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С уназ на Президента на Социалисти
ческа Федеративна републина Юго
славия от 14 февруари 1975 г. Изда
телство „Братство” е удостоено с 
Орден братство и единство със сре
бърен венец за особени заслуги в 
областта на информативната и гра
фическа дейност и за приноса в раз
витието на братството и единството 
между нашите народи и народности.
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ЗАСЕДАНИЕ НА ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА ЦК НА СЮК

СЪЗНАВАТ СЕ УСЛОВИЯ ДА СЕ 

СТАБИЛИЗИРАТ И РАЗШИРЯВАТ 

ИКОНОМИЧЕСКИТЕ ПРОВЕСИ
; ..

На 22-то заседание на Пред
седателството на ЦК на СЮК, 

. състояло се на 4 онтомври т. 
г. в Белград под председател
ството на БРАНКО МИКУЛИЧ, 
са обсъдени идейно-политичес 
ките аспенти на тенущото ико 
номическ о-л олит и ч есн о 
жение, провеждането на поли
тиката на стопанска стабилиза 
ция и предстоящите задачи на 
Съюза на комунистите в тази 
област 
щението от заседанието.

Уводна реч е изнесъл чле
нът на Председателството на 
ЦК на СЮК и председател на 
Съюзния изпълнителен съвет 
ДЖЕМАЛ БИЕДИЧ.

На заседанието е обсъдаде- 
на дейността на Съюза на ко
мунистите и на останалите об
ществени фактори в осъществ 
яването на Десетия конпрес 
на СЮК и приетите от Пред
седателството занлючения.

Оценено е, че в течение на 
миналата и тази година в об
ществено-политическата дей
ност на трудещите се в основ
ните организации на сдруже
ния труд и в останалите са
моуправителни организации и 
общности, както и в Съюза на 
комунистите изцяло са доми
нирали въпроси по осъществя
ване на целите и задачите от 
обществен снимономическо раз
витие и издигане на социали 
етическите самоуправителни от 
ношения. Такава засилена об 
ществена дейност е допри 
несла за опиране на негатив 
ните тенденции и да се пое 
тигнат определени положител

на активност и отговорност на 
комунистите и трудещите се 
във воични основни и други ор 
ганизации на сдружения труд, 
самоуправителни органи, орга
низации и общности и органи 
на обществено-политическите 
общности — в провеждане на 
конкретните задачи, утвърдени 
въз основа на всестранното 
съблюдаване на досегашните

Ефикасното решаване 
на тенущите обществе
но-икономически пробле
ми изисква засилена ак 
тивност и 
от номунистите и труде
щите се

отговорност

поло-Босилеград: Строежът на Културния дом

ОТ ЗАСЕДАНИЕТО НА ОК НА ССРН В БОСИЛЕГРАД ни резултати в областта на 
икономическите процеси. Ра
змерът на инфлацията е нама
лен, цените са сведени в до
говорените граници, подобрени 
са отношенията във външно
търговската размяна с чужби
на и в платежния баланс на 
страната; чувствително са на
малени непокритите инвести
ции; увеличена е степента на 
платежоспособността в стопан
ството и др.

Значението на тези резул
тати е още по-голямо, имайки 
предвид че са постигнати в 
сложни, изострени и качес
твено променени условия на 
стопанисване.

С приемането на Обществе
ния план на Югославия за 
периода от 1976 до 1980 годи
на и гласуването през тази го 
дина на новите занони От об
ластта на стопанската систе
ма ще се създадат важни 
предпоставки постигнатите ре
зултати в обществено-иконо- 
мичеоките процеси да се ста
билизират и разширяват.

Председателството на ЦК на 
СЮК констатира, че покрай 
постигнатите резултати, още 
действуват дълбоки и същес
твени нестабилни икономичес 
ки процеси. Те се оглеждат в 
незадоволяващата самоуправи- 
телна организираност и свърза 
ност върху принципите на до
хода и в отчуждеността на 
значителна част от дохода от 
работниците в сдружения труд, 
внеоблагоприятните структурни 
отношения в стопанството

резултати.
Трябва да се положат манси- 

мални усилия за увеличение 
на производителността на тру 
да и на средствата обосновани 
върху по-адекватно и стиму- 
лативно възнаграждаване, по- 
добра организация на 
по-отговорно отношение 
работата и др. С такава актив
ност

изтъква се в съоб-ОТ ЖИЗНЕНИТЕ ВЪПРОСИ 

КЪМ КОНКРЕТНИ ЗАДАЧИ труда,
към

заедно с мероприяти
ята, които ще допринесат да 
се постигне постепенна пром
яна на стопанската струнтура, 
предвидени в Обществения 
план на Югославия, и последо 
вателното провеждане в прак
тиката на целокупната общес- 
твено-инономичесна система 
върху основите на Конституци
ята и новите системни закони 
— ще се осигурява такова уве 
личение на производството, до 
хода и възпроизводствената 
способност на стопанството, 
което ще се обосновава вър
ху стабилни устои. Председа
телството указва на политиче
ското и икономическо значе
ние от постоянната грижа за 
решаване на конкретните въ
проси, които се отнасят до 
жизненото равнище и мате
риалното и социално положе
ние на трудещите се. В този 
смисъл е необходимо във всич 
ки ръководства на СК и на 
другите обществени фактори

ОТ ТОВА ДО КОЯ СТЕПЕН ОРГАНИЗАЦИИТЕ НА 
ССРН УСПЯВАТ ДА ОРГАНИЗИРАТ И МОБИЛИЗИРАТ 
ТРУДЕЩИТЕ СЕ И ГРАЖДАНИТЕ ЗА ДЕЙНОСТ — ЗА 
ВИСИ УСПЕХА В ПРАКТИЧЕСКАТА ИМ РАБОТА

ство и село при Републиканска 
та конференция на ССРН инж. 
Раденко Станич, председателя 
на Междуобщинската нонфе- 
ренция на ССРН в Южномо- 
равския регион Сима Йовано- 
вич и ръководителите на об
ществено-политическите 
низации в общината.

Встъпително слово за пред
стоящите задачи на ССРН и 
за осъществяване на 
на местните организации 
ССРН в местните 
изнесе председателят на Об
щинската конференщф 
РСРН Борис Костадинов.

(На 3. стр.)

На проведеното на 4 октом 
ври заседание на Общинската 
конференция на ССРН в Бо
силеград бе анализирана досе
гашната активност на органи-, 
зациите и телата на ССРН в 
общината и приета програма 
за работа до 1977 година. 
Обсъдени бяха най-подходящи 
те начини, по които да се осъ
ществява сдружаването на зе 
меделените производители в 
общината с организациите на 
сдружения труд за селскосто
панска дейност.

В работата на заседанието 
взеха участие: председателят 
на Съвета по селско стопан-

орга-

ролята
на

общности

на

УКТУАЛНО

да се утвърдят програми и 
предприемат мерки за разре
шаване на тези въпроси. 

Председателството счита, че 
и от съществено значение е до 

края на годината да се прие
мат най-важните закони от 
областта на общественоиноно- 
мичесната система и догово
рите, чието приемане е пред
видено в Обществения план 
на Югославия и да се продъл
жат за тяхното по-ускорено 
провеждане в дело. Също така 
е необходимо да се ускори 
работата по изготвяне и прие
мане на икономическата поли
тика за 1977 година върху но 
ви основи, при което трябва 
да се разработят мероприяти- 

с ята, с които ще се осигури за
здравяване на постигнатите 
положителни резултати, а съ
що и спиране и облекчаване 
на неблагоприятните процеси.

НЯМА »ТАЙНИ« ЗА ТРУДЕЩИЯ СЕ
до 30 дни, дадени са сведения и за из
платените за такива цели суми.

Работниците в „Комуналац” са отишли 
една мрачна напред във вътрешното

ЧЕСТО чуваме забележки на работници
те, най-често оправдани, че не са запозна
ти къде се изходва техния денар, къде и 
за ианва цел се отделят средства, иоито 
те създават.

Периодичните баланси се представят с 
езика на цифрите, които работнинът не ви- 

разбира най-добре и по този начин 
се оставя празно пространство за разни 
„догадии”, иоето в никакъв случай не са

пр, за чието предоляване ще 
бъдат необходими постоянни и 

Всичкодългосрочни усилия, 
това, както и наличните субек-

още
информиране. На всеки шест месеца 
получават информация са номандировните 
на своите ръководители и нолно е плате
но за командировъчни.

И това е от значение. В „Комуналац е 
останало система самоуправителните орга
ни да запознават трудещите се с капитало
вложенията на трудова организация и всич 
ни да знаят нанво е набавено и колко стру

те
тивни слабости предизкват зна 
чителни проблеми в тенущите
стопански процеси, иоито пре- 

манифестират
наги

ди воичко е© 
въ,в все още незадоволително
то увеличение на 
ството, намаляване на произ
водителността на труда и от
слабване на 
фактори на стопанисването, не 
съглаоуван ход на поотделни 
видове на потреблението 
хода на дохода в стопанство-

от полза.
Искаме да изтъкнем един рядън при- 

предприятие 
нова

производ-

мер. Номунално-услужното 
„Комуналац” в Бабушница въведе

ва.
По този начин работниците наи-пряцо 

са запознати с всично, ноето става, донато 
в нянои трудови организации такива данни 
се пазят като нянанва „тайна".

С пълната публичност в работата 
дава възможност на трудещите се да осъ
ществяват своите самоуправителни права.

своя

квалитативнитепрантина.
Всени трудещ се в този нолентив по

лучава П'ълна информация за роботата на 
своята трудова организация и за шестме
сечието, и за годината. Така всични зна
ят нолно е получил техният дирентор, 
служител, зидар от първа, втора или тре
та група; водачите иа моторни превозни 
средства, служещите в администрацията.

В същия преглед е даден и списън на 
работниците отсъствували поради болест

се

Те са запознати с резултатите на ТО |И др.
Председателството счита, че 

ефикасното решаване на те
кущите общ ест веномконом ич е- 
ски проблеми изисква заоиле-

труд.
Тази прантина в „Номуналац" намира 

работниците.широн прием всред
М. Д.

(ТАНЮГ)



Ливанската национална 

драма-без решвнне
ИЗ РЕЧТА НА МИЛОШ МИНИЧ НА 31-ТА СЕСИЯ НА ОБЩО ТО СЪБРАНИЕ НА ООУН В НЮ 
ЙОРН

НИТО ЕДИН НАРОД НЕ ИСНА ДРУГ ДА РЕШАВА СЪДБАТА МУ
ти задължението на държави
те в това отношение, 
на това мероприятие е да се 
гласува международен 
мент, за защита на правата и 
подобряване на 
на националните малцинства.

— РЪНОВОДИТЕЛЯТ НА ЮГОСЛАВСКАТА ДЕЛЕГА 
ЦИЯ Е ИЗТЪКНАЛ НЕОБХОДИМОСТТА ЗА СВИКВАНЕ 
НА СПЕЦИАЛНА СБСИя НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ 
ПРЕЗ 1978 ГОДИНА, КОЕТО ДА ОБСЪДИ ПРОБЛЕМА 
ЗА РАЗОРЪЖАВАНЕТО. — РЕШЕНИЯТА НА КОНФЕ 
РЕНЦИЯТА В КОЛОМБО. — УСТАНОВЯВАНЕТО НА НО 
ВА МЕЖДУНАРОДНА ИКОНОМИЧЕСКА СИСТЕМА ЩЕ 
ИМА ПРЕВЪЗХОДНО ПОЛИТИЧЕСКО ЗНАЧЕНИЕ.

