институции и 
облиците на непосредственото 

ким свързване с онези, които 
^ползват услугите им.

Нужно внимание ще се от 
дели и върху рационалното 
ползване на съществуващите 
обекти, ' помещения и съоръ 
женил, предназначени за орга 
низиране и развитие на култур 
ните дейности. Предимство ще 
има книгата като културна 
стойност и ще намери свое 
място в местните общности, 
ООСТ, училищата др.

За тази цел библиотечното 
дело ще увеличи книжния 
фонд, но ще мени и струнту 
рата му, ще разширява броя 
на читателите особено сред 
вете на младите хора.

Планира се създаване на по
движни библиотечни служби 
във всички общини и открива 
не на читалища — там, къде 
то за това има условия и по 
треби.

заведения и развитието

Компетентните органи в Бо 
силеградска община обсъдиха 
проекта на обществения 
взр за развитие на културата 
в Сърбия без автономните об 
ласти от 1976

дого-

1980 годи
на.

с ■ози документ, определящ, 
основната политика, целите, за 
дачите, материалните и други 
условия, ще се осигури разви 
тие на нултурата, съгласно съв 
купнотс обществено-икономи 
ческо развитие на Република 
Сърбия. При това твърде яр 
ко се посочва, че и в тази важ 
на обществена дейност тряб 
ва да се стигне до решително 
влияние

В период,оредноорочния 
много по-бързо отколкото До 
сега, ще се развива и нино- 
фикацията. Кикопредставленмя 
ще се организират и в най- 
оггдел ечените села.

на трудещите се и 
всички нул-турни стойности да 
им бъдат достъпни. С една ду 
ма културната дейност да бъ 
де от непосредотвена полза 
за развитие на обществено-ичо 
номичесните и самоуправител 
ни отношения в организации 
те на сдружения труд.

Богдан Нинолов: Златна есен
БОСИЛЕГРАД

ПРОБЛЕМИТЕ НА КУЛТУРНИЯ ЖИВОТВ осъществяването на тези 
и други задачи, определени в 
проекта на договора 
носители и организатори ще 
бъдат: местните общности, ос 
новните организации на сдру
жения труд, самоуправител ни
те културни общности в общи 
ните, регионите и Републикан 
оката културна общност.

главни
ще има къде да работи дра
матична, 
секции на младежта. На нова
та сцена ще могат да госту
ват и самодейни, и професио
нални състави (музиналки, дра 
матични, фолклорни и пр.З от 
други градове.

Не бива да се отмине, че и 
досега някои о-р секциите, гла 
вно при училищата, са доста 
дейни. Особени успехи в та
зи насока поотигна фолклор
ният състав, който успешно се 
представи на фестивали и тър 
жества.
КАДРИТЕ — ПОДЦЕНЕН ПРОБ 
ЛЕМ

Културната дейност в Боси- 
леградсна община понастоя
щем е сравнително слаба. Ка
то една от най-изостаналите 
в републиката — съ само 33% 
от средния национален доход 
в републиката- на глава от на
селението — едва ли може да 
се очаква богата, разнообраз
на дейност.

Все пак културен живот съ
ществува. В общината работи 
централна библиотека при Кул 
турния център в■града с кло 
нове в районите Бистър, Дол
на Любата, Горна Любата и 
Горна Лисина. Общият книжен 
фонд е «ад 17 хиляди тома. 
За жалост, едно голямо чи
сло — до 30 на сто 
книгите са остарели и това 
търси ежегодно възобновява
не и подменяне на книгите с 
нови издания.

В града работи широкоекра- 
нно кино, но в импровизира
ни помещения. Отнак през 
1973 година започна строежа 
на културния дом — като ки
носалон се ползва една. учеб
на стая в бившата училищна 
сграда, съвсем неподходяща 
за прожектиране на филми. 
Но това бе ,,временно” реше
ние и едва след построяване
то културния дом може да 
се очаква съществено иземе- 
нение на положението.

Подвижното кино може би 
представлява единствено най- 
светлата точка в културната 
дейност на общината. Средно
годишно в селата се прожек
тират по 80 кинопренставления.

посеща
ват от селяните, а филмовият 
репертоар е на доста високо 
равнище — главно се прожек 
тират филми с тематика от на 
родоосво б о д и т ел но т о 
ние и производство на родно
то киноизкуство.

СТРОЕЖЪТ НА КУЛТУРНИЯ 
ДОМ — ПРЕЛОМ

В (Босилеград не само кул
турните дейци, обществено-по 
митическите ръководители, но 
и гражданите очакват след 
построяването 
дом да настъпи прелом в нул 
турния живот «а. града и об
щината като цяло. Условията 
тогава коренно ще се менят:

фолклорна и другиПЪЛНО РАВНОПРАВИЕ В РА
ЗВИТИЕТО НА КУЛТУРАТА

В проекта за развитие 
културата до 1980 година се 
подчертава необходимостта от 
системно и непрекъснато съз 
даване на условия за равно
правно развитие на културата 
във всички среди. Изтънва се, 
че компетентните републинан 
ски органи и развитите нултур 
ни среди, ще допринасят за 
развитие на културните дейно 
сти в недостатъчно развитите 
краища.