Целта

дону-
С нестихваща жестокост се 

развива кървавата драма в 
Ливан. Десничарските сили 
подпомогнати от редовни ои- 
рийски войски нанесоха още 
няколко големи поражения на 
прогресистите и палестинско
то движение.

Тези дни вождът на десни
те оили Амин Джемаил е за
явил, че между пленените про 
тивници има много йеменци, 
турци и палестинци, ноигго са 
доведени тук да завоюват Ли-, фат е отправено в момент ко
ван. Той нищо не е казал за гато се води жестока битка 
хилядите наемници, между ко- за Алеи, важен стратегически 
ито има и израелски офице- пуннт на линията Бейрут — 
ри, които воюват на страната Дамасн.

на ливанската десница.
Агенция Франс — прес съ

общава, че председателят на 
Изпълнителния комитет на 
Палестинското освободително 
двйжение Ясер Арафат е при
зовал бойците на палестинско- 
пропресивните сили „да уни
щожат америнано-циониоткия 
заговор, който провеждат чрез 
своите наемници в тази об
ласт”.

Възванието на Ясер Ара-

положението

В речта ои шред Общото съ
брание на ООН, произнесена 
на 28.
преСедателят на Съюзния из
пълнителен съвет и 
секретар на външните работи 
Милош Минич е дал оценката 
на СФРЮ за сегашната меж
дународна обстановка. Нито е- 
дин народ вече не иска да про 
достави друг да решава за съд 
бата му, нито ое примирява с 
чийто да било монопол в реша 
то да било монопол в реша
ването на съществените въп
роси на международната общ
ност.

гури независимост на Намибия 
и власт на африканското мно
зинство в Зимбабве (Родезия).

Милош Минич се е застъ
пил сегашното заседание на 
Общото събрание най-гол ямо 
внимание да лоовети на раз
глеждането на конкретни меро 
приятия, които ще допринесат 
да се промени международна
та икономичеона система.

Важно място в речта на 
Минич заема и предложение
то Обединените нации особе
но да се застъпят за зачита
не на правата на национални
те малцинства и да се разрабо

септември т. г. под-

съюз ен

Москва предлага възобрновяване 

на женевската нонфеенция Посочвайки че необвърза- 
ността е независим глобален 
всеобщ фактор в международ
ните отношения в борбата да 
се промени светът, Минич е 
подчертал, че само универсал
ното намаляване на напреже
нието с участието на всички 
страни върху равнопривни ос- 
ногтравни основи в духа на ак
тивната миролюбива 
стенция
надпревара, въоръжаването и 
борбата за сфери на влияние 
— ще даде възможност за 
промяна на международната 
обстановка.

Между другото Минич е 
предложил сегашната сесия да 
изгласува решение за овинване 
на специално заседание на 
Общото събрание на ООН по 
проблемите на разоръжаване
то. Той се е застъпил ООН 
конкретно да помогне 'идеята 
районът на Средоземно море 
да се претвори в зона на ми- 

президент на Ливан ра и сътрудничеството, на па
лестинския народ да се даде 
възможност да осъществи сво 
ите права и създаде своя дър
жава, безусловно да се оси-

МИЛОШ МИНИЧ ГОВОРИ в 
ООН

ония проект близкоизточната 
криза може да се реши по 
политически начин с участие
то на,,пряко заинтересованите 
страни”. Пак се подчертава, 
че Палестинското освободител 
но движение трябва още от 
самото
на конфередцията със същите 
права нанто и останалите.

Тези дни съветското прави- 
•пред- 

правителствата
ПОЛИТИЧЕСНАТА ШНОЛА „Й.Б. ТИТО” В НУМРОВЕЦтелство е изпратило 

ложение до 
на САЩ, Египат, Сирия, Йор
дания, Израел и Палестинско
то освободително движение, с 
което търси възобновяване на 
Женевсната конференция за 
разглеждани© на близкоизточ
ния конфликт. Според съвет-

Проучване иа мариаистната мисъл
то се тачи духа на най-хуба
вите и най-благородни тради 
ции на нашата революция но 
и място на творческо прила 
гане на марксистката мисъл.

Най-голям брой от слушате
лите произхожда от работни
чески и селски семейства 
(81), а над половината (63) 
слушатели са от пряното про- 
изводствао. Болшинството са 
млади хора — изпод 30-годиш- 
на възраст.

В школата ще се изучават 
следните области: основи на

Вторият випуск на Политиче 
ската школа на СЮК „Иосип 
Броз Тито" започна едногоди
шното си школуване в края на 
2 септември т. г. Общо 113 
нурсанти от всички републики 
и области с изучаването на 
марксистката мисъл и творче
ското й прилагане ще обогат
ят знанията ои и по-всестран- 
на ще се ослоообят за широка 
дейност в средите, в които ще 
работят.

На този както и на миналого
дишния випуск гостоприемство 
ще укаже, Домът 
нин на младежта и бойците от 
НОБ на Югославия в Кумро- 
вец. По този начин велико
лепната постройка на брат
ството и солидарността на на* 
родите и народностите на Юго 
славия ще стане място, нъде-

коегзи- 
а не блоковатаначало да участвува

Комендантът на арабските 

мирови сили в Кайро
Генерал Гонеим е заявил в 

Кайро, че проблемът би можал 
да се реши, ако всички стра
ни зачитат прекратяването на 
огъня и дадат възможност на 
новия
Саркис да продължи контак
тите с различните заинтересо 
вани отрани и създаде усло- 
оия за преговори.

Генерал Мохамед Хасан Го
неим, номемнант на арабските 
мировни сили в Ливан е 
няколкодневно 
Кайро. Генерал Гонеим ще за 
'познае заместник - генералния 
секретар на Арабската 
д-р Оият Нофал и генерал Мо
хамед Али 
нови ат а в Ливан.

на памет- марксюзма, теория и практика 
на социалистическата револю 
ция в Югославия, междуна
родното работническо движе
ние и необвързаността и СЮК 
като водеща идейно-политиче
ско сила и другите обществе
но-политически

посещение в

лига

Фахми с обета-
организации.

Саудитска Арабии изтегни 

войските си от Сирия
САВО НЪРЖАВАЦ ДРАГАН МАРНОВИЧ

ИНФОРМБЮРО - КАКВО Е ТОВА?
В НАВЕЧЕРИЕТО НА КОНФЛИКТАТова е знак на протест пора

ди сирийската военна намеса 
е Ливан.

Войските на Саудитската 
Арабия се намират в Сирия 
от Октомврийската война с 
рещу Израел 1973. година.

Чуждестранните агенции съ
общиха, че Саудитска Арабия 
е решила да изтегли своите 
войони, стационирани в Сирия.

СПОРЪТ е можал да избухне всеки 
момент. По-широката общественост нищо 
не е знаела за първите признаци на спо
ра. Югославско-съветската кореспонденция 
е считана за секретна, за която е знаел 
само най-тесния политически актив в стра
ната.

ЦК на ЮКП би отговорил в същия тон, 
но във форма на грубо и несправедливо об 
винение, което с оглед на неговата не
точност ние можахме да приемем само 
във вреда на нашата Партия и държава 
или да го отхвърлим.

2. ЦК на ЮКП счита за дълбоко непра 
'вилно обвиненията против една братска 
компартия да се базират на едностран
чиви информации във връзка с това кой 
какво е казал или на изолирано взети 
цитати, а не върху основата на анализа 
на целокупната дейност на нашата Партия, 
която мина през такива крупни проби 
преди войната, през войната и след вой
ната.

Штстйо На втората покана до ЮКП да изпра
ти овои представители на заседанието на 
Информбюро в Букурещ ЦК на ЮКП в 
деня пред започване на заоеданието из
праща следния отговор:

Изравя не може 

да еъщеотвува 

без американска 

поднрепа

ВЕСТНИК НА БЪЛГАР- 
СНАТА НАРОДНОСТ В 

СФР ЮГОСЛАВИЯ
ИЗЯВЛЕНИЕ НА ЦК НА ЮКП ОТ 20 

ЮНИ 1948 ГОДИНА, ИЗПРАТЕНО ДО ЗА
СЕДАНИЕТО НА ИНФОРМАЦИОННОТО 
БЮРО

И вдава „Братство" —
Иялижа ясени петък 
Урежда редакционна 

нолагия 
Д*Ф*итор 

ТОДОР ВЕЛЧЕВ

' 3. Някои от най-важните обвинения от 
отрана на ЦК на ВКП (б) очевидно се 
обосновават на информации, получени от 
антипартийни елементи, срещу които наша
та Партия води борба и преди и по време 
и след войната. ЦК на ЮКП смята за 
недопустимо такива известни остатъци от 
някогашното франционерство в ЮКП да 
получават поднрепа от ЦК на ВКП (б) 

4. Ръководствата на партиите-членки на 
Информбюро, приемайки ненритичесни об
винението на ЦК на ВКП (б) против на
шата Партия и без да 
никакви осведомения, с писмени изявления 
осъдиха нашата Партия и отхвърлиха да 
вземат предвид аргументите от нашия от
говор на първото писмо ЦК на ВКП 
(б). Някои от тях в по-широк аопент на 
своите партии, дори и явно направиха по
стъпки във вреда на нашата страна.

5. ЦК на ВКП (б) н© пожела да прие
ме нито един от аргументите от нашия 
отговор на първото му ттисмо, но в отго

До Информбюро,
След нато получи понаната да изпра

ти овои представители на заседанието на 
Информбюро, което вече е свинено „на 
диснусия за съотояниетю в ЮКП”, ЦК 
на ЮКП умолява на заседанието на Ин- 
формбюро да ое съобщи следното:

ЦК на ЮКП е готов ви-нали да уча
ствува в работата на Информбюро. Но той 
не може да изпрати овои представители 
на това заседание на Бюрото, по причи
на, че не приема дневния ред на среща
та, счита че решаването на въпроса за 
несъгласията между ЦК на ВКП (6) и ЦК 
на ЮКП, — което представлява същност
та на съобщения на нас дневен ред, — 
от началото до това заседание на Бюро
то бе- поставено неправилно и то поради 
следните причини:

1. Вече първото писмо на ЦК на 
ВКП (б) до нашия ЦК не беше написа
но в дух на другарска критика, на която

П и отговорен 
СТОЯН СТАННОВ 

Технически редактор 
БОГДАН НИКОЛОВ

През изтеклите три години 
от Октомврийската война с 
арабите 1973 година САЩ са 
оказали помощ на Израел от 
над 5 милиарда долара за во
енни стопански цели.

Без американска помощ Из 
раел би се озовал в .мзнлю- 
чително тежко положение”, т. 
е било би застрашено и са
мото му съществувание.

Това е заявил израелският 
министър-председател Ицан Ра 
бин пред едно америнанско 
списание.

потърсят от насадмнинотрацна 46-343 
Годишен абонамент < 
а полугодишен 30

Текущо смета
62600-003-0529 
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Печатница „Бук Карад- 
, Ст. Паунович 
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ОТ ЖИЗНЕНИТЕ ВЪПРОСИ 

КЪМ КОНКРЕТНИ ЗАДАЧИ
КОМЕНТАР

За още по-голям ефект
До края на миналия месец 

заем в Димитровградска об
щина записаха 3867 души. От 
тях 947 са селсностопансни 
производители, а останалите 
трудещите се от организации
те на сдружения труд.