За тази цел Републиканската 
и общинските общности 
култура ще подпишат отделен 
обществен договор за по-бър 
зо развитие на културата в ино 
номически изостаналите край 
ща.

на

В. Велинов

В ОСНОВНОТО УЧИЛИЩЕ „Г.ДИМИТРОВ” В БОСИЛЕГРАД

Няма кадрови проблеми
училищната . библиотека. Тази 
помощ е оказана на всички 
по-бедни ученици.

През второто полугодие учи 
лището получи парно отопле
ние Струва ни се обаче, че из

ключително много се очаква
отза — Топли закуски учениците 

ще получават о* момента, но 
самоуправителната об

щност за детска защита пре
даде на употреба ученическия 
стол. Сградата на стола бе 
готова миналата учебна годи- 

необходимия 
и до днес не е 

кога

Основното училище ,.Георги 
Димитров" в Босилеград, 1,по 
ороя на учениците и подве
домствените паралелки наи-го- 
лямо в Босилеградска общи
на) успешно 
учебна година.

от построяването на култур
ния дом. За богата и всестран 
на дейност и културни изяви 
са необходими кадри т. е. съ 
ответните специалисти на сце
ничното, хоровото, музикално
то др. видове изкуство. Есте
ствено е, че самодейността 
[це обхване по-широк кръг лю
бители и изпълнители. Но са
мо добре подготвени кадри 
ще съумеят правилно да насо 
чат силите към изява.

Организирано школуване на 
необходимите кадри досега не 
е направено. Все пак има вре 
ме положението в тази насока 
да се измени. Културният дом 
все още не е готов и докато 
се предаде на употреба могат 
да се подготвят съответните 

за сценичното

гато

започна новата
Една от главните задачи в 

средносрочния план ще бъде 
и развитието на нултурата в 
общините, в които живеят на
родностите. При това се 
хожда от утвърдените принци 
пи на социалистическата само 
управителна солидарност и на 
националното равноправие.

на, но понеже 
инвентар
доставен, неизвестно е 
този обект ще започне да ра
боти — каза Иванов.

— Всички подготовки бяха 
успешно извършени. Програма 
га за тазгодишната работа на 
училището ое изготвена и при 
ета навреме. Редовното обуче
ние в подведомствените пара- 

залочна на 6, а в цен-

из-

Еди,н от сериозните пробле
ми на училището е, че 60 «а 
сто от учениците ежедневно 
пътуват повече от 4 киломе
тра.

лелки
гралното основно училище, по
ради въвеждане на парно сто 
пление, от 10 септември — 
каза директорът на училище
то СТОЙНЕ ИВАНОВ.

За тази цел Републиканска 
та и общинските културните 
общности ще изготвят и под 
пишат програма, в която ще 
бъдат определени конкретни 
мерки и за развитие 
нултурата на народностите. Съ 
щевременно ще се уточни и 
отговорността за неизпълнява 
не на същата.

Поради липса на добри пъ
тища трудно може да им се 
осигури превоз от дома до 
училището и обратно.За отбелязвано е, че учи- 

няма надрови пробле- 
защото всички учители и 

първоначалните и в горните 
класове са със съответна про 
фесионална подготовка.

Броят на подведомствените 
паралелки е същият, както 
трез миналата учебна година. 
През тази учебна година най- 
малобройни ще бъдат паралел 
ните в Паралаво с 6, в Извор 
с 7 и в Рибарци, Зли дол и Бе

на
специалисти 
изкуство, фолклорното богат
ство, музикалната дейност.

Културната общност в пла
на си за 1976 година е посо
чила ориентационна сума за 
работа на Културния център 
от около 320 хиляди динара. 
Тези средства, както и сред
ствата, ноито се получават от 
Републиканската културна об
щност за строеж на културния 
дом, на пръв поглед не са мал 
но за нултурната дейност.

Но струва ни се. че е необ
ходимо споразумение и дого
вор кан да се обезпечат кад
ри (и кои кадри са най-необ
ходими), то от пускането на 
културния дом в употреба — 
културния живот да бъде все
странен и богат.

лището
В. В.ми,

Те семасовов

Според Проекта в срадносро 
чния период значително ще се 
отдели за подобряването на 
материалната база 33 култур
ното развитие на селските сре 
ди. И за тази цел ще бъде 
приета конкретна програма за 
работа.

Насърчването «а културни
те инициативи в организации 
те на сдружения труд и в ме 
стните общности, ще бъде съ 
що постоянна задача на вси 
чии компетентни в областта на 
културата.

Тези инициативи са от голя 
мо значение за културния по
дем като цяло. В проекта на

движе-

Иванов изтъкна, че през втю 
полугодие на учебната горото

дина въведеще се парно осно 
училище в Босилеград. 

За тази цел ще се изразход
ват 1,3 милиона динара.

вното
на културния

Трябва да се посочи, че 70 са по- Ст. Н.на ото от учениците
безплатни учебници отпучили
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БАБУШНИЦА: БОРБА ЗА ХИГИЕНАТА

ЖИЛИЩА БЕЗ ВОДАИНФОРМАТОР
ше прокарана канализационна- 
та мрежа. Затова сега там, къ 
дето има нанализация, ко не 
со извърши принлгочаване към 
нея — ще се върши изключва 
не от водопроводната мрежа.

Септичните ями не са ре
шение. Конфигурацията на те
рена в Бабушница е такава, че 
тези ями се превръщат в гне
зда на потенциална опасност 
от зараза. Ямите се разливат 
и онолната среда се замръся- 
ва с отпадъчни води и нечи
стотия.

Дали трябваше да се 
не дотам? Това беше изглежда 
неминуемо, тъй като 
брой граждани, които още в 
1975 година са получили ре
шения за 
канализацията 
или това.

ДРУГО РЕШЕНИЕ няма. Са
нитарният 
ителшият 
шпица са прибегнели към та
зи крайна мярка, понеже дру 
гояче не може да се разреши 
въпроса с отпадъчните води. 
Над 180 домакинства в Бабу
шница От известно време са 
без вода, понеже но 
.приключили" към канализаци
ята и отпадъчните води, кои- 
го излизат от тези жилища — 
се сливат направо на улицата 
или около къщите и са пряка 
опасност за предизвикване на 
епидемии.

Именно това 
довело до изключване от во
допроводната мрежа, тъй ка
то друг изход не е намерен. 
В комунално-услужното пред
приятие „Комуналац" в Бабу
шница се оплакват, че нами
рат съпротива в изпълнение
то на възложената 
но същата ще бъде изпълне-

ма самнуир&внтеганата общност; на интересите по 
здравно осигуряване ~ Пирот

инспектор и стро- 
инспоктор в Бабу-

ОТ ЯНУАРИ НА 1977 ГОДИНА В НИШКИ РЕГИОН са се

САМОУПРАВИТЕЛНА ОБЩНОСТ ЗА 

ЦЕЛИЯ РЕГИОН стиг-

голямположение е

От 1 януари 1977 година Ще 
започне да работи единна са- 
моуцрааителна общност на ин
тересите по здравно осигурява 
не за целия Нишки регион. 
Същата ще съчиняват досега
шните общности в Ниш, Про- 
купие и Пирот, обхващащи 15 
общини в тази част На Соци
алистическа република Сър
бия. Подготовката за основа
ване на Регионална общност 
по здравно осигуряване е в .те 
чение от няколко месеца на
сам. Вече е приет проектът 
на самоуправителното споразу 
мени е. Същият ще бъде пу
снат на публично обсъждане 
всред осигурените лица.

И в новата общност осигу
рените работници и селско
стопански производители за
пазват същите ои права, ко
ито имаха и в досегашните об 
щности. Дори и някои права 
ще бъдат разширени.

Най-важната новина е тази, 
че основните общности по

здравно осигуряване ще могат 
в рамките на своите правомо
щия да осъществяват основна 
здравна защита и ще разпо
лагат със средства за осъще 
ствяване на основна здравна 
защита, която осигурените ра
ботници и селскостопански 
производители и досега осъ
ществяваха посредством здрав 
ните домове и амбулаториите.

Занапред клинична и болнич 
на здравна защита осигурени
те лица ще осъществяват по
средством Регионалната об
щност, разполагаща със сред
ства за този вид здравна за
щита.

Регионалната общност по 
здравно осигуряване в Ниш 
ще утвърждава размерите по 
здравно осигуряване на осигу
рените лица в региона.

Новата Скупщина на Регио
налната общност ще наброява 
117 членове. Във всички 0бщи 
ни ще съществуват основни 
общности и осигурените лица

ще могат да осъществяват в 
тях своите права като реша
ват не само по въпроси, от
насящи се до основна здрав
на защита — но и изобщо за 
развитието иа здравеопазване 
то, за всички свои права и за
дължения.

Регионалната общност 
здравно осигуряване също та
ка ще се стреми да се осъ
ществява по-добра фушциона 
л-на връзна в здравеопазване
то, ще се създават условия 
за по-рационална здравна за
щита, по-гол яма солидарност 
като се избягва дублирането 
на мощности и други видове 
нерационални капиталовложе- 
дат изборите в трите съвета 
— на работниците, селскосто
панските производители и в 
съвета на работниците в здра 
вните организации. В делегаци 
ния в здравеопазването. Регио 
налната общност ще утвърж
дава и годишните и дългосреч 
ни планове и програми.

приключаване към 
не са стро-

от мрежатаИзключването 
засега е единствено решение. 

Защото ако хигиената не се 
съществува

задача,
доведе в ред 
опасност от разпространение 
на заразни болести, а 
щетите ще бъдат много по-то

на.по тогаваОт по-дълго време санитар
ната инспекция в Бабушница 
даваше сигнали за премахва
нето на септичните ями, но 
затова нямаше условия. Не бе

леми.