Записаната сума възлиза на 
повече от 8 милиона и 200 
хиляди динара. А това е 700 
хиляди на 10 на сто повече 
от предвиденото. До нрая на 
тази акция има още два ме
сеца. По това време хората, 
които все още не са взели 
участие в акцията могат това 
да направят.

По този начин те показват

витие на пътното стопанство 
в общината и регулацията на 
Нишава, понеже средствата 
могат да се използват само за 
такива цели.

Участието на всени гражда
нин в общината, естетствено 
според възможностите му, не 
е наложително. Никой не ще 
да се „доведе” в трудно ма
териално положение. Но 
участието в тази акция граж
даните показват патриотично
то си съзнание, политическото 
си настроение.

Димитровградчани се отли
чиха в досегашния ход на ан- 
цията. Общината, с досега за
писания заем, е първенец в 
региона и между първите в Ре 
публиката.
Но акция все още нямя в някои 

среди: в сред пионерите, уча
щата се младеж и т. н. Су
мата, ноято би записали те 
няма да бъде от щол наб 
няма да бъде от второстепе
нно значение. Съществено е 
най-младите да почувствуват, 
че и те участвуват в една ан- 
ция от широно обществено- 
политическо значение.

А товао е от полза на обще
ството ни.

(От 1 стр.)
— За период от една годи

на ССРН в нашата община ор 
ганизирано и участвувал в про 
веждането на важни полити
чески акции. Между другите 
такива бяха: избор на делега
ти и делегации за самоуп- 
равителните общности на ин 
тересите, развитие на делегат
ската система, подготовка за 
приемане на 
план за развитие' на община
та и на обществения договор 
за кадровата политина, иконо
мическата стабилизация, 
веждане на дългосрочно са
мооблагане за електрификация 
на селата, осъществяване на 
концепцията по всенародна от 
брана, обществената самоза
щита и сигурност и др. — из 
тъкна Костадинов.

В тези и други 
през
постигнал завидни 
изпълнявайки своята конститу-

полмтически живот в местните 
общности.

В ежедневната им дейност 
особено значение има разре
шаването на жизните отробле 
мм на хората, което трябва да 
бъде и съдържание на про
грамите за работа.

Развитието на местните об- които добивите от един хен- 
щности трябва да изхожда от тар най-качествено сено въз- 
обективните възможности и лизат на 1000 килограма. В об

хцината се отглеждат 7 хиля
ди крави и 43 хиляди овце.

Участвувайки в разисквани
ята по този въпрос Раденно 
Станич изтъкна, че икономи
ческата организираност на сел
скостопанското производство в 
Босилепрадска община изоста
ва, защото това все още е 

само на себе ои

в говедовъдството и овцевъд 
ството, за ноето има извънред 
ни условия. Босилеградска об
щина разполага с 14 хиляди 
хектара пасбища и 7 хиляди 
хектара ливади.
Досега са създадени 300 хен 
тара изкуствени ливади, на с

среднрсрочния нужди.
Практиката за самофинанси

ране чрез самооблагане, до
броволен труд и сдружаване 
на средства и занапред ще 
се развива. В това отношение 
организациите на ССРН ще 
бъдат място за договори и си
ла, ноято ще организира и мо 
билизира воички сили в мест
ната общност.

Електрификацията на повече 
дейности то от 30 села, изграждането

изтеклия период ССРН е на районни, междуселски и 
резултати, селски пътища, довеждането

на вода, са ооновни проблеми, 
доминиращи във всички села 
в общината. Разрешаването им 
до голяма степен зависи от 
дейността на организациите на 
ССРН.

— Занапред ССРН трябва 
действува

въ- нв само високото си патрио
тично съзнание, но помагат и 
развитието на общината. Зна
чи и на себе си.

Имаме предвид едно ново
обстоятелство. А това е офи-предоставено 

V на купопродаЖните отноше- циално потвърждение, че по- 
вечет0 събрани, от предвиде 
ните средства ще се ползуват 
за нуждите на общината й за 
тях гарантира Републиката.

От какво значение е това 
за Димитровградска община, 
със слабо развити пътни съоб
щения, е излишно да се го-

ния.
— Именно поради тези при- 

развитието 
в общи- 

бъде

чини изостава и 
на животновъдството 
ната, което трябва да 
главна насока в предстоящото 
сдружаване на производители-ционна роля.

Съществували са и известни 
слабости и недоразбирания по 

съществената 
ССРН като фронт на

те.
Съответната програма тряб- 

да получи определени сро
кове. Съвсем е възможно да 
се удвои производството 
добитък и да се създаде 
кутгвени ливади на най-малко 
3 хиляди хектара площ — из 
тъкна Станич.

В разискванията се посочи, 
че сегашната основна оргдниза 
ция на сдружения труд „Напре 
дък" за селскостопанска дей- 

и изкупуване не гаран-

отношение на вори.
От нея зависи развитието на 

селското стопанство рациона
лизацията на училищната мре 
жа и много

вароля на
организиранието социалистиче- 

Съюза
От казаното се вижда голе

мият успех на акцията в Ди
митровградска община. Но и 
какво още предстои и може 
да се направи в предстоящия 
период.

наизключително да 
чрез акции и да се проявява 
върху
местните общности. Досега то 
ва не винаги е било случай. 
Затова и резултатите са често 
под равнището на реалните 
възможности — изтъкна Сима 
Йованович.

ски сили начело със ат из-на комунистите.
Костадинов посочи, че досе

га не е направено много за ма 
сова идейна работа в организа
циите на ССРН. Затова в пред 
стоящата дейност на идейно- 
политическото оспособяване 

изхожда от потребите 
за качествено и редовно ин
формиране на трудещите, се и 
гражданите по всички обще
ствено-политически
$<оето досега не е 
ло успешно.

други отрасли. 
Затова всени динар над пред
видената сума получава нова 
стойност. Той означава създа- 

за раз-

вконкретни задачи

А. Д.ване на възможности

ИЗ ДЕЙНОСТТА НА СЪЮЗА НА КОМУНИСТИТЕще се ност
тира пълен успех в сдружава

на земеделските произ- 
Затова трябва да

СДРУЖАВАНЕТО ОСИГУРЯ 
ВА СОЦИАЛИСТИЧЕСКО И СА 
МОУПРАВИТЕЛНО ПРЕУСТРОЙ 
СТВО НА СЕЛСКОТО СТОПАН 
СТВО

ВСЕ ПО-ГОШШО АНГАЖИРАНЕнето
водители, 
се преустрои, за да се реа
лизира това решаващо меро
приятие, в което пълен израз 
да намерят икономическите и 
самоуправителни интереси на 

селскостопанските

въпроси, 
винаги би

Най-малко е направено в са- 
моуправителните общности на 
интересите. Тук все още 
върви както трябва. Все още1 
не се чувствува размяната на 
труда. За твърде важни рабо
ти и големи средства обикно 
вено решава малък кръг хора. 
Липсват присъствието, мнение
то и решаващата роля на ба
зата, относно трудещите се. 

предстоящия

В Димитровград се поведе 
съвещание със секретарите на 
първичните организации на Съ
юза на комунистите и члено
вете на политическия актив 
при ОК на СКС. на съвеща
нието, освен запознаването с 
някои актуални политически 
въпроси, се говори и за пред
стоящата дейност на комунис
тите.

МОБИЛИЗИРАЩ ФАКТОР В Участниците на заседанието 
МЕСТНАТА ОБЩНОСТ с голямо внимание се отнеоо-

В доклада и в разисквани- ха към възможностите за раз 
се подчерта, че местните витие на селското стопанство 

ССРН трябва е общината чрез сдружаване
производи-

не

частните 
производители.

По тези въпроси ще се ор
ганизират широки разисквания 

местни общности в

ята
организации на 
винаги да дават подкрепа на 
инициативите на гражданите и 
на непосредственото им учас- 
твуване в самоуправителния и

на земеделските 
тели.

Главна насока на сдружава
нето трябва да се осъществи

във воички 
общината.

В. Велинов
В периодЦентрално място бе отделе

но на по-нататъшната дейност 
във връзка с провеждането на 
Законопроекта за сдружения 
труд. Беше оценено, че досе
гашната дейност е сравнител
но добра. Предвидените прог
рами са реализирани и то в 
най-голяма степен в редовете 
на Съюза на комунистите. Со 
циалистическият съюз и Съю
зът на оиндинатите не са оба 
че изпълнили докрай предви
дените програми.

Дори и първият етап не е 
бил приключил изцяло във вси 
чии организации на сдружения 
труд. Вторият етап не е върв
ял навсякъде еднакво.

наделопровеждането 
Законопроекта 
ния
новна насока в дейността 
комунистите. А за целта е не
обходима цялостна дейност на 
секретарите на първичните ор 
ванизации на СК, 
на политическия актив и всички

в
нашата партия, съблюдавайки неправилно 

без наше
сдруже- 

труд, трябва да бъде ос-
зазора на това наше писмо и сетне 

ше все по-тежни и по-нсобосновани обв 
нения против ЮКП. Очевидно е, че едно 
танова становище не предлага възмож- 

дискусия върху равноправна

в
такива разискваниястта на

насъглаоие. _
ЦН на ЮКП приветствува братските 

заявява, че никакви несъгла- 
ЮКП и в бъ-

ос- номпартии и
сия няма да попречат на

остане вярна на своята полити- 
солидарност и най-тясно сътрудни- 

останалите номунис-

ност за 
нова. членоветеВсички тези факти представляват пр|и- 
чината поради която ЦН на ЮКП не е 
съгласен недоразуменията “ ““а; 

Информбюро, считаики че това ще 
------- до задълбочаване, но не и

деще да 
ка на 1
честзо с БКП (б) и

™20тони 1П948ТПалИТБЮРО НА ЦН НА ЮНП

комунисти.
В предстоящия, период ще 

се' разисква и за състоянието 
в областта на образованието, 
науката и културата. А дейнос
тта трябва да обхване воички 
въпроси от програмата за ра
бота на партийните организа
ции. А. Д.

пред
доведе само
до решаване на несъгласията.

ЦК на ЮКП напомня, •" 
на ЦК на ВНП (б) да изпрати свои прен- 
ставители в Югославия с цел оъвместо 
да изучат спорните въпроси на самото 
място. ЦК на ВНП (б) не прие такъв, опо- 
оед «ас най-правилен начин, но още пРе‘ 
диДполучаването на нашия отговор изнесе 
^съгласията пред останалите партии на 
Информбюро, тоест по същото време ко- 
гато и на «ас той им достави текста на 
.изпратеното до нас писмо, следствие 
кое?оТьноводствата на всички партии - 
с изключение на френената и италианска- 
с изплю съобщиха своето отно-

изявлениетоИнформбюро не приема 
на ЦК на ЮКП. Същия мен, на 20 юни 
1948 година, започва второто заседание на 
Информбюро, което в дневния си ред 
има точна „за състоянието в Югославсна- 
та комунистическа партия ’

Па заседанието на Информбюро са би- 
следните партии: Българсна-

че предложи

ли застъпени 
та работническа партия — комунисти 
(Трайчо Костов и Вълко Червеннов), Ру
мънската работническа партия (Г. Деж, в. 
Лука 'И Ана Паукер), Унгарската партия на 
трудещите со (М. Ракоши, М. Фарнаш и 
И Гере), Полската работническа партия 
(Й. Берман, А. Завадени), Всесъюзната 
комунистическа партия на болшевиците м. 
Суслов, А. Жданов и Г. Маленков), Френ
ската комунистическа ггартия (Ж. Динло и 
Е. Фажон), Комунистическата партия на 
Чехословакия (Р. Слански, Р. Широки, Б. 
Геминдер и Г. Бареш), Италианската кому
нистическа партия (П. Толяти и П. Сения).

Манто се и очаквало, срещата е 
търсенето на ЦК на

Председателството на СР Сърбия

Пет милиарда динара за развитието 

на крайграничните общиниписмено нита
шение за нашата партия.

Такава постъпка не е в духа на опо 
разуменията и принципите на добро-вол- 
носгта, върху ноито се базира Информбю-

ства от над 5 милиарда дина-

Председател ството донесе ре 
шение веднага да се образу
ва едно тяло, което ще следи, 
насочва и координира осъще- 
ствянето на договорената гкъ 

нъм крайграничните об 
щини. При това ще се държи 
сметка за действителните ма 
териални възможности на Ре
публиката. По тази тачин от 
общините ще се класифици
рат на тези, които имат пре
димство и точно ще се опре
деля какво може да се пос
тигне до 1980 годийа а как
во след този период.

СРП р едс ед ател ст вото 
Сърбия на 5 т. м. прие .прог
рама за развитие на врайгра- 

общини в Сърбия

на
ра.

ро.

ЙП5Тц«пр™славия е единственият правилен път за 
□ешаване на съществуващите недоразуме
ния ЦН на ЮНП изразява своето Аълб°- 
но съжаление, че тези несъгласия се взе- 
ти в такава форма от страна тI ЦН на 
ВНП (б) и отново апелира иакто към ЦН 
на ВНП (б) така и към Информбюро да
се съгласят с нашето мнеи*® аа н„ 2® °а 

от ПРЯК нонтант между ЦН па 
ЦН на ЮНП за решаване на 

това да снемат от 
за състоянието

ничните
(без автономните области) до 
1980 година.

В доклада и разискванията 
извънредното 

значение на тези общини ' рт 
иопект на сигурността, а също 
и за бъдещото стопанско раз

на Републиката. Почти 
вички крайгранични общини се 
числят нъм стопански изоста
налите.

За реализация на приетата 
програма са предвиждат сред-

Букурещ игнорира 
ЮКП. На края на седемдневното заседа
ние е приета резолиоция „За състоянието 
в Югославската комунистическа партия — 

Резолюция на Ин

литина
бе изтъкнато

известната и прословута 
формбюро.

В осемте глави на доста дългия текст 
на Резолюцията на Информбюро всъщност 
со повтаря съдържанието на рисмата е::. 
Сталин, които ЦК на ВНП (б) бе изпра
щал на нашия Централен комитет.

витие

и;;
димостта 
ВКП (б) и 
несъгласията и 
дневен род разискването

(СЛЕДВА)за
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ОТ ДЕЙНОСТТА НА СЪЮЗА НА БОЙЦИТЕ БОЖИЦА В СЛУЖБАТА НА САМОУПРАВИТЕЛНАТА ОБЩНОСТ НА 
ИНТЕРЕСИТЕ ПО ЗДРАВНО ОСИГУРЯВАНЕ В ПИРОТ

ШИРОК
отзивДелегатите не са 

отборници
Всички работници записаха заем

ТИМ ИСТАТКОВ — 12 000 дина-КОЛЕКТИВЪТ >на Самоулра- 
вителната общност по здравно 
осигурявано в Пирот с клонове 
те си в Бабушница и Дими
тровград приключи със запис
ващото на заем в рекордно 
време. Над 50 души от об
щността записаха за изгражда
нето на автомагистралата Бел
град — Ниш и уреждането на 
поречията на реките Дунав, 
Сава и Морава сума от 190 600 
динара.

Шестте работника на клона 
Димитровград 

22 000 динара.
Най-голяма сума записа ЕВ-

ра.
Голям е отзивът в тази 

всенародна акция и всред ра
ботниците 
център в гр. Пирот. Работни
ците от този колектив са за
писали досега сума от 1400000 
динара. Най-големи суми са за
писали д-р Светнелав Нешич 
12 000 и д-р Жарко Чирич — 
10 000 динара.

В сдружението на пенсионе
рите досега има 153 заемода
тели. Те са записали сума от 
6000 динара.

И Божица с околиите маха
ли не изостава в записване
то на заем за строеж на ав
томагистралата Белград — 
Ниш и регулацията на Дунав, 
Сава и Морава.

Просветните работници от 
ооноаното училище 
май" са залисали по един ед
номесечен личен доход, а ши
рок е отзивът и воред сел
скостопанските производители. 
До края на септември към 40 
селскостопански производите 
ли са залисали и ад 7000, пен
сионерите и занаятчиите 2500, 
просветните работници 4000 и 
учениците о,т основното учили 
ще — 300 динара. Общата су 
ма възлиза не 13,800 динара.

Както изтъкна председател
ят на Местната общност и 
председател на координацион
ния комитет по записване на 
заема в Божица Любен МИ
ХАЙЛОВ, предвидената сума 
ще бъде надвишена, защото 
отзивът на гражданите и тру
дещите се и в този район е 
много добър.

Медицинскияо-г

Делегатската система предпочита пълна 
осведоменост, за да могат делегатите и де
легациите успешно да изпълняват функци
ите си „25-ти

П РЕ ДСЕД АТЕ Л СТВОТО 
Общинската конференция на 
Съюза на бойците в Босиле- 
градска община анализира до 
сегашния опит от действуване- 
то на делегатската система в 
общината. Във връзка с това 
се отчетоха някои слабости, 
явяващи се в изпъляване на 
функциите от страна да деле
гатите и делегациите в мест
ните общности и основните ор- 
ганизаци на сдружения труд.

на но информиране и непрекъс
нато се пр)жат за дейността 
на всяка делегация.

В осъществяването на тези 
задачи
имат и членовете на Съюза 
на бойците, инозина от които 

. са делегати и членове на де
легации. Такива най-много 
има в местните общности, но 
ет|0 значи, че е дадено пълно 
коверие на бойците.

На заседанието се изтъкна, 
че бойците дават свой принос 
върху развитието на делегат
ската система, но и те не са 
имунни от общите слабости, 
съществуващи в тази област.

записахав

голяма отговорност СПЕЦИАЛИСТИ ОТ ВРАНЯ
От началото на октомври в 

босилеградския Здравен дом 
вършат прегледи специалисти 
от Медицинския център във 
Враня.

В рамките на вранския дис
пансер за защита на майките 
и децата и антитуберкулозния 
диспанзер един път седмично 
идват специалисти: за детски 
болести, гинеколог 
и фтизолог (специалист за ту
беркулоза).

Управлението на Здравния

дом ще осведоми поциентите 
в кой ден през седмицата ще 
работят тези специалисти.

В Здравния дом са се пог
рижили да се подобри бърза
та медицинска помощ, тана 
че тя сега може да се пови
ка във всеки момент през де
нонощието и седмицата. Са- 
моуправителните органи в до
ма са разписали конкурс за 
един лекар-интернист или спе
циалист п0 обща 
и един рентген-техник. Ст. Ст.

членовете 
на този форум, делегатската 
система в общината вече жи
вее, бележки добри резултати, 
но има и видими

от тях е, че контакът

По преценка на

слабости.
акушер

/Една
на делегата с делегацията и 
делегатската база не е нужно 
равнище. Затова все още се

медицина
В. В. М. А.

случва делегатите да изнасят 
свои мнения и предложения, 
които не се съвпадат с жиз
нените интереси на трудещите УЧЕНЕТО - ДЪЛГ НА 

ВСЕКИ КОМУНИСТ
ПРИЕТА ПРОГРАМА ЗА ИМЕОЛОГИЧЕСКО 
— ПОЛИТИЧЕСКО ИЗДИГАНЕ НА КОМУ
НИСТИТЕ В БАБУШНИШКА ОБЩИНА

се и гражданите.

За тази оценка членовете 
на Председателството 
предвид конкретни примери от 
досегашната работа на голям 
брой делегати и делегации на 
обществено-политическата об
щност и самоуправителните об 
1)ности ка интересите.

От казаното произтича, че 
качествената и пълна осведо
меност на делегациите и деле 
гатите р първа задача, която 
трябва да се реши, за да 
действува делегатската систе
ма както е предвидено с 
конституцията.

ОТ ОКТОМВРИ тази до юни 
идната година в Бабушнишка 
община Ье бъдат организира
ни множество форми на идео- 
не и марксическо образоване 
логическо-политическо

. организации на сдружения 
груд ще бъдат открити отде
ления на Школата на самоу- 

„Милентие Попо-

имаха

правители 
вич”. Към гимназията „Вук Ка- 
раджич” в Бабушница ще ра
ботят три дописни отделния на 
„Борба”, докато при основни
те училища ще бъдат създа-

издига-
не и марксическо образование 
на комунистите. Този въпрос 
бе обсъден неотдавна на за
седанието на Общинския ко
митет на Съюза на комунисти-

Този вид на работата ще се ческа работа с политическия
практикува и в някои основни актив и подготовката на кому
организации на сдружения нистите последством партий-
труд и в местните общности. ната политическа школат*-" 

Според програмата е пред- /
видено идеологическо-полити-

дени по едно отделение от та
зи школа с по 15 курсанти. М. Д.ме.

Като най-широка форма на 
идеологическа подготовка ще 
бъдат първичните организации 
на Съюза на комунистите, ко
ито до края на декември на
стоящата година ще осъще
ствят и допълнителна про
грама от тази област, съста- 
вене от шест теми. С цел 
се подобри съдържанието на 
работата с комунистите, ще се 
създадат десет пунктове по 
районите, където да се съби
рат комунистите от . повече 
селища, а лектори ще бъдат 
от самата среда, или от със
тава на Актива на лекторите 

'и Общинския комитет на 
ТЧС. С програмата по идеоло- 
ическо-политическо издигане 

е предвидено и индмвидиулно 
издигане като дълг на всеки 
комунист.

Божица БОЖИЦА днес не е оная Божица от преди 15 — 20 го
дини, когато в нея имало няколко стотин жители гговече. 
Днес много от махалите са „изпразнели”. Хората са се пре
селили в Ниш, Скопие и другаде. Ония, ноито са останали 
живеят в съвсем друга Божица. В Божица, която се благо
устроява, която получава съвсем нов вид. Днес в Божица 
работят още няколко стотини работници на „Хидротехнина”..

С какви проблеми се бори Божица? Отговори на тези 
въпроси ни даде Любен Михайлов, п-редседател на местната 
общност и директор на основното училище ,,25-ти май”.

— В момента в Божица и махалите кипи оживена ко
мунална дейност. За поправка на махленски пътища тази 
есен ще се изразходват над 70 хиляди динара. Ако време
то не попречи — след десетина дни трябва да бъдат го
тови пътищата в Деянова, Велкичева, Дедичина махала и 
Могила. Ще бъдат изградени общо 16 километра 
тища. След това ще трябва да се строят пътища в Романоз- 
ска 2, Кодина и в Макина 2 километра път. Отзивът на на
селението е добър.