М. А.

Статутът на 

обсъждане
циалистическа република Сър
бия.

В Републиканската общност 
по пенсионно и инвалидно оси 
гуряване е в подготовка но
вия текст на Статута на об
щността. Този документ ще бъ 
де приет на 31 декември, след 
като по него се изкажат де
легатите на воички самоуправи 
тел ни общности на интересите 
по здравно ооигуряване в Со-

До края на октомври насто
ящата година ще се произве- 
ите на самоуправителната об
щност по здравно осигуряване 
и ще бъдат избрани делегати, 
които ще съчиняват бъдещата 
Скупщина на Регионалната об
щност по здравно осигуряване 
в гр. Ниш.

Новият текст на Статута 
трябва да регулира по-олреде- 
лено начина на осъществяване

ЧЕРВЕНИЯТ КРЪСТ В ДИМИТРОВГРАД ОРГАНИЗИРА

СЕДМИЦА НА БОРБА ПРОТИВ 

ТУБЕРКУЛОЗАТА
на самоуправителните права в 
Републиканската общност и 
новите отношения, права и за
дължения на пенсионерите и 
трудовите инвалиди.СМ.)

те на „борба” против тази бо
лест.

В рамките на седмицата на 
борба против туберкулозата 
особено внимание беше обър
нато на борбата против алко 
холизма и пушенето, както и 
на защитата на човешката сре 
да.'

Общинската организация «а 
Червения кръст в Димитров
град, заедно с антитуберкулоз 
пата служба на Здравния дом, 
от 25 септември до 2 октом
ври, проведе акция на борба 
против туберкулозата.

|1ШШ!

ЗАХАРТА И БОЛЕСТИТЕ
нно затова лекарите препоръчват на се 
мият зъбите след всяко ядене. Последните 
изследвания, проведени в различни страни, 
показват, че развалянето на зъбите зави
си не само от количеството на нонсуми- 
рантата захар, но и от продължителния 
й престой в устата.

Мненията на учените, че повишената 
употреба на захар може да доведе до раз 
витие на диабет, се разделиха. Така на
пример, ако доктор Г. Кембел 
счита, че високият процент на заболяване 
от диабет между индийците в Южна Аф
рика С в сравнение с живущите в Индия) 
е свързан с голямата употреба на захар, 
то други донтори отричат взаимната връз
ка между тази болест и потреблението.

На ощ© по-голямо
га теорията, съгласно ноято основната при
чина за тромбозата на 
воносни съдове се явяват 
те тлъстини, а захарта, тъй нато тя преди
звиква увеличаване п- 
холестерина в кръвта.

Тази

Не затлъстявайте от младини. 
Ооновна причина за разваля На зъ

бите.
Защо възниква тромбозата?

„Сайенс дайджест",
Ню Йорк

Съгласно последните научни данни, 
голямата употреба на захар може да ста
не причина за възникване на различни бо- 

това число затлъствяване, 
заболяване, на сърцето

и зъбите. Нянои специалисти из
казват безспокойство относно нарастващо
то количество на „скритата” захар, ноято 
се употребява с различни продукти. За
харта се явява не само един от основни
те номпоненти в бонбоните, биснвитите, 
пастите, сладоледа, но влиза и в състава 
на консервираните супи, маринованите нра- 
ставици, пунанните, различните зеленчуко
ви и месни консерви, кремвиршите, нянои 
лекарства и т.н., нъдето захарта се добавя 
нъм продукта за по-добър вкус и повише
но запазване (консервиране).

Общото ноличество на употребявана
та захар може да дава 25-50 процента от 
калориите, които се съдържат в диетата. 
Особено много захарни калории се упо
требяват от децата, които често предпо
читат сладкото пред такива основни про
дукти кат0 месото, млякото, яйцата, зе
ленчуците и плодовете. Съгласно мнението 
на ленарите, страдащите от затлъстява
не деца си остават дебели и в по-голяма 
възраст, тъй нато процесът на отслабване 
се забавя при тях поради голямото коли
чество на мастни клетки в организма.

Основна причина за развалянето на 
зъбите се счита киселината, ноято се обра
зува в устата от сместа на остатъците от 
храната особено захарта, с нянои банте- 
рии, които разяждат зъбния емайл. Име-

По това време бяха изнесе
ни сказки е училищита, органи 
зацмите на сдружения труд и 
местните общности, чрез кои
то хората се осведомиха с 
превантивните мерки и начини

Тези фактори 
алкохолът 
среда — най-много влият вър 
ху появата на тази коварна 
болест.

— пушенето, 
нехигиеннатаи

ХИГИЕННИ УЧИЛИЩА - 

ПРЕДУСЛОВИЕ ЗА ЗДРАВЕ 

НА ДЕЦАТА

(ЮАР)лести, в 
диабет,

съмнение се подпа-

Училищната среда и нейно
то въздействие върху здраве 
то на децата беше тема «а 
заседанието в гр. Ниш на 
югославските лекари, занимава 
щи се с превентивна медици

може да се превърне в из
точник ,на много заразни и 
опасни болести.