— Има ли изгледи най-сетне и божичани да гледат 
качествена телевизионна програма?

— Да. обезпечени са средства за построяване 
левизионен претредавател. Местната общност в Божица дава 
1,3 милиона динара, Общинската скупщина в Сурдулица ще 
обезпечи ток, а съоръжения Радиотелевизия Белград 

СНАБДЯВАНЕТО И ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО — ГОЛЯМ ПРОБ 
ЛЕМ

За
зеленчуциСлабостите ще се премах

нат ако обществено-политичес 
ките организации и органите, 
■пряко отговорни за развитие
то на делегатския механизъм 
в общината осигурят начестве И

нови пъ-лекарства— 

в Сурдулица на те-

До края на годината в Ба
бушница ще се проведе семи
нар с новоприетите членове в 
Съюза на комунистите.

През зимната ваканция на 
Събора на просветните работ- 
чци, който ще продължи два 

и, ще се разработят шет те- 
от програмата по марнси- 

образование на просвет- 
. - работници. Общинският 

«< ''.итет на Съюза на комунис 
гите е задължил всички учили
ща да направят планове на ,ра 
бота във връзка с осъществя
ването на програмата по марк
сическо образование като се 
настоява за неговото изпълне
ние.

Четете
Макар че в Божица (само в центъра) има шест мага

зина — хората са недоволни от онабдяването.
— Снабдяването наистина ,ни създава много главобо- 

лии. Хората се снабдяват сега кой как може. В Божица-пре
ди обединяването на местната кооперация се даваха обе
щания, че снабдяването, което и тогава не беше мног0 доб
ро, ще се подобри, а то не излезе нищо от това. По мага
зините в центъра и е района не со намират стоки, които се 
търсят. Най-много липсват .плодове и зеленчуци, които тук 
поради голямата надморска височина не виреят.

Друго нещо — изтъква Михайлов 
янните забележки и искания на гражданите 
да се подобри — търговските 
лушки.

И
разпростра
нявайте
вестник
»БРАТСТВ0«

— и покрай посто- 
снабдяването 

организации си правят ог-

— Имаме сериозни проблеми 
В Божица два и със здравеопазването, 

три пъти в седмицата идва лекар. Хората 
могат да извършат преглед, но нанва е ползата от това ко
гато нямат къде да си купят .предписаните лекарства Нала
га се значи да отиват в Сурдулица. Известно време 'Меди
цинският център ,От Сурдулица откри аптечен пункт в Бо
жица, но наскоро го закри...

А онабдяването и организацията на здравната защита 
не ще и съмнение, са от голямо значение. Затова и тоябва 
да се потърси решение за тях. ^

И през настоящата година в 
Бабушница ще работи отделе
ние на младежката политичес
ка школа от 30 курсанти, 
има изгледи такива форми на 
работа да се организират и в 
районните центрове. В някол-

а

М. Андонов
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Срещи и разговори

ЗА ПО-ЕФИКАСНА 

РАБОТА
Нв може без взрива...

Срещнах го съвсем случай
но в Божица. Работи на строе
жа в Г. Лисина. Като разбрал, 
че пристигнал журналист, Дел 
ч0 Димитриев 48-годишният 
миньор на „Хидротехника” ина 
че родом от Звонци, Бабушви- 
шка община, побърза да се 
информира за пътя Суково — 
Звонци.

те — Делчо Димитриев нару
шил сериозно здравето ои, ин
валид е трета категория и би 
могъл да отиде в пенсия.

— Не мога без 'миризмата 
на взрива - казва той. Двадесет 
и пет години — не мине ден, 
■а да не взривя мини ... И. се
га когато не съм на работа, 
аз излеза ей там, по баирите, 
да изстрелям с пистолета или 
с ловджийската пушка. Само 
да ми замирише ...

Като опитен миньор по-мла
дите колепи Го зачитат и ува 
жават.

— Идват и посред нощ да 
ме викат, когато има да се 
разреши някой сложен въп
рос ... Веднага ставам.

На сесиите на Общинската 
скупщина в ьосилепрад неряд-

да се вземе най-правилно ре
шение.

в подкрепа на това твърде
ние идва и факта, че ако въ
просите направо се изнаент 
на решаване в скупщината — 
на съществува възможност да 
се потърси помощта на про- 
фесионалните служои, които 
според статута и I правилника 
за вътрешния ред — тряова 
да дадат своето мнение.

често пъти повдигнатият въ
прос е комплексен: не се от
нася само за едно село, а 
за повече. В такива случка е 
необходимо да се извърши 
предварително съгласуване на 
мненията, изучаването му от 
еисчкй аспекти.

В други случаи пък трябва 
да се решава за отпускане на 
материални средства. Общин
ската скупщина не може да 
решава без предварително об
съждане на този въпрос в 
съответните органи и комисии.

Не е без значение и това 
канъв е обсега на повдигна
тия въпрос. Дали обхваща и 
интереса на базата на повече 
делегати, или пък е от значе
ние само за оня, който повди
га въпроса, т. е., един де
легат.

Не трябва да губим от пред
вид, че много въпроси, които 
се поставят в Общинската 
скупщина — могат да се раз
решават в местната общност, 
в базата. И най-правилно е 
там да се обсъждат а от съ
бранията на местната общност, 
делегацията и пр. е Общин
ската скупщина или Изпълни
телния съвет да се предста
вят протоколи във връзка с 
това. Това с други думи 
чи: въпроса е' поставен на

право място. Например защо 
таксите за използване на па
сищата в Долна Любата да ое 
разисква на сесия на Общин
ската скупщина в Босилеград, 
когато това може да се обсъ
ди на събрание на Местната 
-общност й там на се разре- 
' Ши. 7 "

В много случаи — при раз
решаването на отделни въпро
си се търси мнението на най- 
отговорните хора в общината 
просто по навик, а не от пря
ка нужда.

А ако същите се решават 
в местната общност или де
легацията 
да се покани да присъствува 
представител на Общинската 
окупщина или от обществено- 
политическите организации. На 
пример: местната общност в 
Долна Лисина повдига въпро
са за електрификация на се
лото. Той най-леоно ще се раз
реши в Долна Лисина, а не 
на сесия на Общинската скуп 
щина и пр. Съветите на мест
ните общности трябва повече 
да търсят помощ от Изпълни
телния съвет, а по някои пар
ливи въпроси могат да прове
ждат и съвместни заседания. 
Ако така се действува — ре
шенията ще бъдат нач-основа- 
телни и тяхното изпълнение 
по-късно няма да бъде дове 
д©но под въпрос.

И местните канцеларии мо
гат да бъдат От помощ в раз
решаването на много селски 
въпроси, само трябва да се 
потърои съдействието им.

но под точна „въпроси и пред 
л ожени я или „разни ' се пов
дигат твърде актуални въпро
си. Делегатите съоощават за 
разни парливи местни просле
ди: пътища, 
онабдяване, изкупуване на до
битък и търсят скупщината да 
вземе решение, рьй като то
ва са специфични проблеми на 
всяко село или 
щност
много случаи иощинената ску
пщина не е в състояние да 
вземе решение. И делегатите, 
повдигнали тези въпроси, ос
тават нед°волни.

Има начин обаче и тези въ-

— Вярно ли е, че ще строи? 
Ние чухме по радиото, а нау
чаваме се от нашенци тук. Но 
все още не ни се вярва... И 
по-рано се говореше и пише
ше

ел ентр и фик а ци я,

па за 13 години нищо местна об-
не стана.,..

— Вярно е. Вече е готов и 
проекта на първите шест ки
лометра от това шосе. Значи 
всичко е уредено, средства са 
обезпечени. Това шосе е вляз
ло в плана за строеж на шо
сета в Републиката до 1380 
година.

по ред причини в

не може ли там

проси да се разрешават сроч
но.

Много от тях и не трябва 
да се внасят в дневния ред 
на Общинската скупщина, за- 
щото могат да бъдат разре
шени по друг начин. Въпроси, 
които са от интерес само за 
едно село или една местна 
общност, дори и махала, тряб
ва да се представят в съот
ветни органи при Общинската 
скупщина — разни инспекции., 

в зависимост

Доволен от приятната нови
на, тогава Димитриев каза:

— Готов съм от „миньор
ските" си пари да дам и за 
това шосе ... Само да се по
строи.

Делчо Димитриев ни откри 
и колко заработва. Днес изнар 
вам и над 7 хиляди динара — 
казва той. Двадесет и пет го 
дини работя като миньор. За
почнах от Йелашница. Там по
лучих квалификация за своята 
бъдеща професия — да взрив 
явам мините ... След закрива 
нето на мината 
време работих по разни пред
приятия. докато най-сетне се 
озовах в „Хиротехника". Там 
вече съм 14 години и нямам 
намерение да променям „сто
панин" — на шега добавя Ди
митриев.

— В нашата професия сам0 
веднаиьнгре Р>греши-1г.стг казва 
той. Когато работих на „Гер- 
дап” — дори и без грешка — 
щях да остана във водите на 
Дунава. Останах жив само бла 
годарение самообладанието на 
моя колега Стоякович. Току 
що бях „активирал" мините и 
въжето, по ноето трябваше да 
ме изтеглят на бента се 
скъса и аз увиснах на една 
греда... В момента си поми
слих за четири деца. Да ска
чам в Дунава — беше високо, 
нямах изход наникъде. Но ко
легата Стоякович ми хвърли ре 
зервното въже и с него ме из 
теглиха ... Известно време съм 
бил в безсъзнание.

Не съм чул експлозията ...
От тази злополука, а и от 

годините проведени по мини-

комисии и др. 
бт естеството им. Те са ком
петентни да ги разгледат и 
да дадат мнението ои по тях 
и ако е нужно — да ги под
готвят за разглеждане на се
сиите' на Общинската скупщи
на. Тогава и 
бъдат в състояние отговорно и 
квалифицирано да решават.

С прибързаното решаване — 
могат да станат и грешки. Без 
предварителна „обработка” на 
въпроса, без задълбочен ана
лиз на положението без про
верка да доводите — не може

Делчо Димитриев

Готвеше се да замине за 
родното си село Звонци. На 
раздяла ни наза:
— Записах 4800 динара заем. 

Готов съм да внеса толнова и 
за шосето Суково — Звонци. 
Само да бъде готово ...

известно
делегатите ще

зна- ;
Иван Андонов

Г) 1 ■

М. АндоновГ1Т---Г' о-^итпоу.

ЗАСЕДАНИЕ НА ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА ОБЩИНСКИЯ КОМИТЕТ НА СКС 
И ОБЩИНСКАТА КОНФЕРЕНЦИЯ НА ССРН
СЪВМЕСТНОБАБУШНИЦА

СА ОТГОВОРНИ И ЗА ДЕЙНОСТТА НА ССРНКОМУНИСТИТЕ
СЪВМЕСТНО ДЕЙСТВУВАНЕВ каква степен е осъществе * Социалистическият съюз — място, къде- 

то да се договарят гражданите и труде
щите се.

* Всеки комунист трябва активно да ра
боти в Социалистическия съюз — изтък
на в уводната си реч Новица СТАНКО- 
ВИЧ, председател на ОК на ССРН__________

то и ролята, която има в об
ществото.

на конституционната 
преустройство на Социалисти 
ческия съюз в общината — 
беше тема на състоялото, се 
тези дни в Бабушница съв
местно заседание на Общин
ския комитет на СКС и Пред
седателството на Общинската 
конференция на Социалистиче 
ския съюз. В уводната си реч 
Новица СТАНКОВИЧ, предсе
дател на ОК на ССРН подчер 

че тази обществено-поли
тическа организация през из
теклия период се 
рала върху провеждането на 
конкретни акции, 
местното 
гт д*ж па пъпки , I сющикз 

система и правилното 
Законопроекта

роля и
Всред комунистите трябва 

да унрепва съзнанието от не
обходимостта от единодей
ствие в ССРН.

С ангажирането на болшин
ството от гражданите и тру
дещите се в решаването по 
дадени въпроси — ще се раз 
ширява още повече фронтът 
на ония сили, които радушно 
поемат и изпълняват възложе 
ните задачи. А тук ,е основ
ният смисъл на ангажирането 
на Съюза на комунистите в 
Социалистическия съюз.

на ССРН и действуването му 
на практика.

— И по-рано констатирахме, 
а сега още веднаж да пов- 

каза Станнович, че 
съюз за-

НЪДЕ СА СЛАБОСТИТЕ?та,
ДИМИТРОВГРАД

е ангажи- ■торим
Социалистическият 
живя с духа на новите нонцеп 

ония среди, нъдето

Освен хубавите примери — 
в разискванията бяха изнесе- 

В ня-СНАЗА ПРЕД 500 

КОМУНИСТИ
наквито са

ни и ред пропуски, 
кои местни общности не се 
провеждат редовно събрания 
на гражданите; или пък кому

самооблагане на ции в
Съюзът на комунистите е до
бре организиран, дееспособен 
и действува в съгласие с роля 

задачите ои. Там, нъде-

ската
тълкуване на 
за сдружения труд, за сдру
жаването на селсностопансни- 

производитеди, организира 
на всенародната отбрана

присъствуват нанистите ме 
тях. А именно на танива съб-

та и
т0 такава дейност липсва — 
и дейността на Социалистичес 
ния съюз е незадоволяваща.

В рамките на ориентацион- 
ната програма за идейно из
дигане на комунистите в пър- 
вичните организаци на Съю
за на комунистите в общината 

е Димитровград бе изнесе
на сказка на тема „Историчес 
кого зараждане, развитие и 
обществената основа на работ
ВИЧ0СИ ОТО
Сназката изнесе д-р Любиша 
Кръстич, професор на Машин 

факултет и член на ак
тива на преподавателите при 

конферен

Участвуващите в 
ншгта подкрепиха изцяло изне 
сените в уводната реч на Стан 
нович становища като се зас
тъпиха енергично за още по- 
пълна изява на обществеко-

разисква-
те ракия се повдигат за раз

решаване твърде актуални вь- 
проси. В отделни среди е 
'Присъщо явелнието да се из
чаква друг отстрани да дой
де и да разрешава проблеми
те. Има и случаи на голямо 
натрупване на задължения 
при отделни хора, и те естес
твено, не са в състояние да 
ги иоплняват нанТо следва.

нето
и много други въпроси.

спомогна и 
учредяването на Общинската 
конференция на Социалистиче
ския съюз на делегатски прин 

постигнати са забеле-

Затова много
От това колко граждани и

трунещи се ще бъдат включе- 
работата на Социалисти

ческия съюз когато се разре
шават живототрептятци въпро- 

и гтообществяване- 
политината, разбира се,

политическите организации, в 
което челен отряд трябва да 
представляват членовете на Съ 
юза на комунистите. Подчер-

ни вцип, а
жител ни резултати и в подго
товката на ръководствата на 

организации 
ССРН и местните общности.

самоуправление .

наместните си завиоии
то на
при маоово участие на кому- 

работата на конфе
ренциите, събранията и други
те събрания. Това би бил ис- 

омисъл на трансфор

тана бе необходимостта от 
по-голямо влияние «а Со

ни я
ЗА ПО-ШИРОНО ВКЛЮЧВАНЕ 
НА ТРУДЕЩИТЕ СЕ

Съюзът на комунистите ка
то водеща част на най-широ- 

фронт от организираните 
социалистически сили носи и 
ная-поляма отговорност за^ кон 
ституционното преустройство

още
циалистичесния съюз в разре 
шаването на проблемите по
средством своите делегации.

М еждуобщинсиата 
ция на - кистите еСИ в Ниш. Липсват и конкретни анции 

в дейността «а делегациите 
особено на тези в самоупра- 
вителните общности на инте
ресите.

на д-р Кръс-Изложението
бе изслушано с голям ин 

от оноло 500 номунис- 
зала

тич
ниятерес

ти, събрани в голямата 
на Центъра за култура.

тиноният 
миране на 
съюз

Социалистическия 
съгласие с положение

М. Джунич

А.
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> о и з» кодотво • оямоун
В НОЖООБРАБОТВАТЕЛНОТО ПРЕДПРИЯТИЕ „БРАТСТВО" В ОСТ „АВТОРАНСПОРТ” В БОСИЛЕГРАД

НАИ-СЕТНЕ ИЗХОД ОТ 

ЗАДЪНЕНАТА УЛИЦА
За дисциплина и по-висоиа 

производителност
ЧЛЕНОВЕТЕ НА ПЪРВИЧНАТА ПАРТИЙНА ОРГАНИЗАЦИЯ 
ДАВАТ ПЪЛНА ПОДНРЕПА НА МЕРОПРИЯТИЯТА, ВЗЕТИ 
ОТ ВРЕМЕННОТО УПРАВЛЕНИЕ

— ДВЕ ГОДИНИ БЕЗ СМЯНА НА ДИРЕКТОР. НЯМА ВЗАИМ НИ ЕЖБИ
— РЕДОВНО СЕ ИЗПЛАЩАТ ЛИЧНИТЕ ДОХОДИ

шофьорите в изпълняването 
на нормите си.

Временното управление тър
си тези слабости да се пре
махнат, иато се увеличи произ 
водителността <на труда от 
страна на всеки шофьор. За 
да се успее в това от работ
ниците на ООСТ „Авторемонт" 
се търси навреме и качестве
но да вършат поправки на де
фектите на моторните возила.

• В основната организация на 
сдружения труд „Автотран
спорт" в ьооилепрад, с ду
ши раоотници, резултатите на 
труда ще се окажат по-добри 
ако се засили трудовата дис
циплина и со повиши произао 
дителността на гРУДа.

Изхождайки ог сранта, че 
трудовата дисциплина при все 
още голям орой раоотници не 
задоволява, и че трудовият 
ефект о под равнището на 
възможния, временото управ
ление предприема редица кон 
кретни мероприятия. При това, 
занапред се очаква по-голямо 
и организирано влияние на об 
ществено-политическите орга
низации всред работниците.

Членовете на временното уп
равление ползват всеки удо
бен момент извън работното 
време, поотделно с работници
те от всяка основна организа
ция, конкретно да анализират 
как -най-ефикасно да се пре
възмогнат слабостите, довели 
стопанската организация в се
гашното кризисно положение.

За илюстрация ето един 
пример.

В непосредствен разговор с 
работниците от ООСТ „Това
рен транспорт”, чиито камиони 
сега са ангажирани в изграж
дане на втория етап на ВЕЦ 
„Власина”, се констатира, че 
мощностите на моторните 
средства не се ползват радио 
нално. Донато едни шофьо
ри успяват по време на работ
ния ден и по пет пъти да пре 
везат строителен материал на 
разстояние рт 40 километра, 
други това правят само три 
пъти. В случая става въпрос 
за нееднаквото ангажиране на 

■■■■■■■■■■■■ лл\

Години наред кожарообра- 
предприятие 

„оратство а Жеяюша раооте- 
ше със загуоа или на рьоа на 
рентабилността, личните дохо 
ди не се получаваха редовно, 
гъкрводителите се сменяваха 
ежегодно, дори ежемесечно, 
озамл-гмиге отношения ояха 
разклатени.

сто, че вече втора година 
откак животът в тази трудо
ва организация коренно се из 
мени. Вече не се раооти със 
загуба.

личните доходи се приемат 
редовно.

-Няма неплатени отпуски. 
Нито лък смяна на ръководни 
те кадри, всичко то-ва повлия 
положително и на отношения
та между работниците, които 
в момента са твърде добри.

УВЕЛИЧЕНИЕ НА ДНЕВНОТО 
ПРОИЗВОДСТВО И ЛИЧНИТЕ 
ДОХОДИ

решено до края на годината 
да се работи всяка събота.

— Работата по този начин 
не дава голяма печалба — из
тъкна ДОБРИВОЕ ДИМИТРОВ, 
директор на „Братство”. — 
Ако работим със собствени 
средства печалбата ще бъде 
по-голяма. Но с разполагаеми 
те средства ние можем да ан 
гажираме само 50% разпола
гаемите мощности, а по този 
начин и хората.

А това нинак не може да 
се приеме като оправдано".

оо.гки гелною

Тази нова ориентации даде 
и много положителни резулта
ти.

Преди една година личните 
доходи бяха увеличени с 25% 
средно, в момента се работи 
[формирана е и комисия) за 
ново увеличение 
доходи. Целта е същите да се 
увеличат въз основа на въ
трешните резерви. А това зна 
чи изменение на нормативите 
за работа и увеличение 
дневното производство от 300 
на 350 квадратни метра пре
работена ножа.

Досегашните показатели яс
но сочат, че след деветте ме 
сеца на годината могат да се 
очакват нобри резултати.

По-голямото производство и 
ангажиране на 
имаше и положително отраже
ние на производителността на 
труда. По този начин и на осъ
ществения общ и чист доход, 
които ще бъдат на равнище
то на планираното.

На тези и редица други ре
шителни мероприятия мнозина 
работници все още дават съ
протива, като изнамират разли 
чни да не изпълнят задачите

-на личните

си.

на Пълна трудова ефинаснот в 
работата се търси и от об
щата служба на предприятие
то, която все до неотдавна не 
успяваше навреме да отчита 
финансовите и други данни, 
необходими във всеки момент 
да се знае финансовото поло
жение.ОСНОВНА ЗАДАЧА — КАЧЕ 

СТВЕНА ПРЕРАБОТКА НА КО 
ЖАТА капацитетите Решителна подкрепа на ре

шенията на временното управ
ление дава първичната партий
на организация, която тук на
броява 40 члена. През послед
но време тя е олреснена с 
мнозина нови членове от ре
довете на работниците. На 
поредните си събрания тя съ
що така обсъжда дисциплина
та, ефективността на труда и 
в това отношение търси пъл
на последователност от всеки 
свой член.

Макар че и преди две го
дини „Братство” бе оборудо- 
но с машини за съвременно 
производство, поради недостиг 
на оборотни средства то не 
беше в състояние да работи 
редовно.

Като изтъкваме това, имаме 
предвид обстоятелството, че с 
разполагаемите средства не 
успяваше да набавя суровини 
и ангажира всичките налични 
мощности, а по тюзи начин и 
хората.

Единственият изход беше 
свързването с друга, финансо
во по-добре стояща организа
ция. И вече втора година как 
се работи по този начин. Ре
зултатите са налице.

В началото на миналата го
дина „Братство" сключи дого-

Ще се работи и с печалба, 
макар че тя няма да бъде 
според плана. Но увеличените 
цени на вторичния 
и по-големите законни задъл
жения са обективните

материал

причи
ни, оказващи отрицателно вли 
яние върху печалбата.