Изтъкнато бе, че е необ
ходимо по-широко включаване 
на здравните работници, кои
то главно се занимават с пре 
вантивна медицина, в основни 
те училища.

сърдечните нръ- 
не животинсни-

на съдържанието на

гледна точна поддържа извест-
^1™"еЧИа1ЛИСТ Ажон ЮАНИН [Лондонски университет), нойто
процента на смъртността от сърдечно-съ- 
дови заболявания в 15 страни, в зависи
мост от средната нонсумация на захар. 
пт сп„”ъртността постепенно се увеличава 
„пптпрК УЧаЯ аа 1000 Ауши население при 
на хРилб„ал= 3 9 Нф захар гоАишно до 300 
?50 на Употреба на 54 нг, и до

на п ада при употреба на 67,5 нг.
употпрК^?о ° Т0Ва Юдкин отбелеязва, че употребата на захар не 
единствената причина за 
витв заболявания.
начин6 -малка причина е неподвижният 
Го“ ЖИВ°Т’ пУшене*о, а също така 
тори Ща13 среда и генетичесните фан-

на. привежда данни за
В своите научни съобщения 

и донладм лекари от Белград, 
Нови Сад, Ниш и др. градо
ве в страната изтъкнаха ог
ромното значение, което иг
рае училището в здравното 
възпитание на децата, както и 
отрицателните и вредни по
следствия, които може да до 
веде.

Училищната среда, както из 
тъкват специалистите, лесно

Без създаването на хигиен
ни навици е училището, без 
редовна ваксинация на деца
та не може да се разчита на 
по-голям успех в изкореняване 
то на разни заразни болести.

В тази важна акция голям 
принос трябва да дадат и 
просветните работници и ро
дителите.

се явява нато 
сърдечно-съдо-
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БАСКЕТБОЛ НА ФИЗКУЛТУРНО-СПОРТНИ ТЕМИ

Създаване на база-основа за масово
спортуване

Поражения, които не трябва 

да се приемат трагично с г.

„МЛАДОСТ” (Б. ПАЛАНКА) „СВОБОДА” 101:88 (49:41) •1

★ ЛИПСВАТ ОП Е ЦИ АЛ ИС7И-ФИСКУЛТУВН И И ЕНТУЗИАСТИ — СПОРТНИ ДЕЙЦИ

Проблемът с маоовата физ
култура и спорта в Босилеград 
ска община години наред стои 
юткрит. Липсата на традиция и 
опит затрудняват тази област 
на човешкия живот да излезе 
от „задънена улица”. А нали
це са през пооледните годи- 
на-две усилия да се направи 
прелом. Дори началните уопе- 
хи (създаване «а футболния 
отбор „Младост” и премина
ването му във висш ранг на 
състезания) обещаваха реша
ване на назрелите проблеми.

Б. Паланка, 26 септември. Игрище на 
„Младост". Теренът добър. Време подходя
що за игра. Зрители около 300.

„Свобода": И. Леков, М. Петров, С. Ран- 
гелов, Н. Минев, А. Йосифов, С. Митов, 3. 
Геров, А. Стоянов, И. Симов, Т. Тодоров, А. 
Петрович.

ционен център с игрища за 
футбол, хандбал, баскетбол, во 
лейбол, детски терени и съб
лекални.

Това обаче е проектоплан. 
Строителният проект тепърва 
ще трябва да се изготви. А 
Счита се, че строителството на 
този център ще струва около 
два милиона динара.

Тази година трябваше да се 
създаде необходимата органи
зация. С доброволен труд на 
младежта, гражданите и труде
щите се трябваше да се завър 
шат изкопно-землищните ра
боти, защото републикански 
средства за целта не могат да 
се ползват. Досега такава ор
ганизация липова.

Напоследък изглежда мнози 
на са схванали, че успехът е 
в собствени ръце. А това озна 
чаьа координация между всич
ки заинтересовани за изгра
ждането на спортната база, 
активна помощ на обществе
но-политическите организации, 
всестранно ангажиране на 
спортните дейци и любителите 
на масовия спорт.

е липсата на специалисти по 
физкултура, па ентузиасти- 
спортисти и на спортни дей
ци. Дори преподавателите по 
физкултура по брой са твър
де малко. А и работещите не 
проявяват интерес след учеб 
ните занятия да 'помогнат в 
популяризацията на маоовата 
физкултура и спорта сред 
гражданите и трудещите се.

Оттук се открояват няколко 
задачи, които занапред тряб- 
ва да се решават по опеш- 
ност. А това са: развитие на 
мрежа и организация, * разви
тие на професионален труд в 
областта на физическата нул- 
тура, развитие на спортно-оз
дравително движение в общи 
ната и прочие. Спешно трябва 
да се отстрани и непрециз- 
ността във функцията на СИО 
по физическа култура.