В един цех на „Братство’ А. Д. В. В.
ишии

се казва в проекта на обще
ствения план.

ЗАКОН ЗА РАЗВИТИЕ НА НЕ 
ДОСТАТЪЧНО РАЗВИТИТЕ КРА 
ИЩА

Наред с Обществения плен 
за развитие на СР Сърбия, ще 
бъде гласуван и Закон за ра
звитие на недостатъчно разви
тите краища. С него ще се 
уточни насърчаването на съв
купното обществено-икономи
ческо развитие, критериите на 
стопанската изостаналост, раз
войните цели, обема и източ
ниците на средствата и др.

Същевремено с новия За
кон на Републиканския фонд 
за развитие на недостатъчно 
развитие краища, ще се раз
ширят функциите на фонда и 
ще се осигурят трайни усло
вия за реализация на тази по
литиката преди всичко в 0блас 
тта на стопанското развитие.

Сега вече е известно, че 
от този фонд до 1980 година, 
между другото ще се осигур
ят 340 милиона динара без да 
се връщат, за осигуряване на 
необходимите надри, за изгот
вяне на развойни програми и 
за геологически 
в неразвитите общини.

Също тана - 
републиканските и 
самоуправителни общности ще 
се осигурят нъм 800 милиона 
динара без да се връщат за 
изграждане на пътни съобще
ния и за финансиране ,на ма
териалната база на обществе- 

изостаналите 
В. В.

"II

ОТ ПРОЕКТООБЩЕСТВЕНИЯ ПЛАН НА СР СЪРБИЯ

РАЗВИТИЕТО НА ИЗОСТАНАЛИТЕ Е 

ТРАЙНА ЗАДАЧАвор с трудовата организация 
„Прокупац” от Белград, еди
ницата на сдружения труд на 
тази организация „Йелашни- 
ца”, от Йелашница край Ниш.
Въз основа на този договор 
т,о прие задължение да пре
работва агнешка кожа за та
зи организация. По този на
чин „Братство” не ангажира зи документ е изготовен от 
собствени обороти средства, Изпълнителния съвет на Снуп- 
които за съжаление и няма щината на Сърбия, 
много. Неговата основна зада
ча е всъщност 
преработка.

Ло този начин „Братство” дмани, ще бъдат представени 
преработвал кожата.- в Изпълнителния съвет до 15 

този месец.
Предвижда се, че този ва

жен документ Скупщината на 
Сърбия ще приеме до края на 
ноември тази година.

Според проект една от най- 
важните задачи в оредноороч- 
ния период ще бъде по-бързо
то обществено-икономическо 
развитие на изостаналите об
щини и региони.

В момента, в общественопо- 
литичесните общности се обсъ 
жда проекта на обществения 
план за развитие на СР Сър
бия от 1976 до 1980 година. То

РИТМИЧНОТО РЕГИОНАЛНО ОБЩЕОТВВНО-ИКОНО 
МИЧЕСКО РАЗВИТИЕ В СЪРБИЯ ЩЕ СЕ ПОСТИГНЕ С 
ОСИГУРЯВАНЕТО НА МАТЕРИАЛНИ И ДРУГИ 
ВИя ЗА ПО-БЪРЗО РАЗВИТИЕ НА 
ОБЩИНИ

УСЛО 
ИЗОСТАНАЛИТЕ

В рамките на утвърдената 
политиката за развитие на не
достатъчно развитите краища, 
централно място имат и след
ните задачи:

★ По-бързо развитие на про 
изводствените мощности и ре
шаване проблема на недоста
тъчната ангажираност на тру
доспособното население,
★ реализиране на програма 

та за изграждане на пътни съ
общения, възобновяване и мо
дернизиране на 
щите общински и регионални 
пътища,

★ създаване на материални 
условия за развитие на оонов 
ното образование и съответ
но развитие на 
здравна, социална и детска за 
щита и за интензивно разви
тие на културата и физическа 
та нултура,

★ по-обемно изследване на 
минералните суровинни и
★ постепенното разрешава

не на извънстопанските, кад
рови идруги проблеми.

Проект на обществения ме
тод на политината за насърча
ване икономическото развитие 
на недостатъчно развитите кра 
ища. Преди това ще бъде пог 
нататъшното сдружаване на 
труда и оредства, с програми
те и кадрите и ангажиране на 
организациите на сдружения 
труд от развитите в изостана
лите общини. Също така ще 
се утвърдят и реализират от
делни програми за обезпече- 
ване на специалисти, необхо
дими на стопанската и извън- 
стопанска дейност в изостана 
лите краища.
За разрешаването на развой

ните проблеми е най-изостана- 
лите общини ще се предприе 
мат конкретни мерки. Ще се 
изготовят съставни

Всички забележки, предложе 
ния и мнения, въз основа накачествена
които ще се изготовят аман-

стани
Следващият етап е изработка 
на кожуси и износа им.

Но това е вече „грижа” на 
„Кръзнара” от Панчево, относ
но „Югославиятномерц” от Бел 
град.

съществува-ДО КРАЯ НА ГОДИНАТА — 
ВСЯКА СЪБОТА РАБОТНА

Въз оонова на договора 
„Йелашница" редовно, през 
цялата година, снабдява „Брат 
ство” със сурова апнешна ко
жа: и то за цялостно зареж
дане^ на мощностите. „Брат
ство” е поело задължението в 
течение на тази година да пре 
работи 80 хиляди 
метра кожа. Досега 
се изпълнява.

Нарастващите нужди и изис 
квания търсят увеличение на 
производството. Паради това е

'Имайки предвид започнато
то изграждане, възобновяване, 
модернизиране и активизиране 
на голям брой отопансни 
обществени обекти и осигур
яването на стабилни излочни- 
ци на средства за насърчение 
на икономическо развитие на 
изостаналите краища говори, че 
за тази цел вече са създадени 
известни материални условия.

изследвания
основната,и

програми 
за развитието на всяка общи
на, а също тана и за развити
ето на отделни стопански от
расли. При ова отделно 
разрешават
крайграничните общини. 

Средствата, които ще

с помощта на
регионални

квадратни
планът ще се 

проблемите на

се оси
гуряват за тази цел ще бъдат 
разпределени

СЪЗДАВАНЕ НА ПРОИЗВОД 
СТВЕНИ МОЩНОСТИ ния стандарт 

равномерно — общинъи.

6 СТРАНИЦА
БРАТСТВО * 8 ОНТОМВРИ 1978.
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ШМ№
топли дол

ПОДМЯНА НА
ЕЛЕКТРИЧЕСКАТА МРЕЖА
Деведестте. домакинства в 

1онли дол отдавна мъка мъчат 
с електрическия ток. Старите 
импрегнирани стълбове са до- 
траяди и често са причината 
за прекъсвания на тока. Рекон 
струкцията на мрежата все 
още не се извършва. Тези 
дни, както »и уводими зам. 
— секретаря 
организация в селото Павел 
СТАНЧЕВ е постигнат договор 
с Електродистрибуция в Леско- 
вац и подмяната на стълбове
те трябва да започне.

— Всяко домакинство в То
пли дол ще трябва да внесе 
по 2 хиляди динара, а остана
лата сума отпуска Общинска
та скупщина в Сурдулица — 
изтъква Станчев.

Друг актуален в момента 
проблем е пътят от Топли дол 
до Божица. Съществувал е до 
говор между Топли дол и „Хо 
дротехника”, строеща язови
ра при Лисина, да прокара 
път до селото в дължина от 
5 километра и да г<> асфалти
ра. Договорът от страна на 
.Пиротехника” не се изпълня 
ва. Тя е прокарала пътя, но 
не го асфалтирала.

Понеже по него минават
тежки товарни камиони, той
е станал негоден за ползва
не. Затова топлодолци са от
правили искане в Общинската
скупщина да съдействува за
изпълняването на договора ме
жду местната общност в То
пли дол и „Ходрсутехника".

на първичната М. А.

ле Ч*«*

АСЕН ВЕЛИЧКОВЕВЛОГИКИРИЛ АЛЕКСОВ

гЛЛ В СМИЛОВЦИ ЧАКАТ ВОДАТА
8^©Ш * ВРЪЩАТ ЛИ СЕ ХОРАТА НА СЕЛО?

* 95 НА СТО ОТ НАСЕЛЕ НИЕТО ЩЕ УЧАСТВУВА В ИЗ ГРАЖДАВАНЕТО 
НА РАЙОННИЯ ВОДОПРОВОД

•*- 12 АВТОБУСА ДНЕВНО МИНАВАТ ПРЕЗ СМИЛОВЦИ

За хората, които постоянно пребива
ват в Смиловци животът им не прави та
ка силно впечатление с промените, ноито 
настъпиха с,лед елентрифинацията през 
1971 година. Ония хора, обаче, ноито ид
ват ги забелязват. Животът в Смиловци и 
Забърдие става градени, а селсностопан- 

производство по-рентабилно. Модер-

— Може да ,се наже, че 
при нас през прел едните пет 
години станаха огромни про
мени— казва другарят Кирил 
Алексов. — У цаъ всяко до
макинство има електрически 
уреди. Това дава възможност 
хората да живеят по-богато и 
ло-нултурно. Така хората пове
че се интересуват за пол-итич© 
ските и нултурни събития в 
страната и в света. Сега вече 
смиловчани имат над 50 теле
визори, а радиоапарат 
във всяка нъща.

— Сега а нашето село най- 
главен е въпросът с изгражда 
него на водопровода.

Може да се каже, че 
сега хората такива комунални 
акции приемат с отворено сър 
це. Не .се повтаря случая с 
електрификацията на Забърдие
когаггоприемаха акцията и очакваха 
това да направи някой от стра 
ни. Сега 95 на сто от населе
нието 0 за изграждане на во
допровода и ще вземе дейно 
участие в акцията — 
другаря Асен Величков.

[7:

ните пътища дават възможност на хората 
за продажба на излишъците.

По тези и други въпроси разговаряхме 
с най-отговорните хора в Смиловци — 
ЕВЛОГИ ИГОВ, председател на местната 
общност, АСЕН ВЕЛИЧКОВ, сенретар на 
местната общност и завеждащ местната 
канцелария и КИРИЛ АЛЕКСОВ, председа
тел на ССРН.

В ЗАБЪРДИЕ

ЗАСЕГА - ЕДИНСТВЕН ДОГОВОР
ското

ждането на асфалтово шосе и 
сега с довеждането на вода 
в Смиловци и Забърдието, 
хората ще имат условия за 
живот като в града. До най- 
близката ж. п. 
да се стигне само за 20 ми
нути. Затова всеки човек от 
Смиловци желае да се подоб
ри селския живот в нашия 
край. А за това говори и уча
стието на хората в записване
то на заема за изграждането 
на автомагистралата Белград 
— Ниш — подчерта другарят 
Белели; Игов.

— Преди пет. години поло
жението тун беше съвсем дру 
то. Хората масово напуснаха се 
лото. Сега може да се каже1, 
че те не се връщат на село, 
но мнозина поправят своите 
стари къщи. Любимир Манчев, 
който работи в Белград тук си 
построи нова къща. Георги 
Илиев живущ е Рановица, след 
нато се пенсионира дойде в 
село и си отегна къщата. Та- 
на постъпиха и Часлав Живко 
вич и Димитричка Басова. И 
това е напълно разбираемо. 
След електрификацията, изгра-
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V V V Има и други показатели, които говорят за промените 
в Смиловци и Забърдието. Броят на учениците не намалява. 
Точно е че, все още няма младежи завършили осмого- 
дишно училище, които да се определят за селскостопанска 
работа. 'Но примерът на ония, които направиха това по? 
казва, че в Забърдието има условия хората тук да изкар
ват прехраната си и да живеят много по-богато от своите 
бащи.