Масовизирането на физкул
турата и спорта има много
странно значение. Укрепват 
физическнте и отбранителните 
сили на обществото, повишава

И в шестата среща млади
ят отбор на „Свобода” не ус
пя. Заслужено загуби 
ча с „Младост” в Б. паланка, 
с резултат 101:88 (49:41). Ди
митровградските баскетболис
ти показаха равностойна игра 
през първото полувреме. 'През 
второто полувреме т© обаче 
нямаха сили да „издържат до 
края" и не намериха начин 
за съпротива против сравни
телно грубата игра на дома
шния отбор.

Това поражение не смее ни 
как обаче да се приеме тра
гично, въпреки че е шесто по 
редно поражение. Не смее по 
ради обстоятелството, че по- 
вечето от половина баскетбо
листи са на 16 и 17-годишна 
възраст, «а ноито това са лър 
вите срещи. В момента е най- 
важното Да играят и да се 
стараят, понеже се създава 
нов, млад -и перспективен от
бор. А в такива случаи резул 
тати не се постигат веднага 
и дори не са и най-важното.

Като казваме 
'Предвид и редица коренни про 
мени. В първите четири кръ
га отборът игра некомпленту- 
ван, без подготовки, без орга
низираност. Но от воичко бе
ше направен извод и в мо
мента се знае какво се иска 
в предстоящия период. Като 
първо беше избран треньор — 
Иван Симов, дългогодишен ба
скетболист и капитан на от
бора. Под негово ръководство 
отборът започна редовни под
готовки, с млади и нови бас
кетболисти. В момента от тях 
не могат да се очакват резул
тати и това никой и не търси. 
Но същественото е, че е из
бран път, който води към ре
зултати. А те ще „дойдат”, са
мо а но се продължи сериозно, 
както и в предишните нянолко 
мача. А безспорно е едно: че 
избраната насока — подмладя 
ване и саздаване на „нов” от 
бор е добра и на място.

това, имаме

ма-

ЛИПСАТА НА СПОРТНА БАЗА

Този проблем се откроява в 
особено остър вид. С изключе 
ние на физкултурни, салони 
при малък брой училища — 
други спортни обекти (и съоръ 
жения) няма. И в тях се из
пълнява само учебната програ 
ма на учениците. За масово 
спортуване, особено на мла
дежта, не може и дума да 
става.

'Преди година-две започна 
строителството на футболно 
(игрище в Босилеград. В тазго
дишния план на СИО (самоуп- 
равителна общност на интере
сите) по физическа култура е 
внеоено през годината да за
почне изграждането на рекреа

се производителността на тру 
да сред работниците, 
живота на младежта по-пълно 
ценен и по-съдържателен. Ето 
защо проблемът за масовата 
физнултура и спорт с цялата 
си актуалност трябва да из
пъкне на преден план за ре
шаване.

прави

БЕЗ КАДРИ — НЕ МОЖЕ

Втората причина масовата 
физкултура и спорта да не 
въвличат масово младежта и 
трудещите се в спортуванетоА. Д. Ст. Н.

ФУТБОЛ ФУТБОЛ

Заелужено »реми« на »Младост«Безуспешните засади - 

причина за катастрофа „ПЧИНЯ” (ТЪРГОВИЩЕ) — „МЛАДОСТ” 1:1 (0:0)
„Слога” — „Асен Балкански” 6:1 (2:1) падение, футболистите на 

„Младост” постйгнаха гол и 
така анулираха предимството 
на домашните футболисти. До 
края на срещата играта бе 
равноправна с еднакви възмо
жности за покачване на ре
зултата от страна и на двата 
отбора.

В следващият кръг на със
тезанията „Младост" ще играе 
в Босилеград срещу футболис
тите на „Хайдук" от Прешево.

интервенциите на вратаря М. 
Чипеа, който и този път пока
за, че е незаменим във фут
болния отбор „Младост".

Първото полувреме преми
на в равноправна игра, но с 

Голмайстори: Ц. Митич за малко възможности за отбе- 
„Пчюня” и Г. Георгиев за „Мла лязване на голове. Второто по 
дост”. лувреме футболистите на „Пчи

, „Мадост": М. Чипев 8, Ж. започнаха с твърде офан
Евтимов 6, В. Иванов 6, А. зивна игра, която се оказа 
Богоев 7, Г. Георгиев 9, И. сполучлива, защото успяха пър 
Кирилов 7, В. Евтимов 6 (М. ®и да дадат гол. Но след 
Митов 6), В Ласев 7, Д. Вла- нянолно минути, след органи- 
димиров 6, П. Сотиров 6 и зирано и добре изведено на- 
В. Захариев 8.

Търговище, 26 септември. Иг 
рище на „Пчиня”. Теренът до
бър за игра. Времето слънча- 
во и топло. Зрители 500. Съ
дия Л. Отояиович (Буяновац).

Ниш, 26 септемвреи. Теренът неравен, време 
хубаво за игра. Зрители около 400. Съдия Л. Костич 
(Пирот). Голмайстор за „Асен Балнансни” А. Петров.

„Асен Балнансни”: Г. Ставров 6, Г. Сотиров 5 
(М. Басов), Д. Велков 6, А. Пейчев 6, Л. Димитров 6, 
А. Петров 6, М. Виданович 5, Каменов 6, Й. Деннов 
5,’ С. Иванов 5, Н. Алексов 6 (М. Тодорович 6).

опити да спре чрез засади на 
паденията на домашните фут 
болисти. Това обаче се показа 
твърде лошо, понеже „Слога" 
успя да вкара 
гола и
порази гостите.

След шестия кръг „Асен 
Балкански” е на 14 място, с 
15 точки, от 16 състезаващи 
се отбора.

В неделя, в Димитровград, 
„Асен Балкански” играе срещу 
„Долевац”.

Неуспешните засади на ди- 
футболистимитровпр адските 

бяха основната причина за на 
тастрюфата претърпяна срещу 
„Слога" в Ниш. Резултатът от 
6:1 (2:1) не е напълно реално 
отражение на (положението.

равноправен 
противник в първата част на 
играта. Те първи 
ол в 15 минута. Домашният 

отбор успя да изравни в 30 
минута, а в 38 минута -и пона- 
чи резултата на 2:1.

През второто полувреме за- 
„Асен Балкански”

В. В.

още четири 
по този начин високо В шестия кръг на състеза

нията в Ю жноморав ската фут 
болна дивизия, футболистите 
на „Младост” играха наравно 
с футболистите на „Пчиня” от 
Търговище. Това, че босиле- 
градоките футболисти 
в своя „актива” да внеоат ед
на точна е от голямо значе
ние, тъй като се срещнаха с 

отбор

♦

!
ОСНОВНОТО УЧИЛИЩЕ „ВАСИЛ ЛЕВСКИ" В ГОРНА 
ЛИСИНА ОБЯВЯВА

Гостите бяха

вкараха и

успяха Повторен коннурс
]Амного по-опитен 

на чужд терен.
Осъщественият „реми” 

още по-голяма стойност 
се знае, че „Младост” на та
зи среща настъпи 
найлнобър футболист В. Цвет- 
НОВ.ИЧ, който на 'предишната 
среща получи „червен картон 
и ще абстишра на още един 
футболен мач.

Двигателната оила на босиле 
градските футболистие бе Ге
орги Георгиев, 'преподавател 
по физкултура в основното 
училище в Бистър. През цяло
то време на мача той бе ви
наги там, където беше и топ 
ката. Разбира се, максимални 
усилия вложиха и останалите 
футболисти, между които най- 
много се изтъкнаха В. Заха
риев, В. Тасев и др. Също 
така твърде уопешни бяха и

гцитата на 
правеше постоянно неуспешни А. Д.

за работно място

1. Учител за работа в отделението на Горна 
Ръжана до завръщането на учителя от ЮНА

Условия: учителска шнола, педагогичесна анаде- 
мия или философсни факултет — педагогическа групи.

Кандидатът трябва да изпълнява здравни, морал
ни и обществени условия, да притежава обществено- 
политическа подобност гаранция за осъществяване на 
целите на образованието и възпитанието.

Обезателно знание на българсни езин.
Молба с нужната донументация да се израти до 

училището в срок от 15 дни от деня на обявяването 
на ноннурса.

има
като

без своя

От Съвета на трудовата общност 
на основното училище 
„Васил Левсни” Г. Лисина
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ВНОСЕН
ХУМОР

НАШ ХУМОР

Между височани
Двама височани разговарят:
— Падна голяма слана нощеска?!
— Да, и царевиците пропаднаха, искаш 

да кажеш...
— О, нищо подобно, мисля и автобусът 

от Димитровград няма да стигне.

★ •-----
— Донторе, оглушавам. Не чу 

вам, когато кашлям.

— Вземете това лекарство.

— Благодаря ви, що започ
на ли да чувам по-добре!

— Не, но ще нашляте по- 
силно.

I

★
ИЗЛЪГАЛО СЕ МОМЧЕТО В Едно височко село стопанин от пирот- 

ските села докарал дини. Насъбрали се де
цата да гледат стоката. Едно дете веднага 
извикало майка си:

— Мамо, мамице, моля ти се купи ми 
една топка....

Говорим тия дни с синатога на Йор- 
дана оди Горвьу малу. Срето та при вършач- 
куту. Детето кара снопйе и не може да диг
не главу:

★
Между приятелки:

— Това, ноето най-много ми 
харесва в новото ти жилище 
ще е, че има много вградени 
шкафове.

— Това не са шкафове, а 
стаи.

— Стояне, кажем му я ти, ли си бре, 
не могу да те познайем...

— Я сам дедо Манчо, каже Стоян, — 
мани ме, че говоримо после имам млого да 
ти расправям.

Вечерту се видомо у кавенуту. Детето 
пийе биру и се распитуйе у колко пооди ав- 
тобусат за Димитровград.

После че ми

Погаиовска
Двама погановчани разговарят след ка

то прочели вестта за изграждането на пътя 
Суково — Звонци:

— Пак се виновни нашите деди?
— Защо?
— Да не са се населили в долината на 

Ерма сега нямаше да се мъчим с нашия път 
десет години ...

★
Предвидлив шотландени фер 

мер застраховал живота си и 
скоро след тооа се удавил в 
реката. Съседсната споделя с 
вдовицата:

— Какво щастие, че вашият 
предвид

лив, макар че не е умеел ни
що да чете, нито да пише ...

— И да плува, слава богу 
— отговаря вдовицата.

каже:
— Дедо Манчо туя годину млого се 

излъга. Сваку годину узимам почивку през 
юли и тува ме улове у вършу не могу главу 
да дигнем. После отидем у Белград и одма 
на работу. Са реко туя годину че узимам по
чивку през септембар ка се ожнье и овърше. 
Затова си купи нову въдицу... Реко че дой
дем тука и прокре рекуту че си ловим до- 
пладне рибу, а одпладне че ванем уз ЛиваЬу 
на лешници... Йедвам издържа на работу 
ту през август и одма узо одмор и на пър
вият автобус право за село. Ка стиго у село 
кво да видим: цело гувно със снопйе.

Бре, кво йе това, не видим ли добре 
или сам уморан. Среча ме тата и од вратата

♦ каже: „Добре си дошъл Стояне, вършачката
♦ стиже до нас, йутре че вършемо”. И тека 

дънъска въромо, а за ютре ме караю да идем

мъж беше толкова

★
— Докторе, кажете моля ви, 

нанви бяха последните думи 
на клетия ми съпруг?

— Той каза: „Предайте на 
скъпата ми съпруга мойта по
следна воля: Марта, плати на 
донтора незабавно — той бе
ше толкова внимателен и гри 
жовен”.I* на отаву да косим, па кажу после морузя 

че се беру...
Погледа детето и видим дека се млого 

излъгало. . . Ама нейе само детето криво, 
криво йе времето БрайКата му доодише на 
одмор през август и цел дън седеше, немаше 
кво да работе. . . 
ююю

★
! Една жена не може да си 

избере рокля в магазина.
ЗАНИМАТЕЛНО

— Тази година са модерни 
опитва се да ЖЕНЕВСНОТО ЕЗЕРО ПРОМЕНЯ ЦВЕТА СИнъсите ронли 

й помогне продавачката.МАНЧА
* Писателят Херни Джеймс 

през 1878 г. беше казал за 
Женевското или по-точно Ле- 
манското езеро, че то има из- 
нлючително син цвят и само 
заради това би привлякпо все 
ни турист.

Но сега тези думи вече не 
са верни. Женевското езеро 
променя цвета си. Неговата до 
скоро нристално-чиста вода, 
отразяваща снежните хребе
ти на Алпите, е замърсена от 
индустриални отпадъци.

Канто съобщава агенция 
„Юнайдет през интърнешъ- 
нъл”, група швейцарски и 
френски учени са отнрили 
през 1969 г. на дъното на 
езерото утаени около 65 то
на живак. Той се внася от во
дите на река Рона, от ноято из 
върлят отпадъците си големи-

— Да, но нраката са ми ми
налогодишни ...

те химичесни заводи по ней
ното течение.

Положението се е промени
ло мално след 1972 г., кога го 
нянои от заводите са били 
снабдени 
съоръжения.

ИНТЕРЕСНИ НОВИНИ
с пречиствателни

ДЕТЕКТОРЪТ НА МИСТЪР ХАЙНЕ Рибарите, които изкарват 
своята прехрана тук, отбеляз
ват, че риболовът не е на
малял. Рибите обаче ставали 
по-тлъсти и независимо, че съ 
държанието на живка в тях 
не превишавало

Мистър Хайне е ръководител 
на една от лондонските органи 
зации, чиято задача е да оои 
гуряват безопасността на пред 
проятията. Във функциите на 
фирми от подобен род вли
за и задължението да прове 
ряват постъпващите на рабо 
та и да наблюдават служещи 
те, заподозрени в неблагона- 
дежност.

Мистър Хайне е „новатор” 
в своята област. „Новото” в

неговия метод се основава на 
използването на едно амери 
канско изобретение, наречено 
„опре делител на психологиче 
сното въздействие”. Този апа 
рат с събрат на прословутия 
детектор на лъжата. За разли 
ка от него „определителят" е 
съвсем просто приспособление 
— на вид като обикновен маг 
нитофон. Чрез негр ое запис 
ват звуковите вълни и по че

стотата мм се определя степен 
та на човешкото вълнение. А-
паратът се използва незави
симо от обекта. С професио 
кална гордост мистър Хайне 
заявява, че

световните 
здравни стандарти, внусът им 
бил доста особен.„определителят 

им а и друпо голямо преимущ- 
тзо — „може” да се включва 
и в телефон”. Какгго се надя
ва „новаторът”, с това изобрз 
хение ще може да прочисти 
Братство

Смята се, че голямата опас
ност за езерото е минала, но 
са необходими оноло 10 
ни, и хо при най-строг нон- 
трол, за да може Женевското 
езеро да „възвърне цвета си”.
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