хората с недоверие

г”

казва Б. Н.
4 дЧ*

' Търговски сделки и селски несгоди
ЗА ЕДИН ДИНАР — ПАНИНА

В Плоча и Г. Ръжана се пус 
нал слух, че брашното щяло да 
поскъпне с един динар. Хора 
та се
щурмували магазините. Браш
ното се продавало „като хал
ва". Магазинерите потърсили 
още брашно от Враня, Лесно 
вац и Ниш. Потребителите че- 
нали камионите и нощно вре
ме. Взел кой нолко щял. Ня
кои дори и по 20 — 30 чувала.

Сега са доволни и селяни
те, че са се запасили с „еф* 
“гино" брашно и търговците — 
че изпразнили складовете.

Ст. СТАНКОВ

шипки са обещали на някои 
училища следното: „Събирай
те, и ако тяхното пренприятие 
плаща една цена, ние надДт- 
ваме 10 пари на тази цена.

Така е било и. миналите го
дини. Даване и наддаване от 
страна на търговците. Но тях 
ната конкуренция си има ед
на граница. А това е граница
та на добрата печалба. Тя ни- 
нан не смее да се надмине.

— Това е добре за учили
щата — казвапг едни.

— Търговска сделка — от
връщат дру пи.

Важно е че и тази 
шипките и търговците 
да пропаднат.

в босилепрадените села и 
старо и младо събират шипков 
плод. Учениците имат по два де 
на 'неплакиран отпуск. Мини
мална норма е от два нилогра 
ма за най-малките и 16 кг за ос 
моклаюните и гимназистите.

В ОБОРА НА ГЕРГО НАЙДЕНОВ

Въпреки че кооперацията „Сточар" в Димитрив-

ЙЙР
з Забърдие няма. Засега само ГЕРГО НАЙДЕНОВ 
Смиловци отглежда на кооперацията 24 телета. Спо- 
оеа този договор кооперацията дава храна, а Най
денов се грижи телетата. За всени килограм полу- 
чено тегло той щ© получи 2 'динара.

изплашили и просто
от

в

Но за беля, тази година шип 
ните по-слабо родиха. Затова 
мнозина родители са мобили 
зирани в бране на 
плод.

шипков
До ирая на годината Щ© се види онончателнатаггг лъг-. лк «=лен от « между ноопераци- Цената? Тя е малко по-ви- 

сона от миналогодишната (4,20) 
и ще се движи около 5 ди
нара за един килограм. Наз- 

” защото двете

подписване на още договори 
ята и свлсностопансните производители. есен

нямаБ. Н. квам е „около 
фирми, ноито Щ© изкупуват»

СТРАНИЦА 7
БРАТСТВО ★ 8 ОКТОМВРИ 1978
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ЗАСЕДАНИЕ НА МОН НА ССМ В ЛЕСКОВАЦ ИЗГЛЕДИ ЗА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕТО НА ЕДНА ИДЕЯ

СПОРТЕН ХРАМ ЗА ТРУДЕЩИТЕ СЕМОМЕНТ ЗА ИДЕИНО 

ПОЛИТИЧЕСКА АКЦИЯ
трудещите се, па всеЕДНА СТАРА инея — изгра

ждането. на опортно-рвиреацио 
нен център в Димитровградска 
оощипа — има воични изгле
ди да бъде осъществена, иде 
ята е стара повече от две де
сетилетия. Но .подходът за 
осъч ц еств яв а нет о и провежда 
не в дело не е нинога бил 
толкова сериозен, камто този 
път.

(Представителите на обще- 
ствено-п ол'И тич осн ата обл и I ос т 
и организации и представите 
ли на изпълнителните тела на 
самоуправителиите общности 
по физическа култура, детска 
защита, комунално пътно и 
електростопанотво, манто и 
местната общност проведоха 
съвместно заседание. Целта е 
да се формира тяло за изгра
ждане ма спортно-рекреацио- 
нен център. Същността е да 
се чуе мнението и настроение 
то ни всички фактори.

Извод от заседанието може 
да бъде само следният. Поли
тиката на обществото ни, ус
ловията на производство, въз
можностите за спортуване и 
рекреация недвусмислено го- 
всрят за оправдаността за из
граждане на един такъв обект.

Този обект, който би тряб
вало да се изгражда в етапи, 
трябва да бъде спортен храм, 
където да намерят място всич 
ни. От най-малките невръстни
те деца, учениците, спортува

щите,
до пенсионерите. В него тряб
ва да се поместят игрища за 
оаонетбол, хандбал, волежюл, 
спортна стрелба, басейн, гра
динки, пеики за отдих и про-

ЗА ЧЛЕНОВЕ НА НОВИТЕ МЛАДЕЖНИ РЪКОВОДСТВА, КРИТЕРИИТЕ 
СЕ ЗАСТЪПВАТ ЗА АФИРМИРАНИ И ДЕЙНИ МЛАДЕЖИ И ДЕВОЙКИ

Мвждуобщиноната 
ренция на Съюза на социа
листическата младеж в Южно- 
моравския репион направ-и об
стойни подготовки за провеж
дане на изборите в младежки
те първични организации. В 
приетия документ за предиз
борната и изборна дейност са 
определени най-важните зада
чи, които трябва да се прове
дат в младежките организации 
в тринадесетте общини от ре
гиона. На заседанието се прие 
ха и ооновни критерии за из
бор на членове на новите мла 
дежки ръководства и на деле
гати за общинските и Репуб
ликанска младежка конферен
ция.

С цел по-успешно да се про 
изведат изборите, на заседа
нието се формира политичес
ки актив от 40 души.

Изборите дават възможност 
критически да се анализира и 
прецени досегашната работа 
на младежките организации. в ДИМИТРОВГРАДСКАТА ГИМНАЗИЯ „Й. Б. ТИТО” 
Също така задължават да се

чие.
Задача не е лесна. Дори не 

е така и формулирана на засе
данието. Това ще бъде зада
ча на инициативното тяло. Но 
безспорно е едно. Това тяло 
ще има предвид нуждите на 
трудещия се човек и гражда
нин.

На заседанието обаче ясно 
пролича, че самоуправителни- 
те общности нз интересите са 
единни, че тази идея е осъ
ществима и трябва да се осъ
ществи. За целта гО трябва и 
да обединят средства. Но ще 
бъде необходима помощ и на 

организациите на

конфе- моуправитоли, дейни млади 
земеделци в местните общно
сти, солидни ученици и сту
денти и др. Затова се очаква 
в младежките ръководства в 
общините од региона да бъ
дат избрани повече млади ра
ботници и земеделци.

В последователното прилага
не на критериите отделно ще 
се застъпват млади комунис
ти, органите и форумите на 
СК и на останалите обществе 
но-политически организации.

Ето защо предстоящите мла 
дежки избори са преди всич
ко идейно-политическа акция, 
която като такава трябва да 
се реализира на най-успешен 
начин.

определят предстоящите зада
чи, чието осъществяване ще 
допринесе за все по-решител- 
но включване на младите в 
по-нататъшното развитие на са 
моуправлекието и в борбата 
за по-голяма производителност 
и трудова ефективност.

В критериите се казва, че 
освен морални и политически 
качества, кандидатите за мла
дежки ръководства трябва да 
имат организаторски способно
ст и авторитет. Това значи, 
че трябва да бъдат избрани 
онези, които на дело са по
твърдили своите идейно-поли- 
тически качества ичса се афир 
мирали в младежките акции. 
Тук преди всичко се лредпо 
читат отлични работници и са

всички: ог 
сдружения труд па до всеки 
гражданин поотделно. Но все
ки. който вземе участие в из
граждането «а този обект ока 
зва помощ на 
близки, своите деца.

Затова в момента най-важно

себе, своите

то е да дадем пълна подкре
па на инициативното тяло, из
брано на заседанието. За 
председател на същото беше 
избран др. Живко Виденов. Да 
дадем подкрепа всички, защо- 
то този обект е необходим

В. В.

на града и трудещи се в него.
А. Д.Събота — ден иа 

извънкласови активностиБАБУШНИЦА

Евтин те играха баскетбол. Най-ус
пешни бяха ученичките от III 
клас. Те спечелиха победа сре 
тцу отбора .на IV и I клас.

Както тази така и следващи 
те работни съботи ще се из
ползуват за спортни състеза
ния, работа на секциите, тру 
дови акции и т. н. Очаква се 
да започне и работа на из- 
вънкласовите дейности на уче
ниците, по всички предмети.

След въвеждането на пет
дневна работна седмица вся
ка четвърта събота в дими
тровградската гимназия „Й. 
Б. Тито” се използва за раз
лични извънкласови активнос
ти. През последната събота 
бяха организирани спортни 
състезания по футбол и бас
кетбол.

Във футболните състезания 
най-добър успех показаха уче 
ниците от IV нлас. Те побе
диха своите другари от III 
и I клас.

И докато младежите се съ
стезаваха по футбол девойки-

строителен
материал

Номунално-услужната орга
низация „Комуналац” в Бабу- 
шкица има на лагер високока 
чествен строителен материал 
при твърде благоприятни усло 
вия.

Катица Стоянова 
{Редакционна група 

при ОК на ССМ)

МЛАДЕЖТА И КИНОТОМашинни тухли се продават 
по 1,05 динара парче, фапцу- 
вани керемиди I качество — 
2,70, а II качество 2,10 ди
нара и капаци I качество — 
6-70 а второ II — 5,50 динара.

Фалцуваният цреп и капаци
те безплатно се превозват на 
разстояние до 25 нм, под ус
ловие да се вземе необходи
мото количеството и пътищата 
да отговарят за редовни това 
рни съобщения.

В сравнение с останалите 
производители на строителни 
материали, цените на тухлите 
и керемидите на „Комуналац” 
са по-ниски.

Възпитателната стойноет на филмовия репертоар
II. Практиката на много по-големи градове в нашата стра

на, а частично и на Ниш, потвърждават, че известното 
определение филмовият репертоар да се съставява жанро
во, доведе до увеличаване броя на зрителите. Те предва
рително се определят кой филм ще гледат, в зависимост 
от наклонноста и потребностите, па като възпитателен ефект 
ползва и интереса на зрителите. Този интерес не бива да 
се взима за решаващ, но и не може да се пренебрегва.

(Следва) 
Будимир Величнович

Положителните тенденции при съставяне на репертоа
ра практически означава самия репертоар. Става дума за 
чуждестранните филми и за постоянното усилие да се про
жектират възможно повече и по-добри филми.

В тази насока съществуват редица трудности. Касае 
се за филми от различни страни, чиято обществена дей
ствителност се различава от нашата социалистическа дей
ствителност.

Понеже не може да очакваме някой извън нашата 
страна да произвежда филми, които напълно да отговарят 
на нашите потребности, основното е да се прецени, кои 
идейни основи и кои съдържания са най-близки до нашата 
социалистическа действителност, а с цел тези съдържания 
и филми от гледище на възпитанието в социалистическото 
общество да ци бъдат до известна степен от полза.

Такива преценки у нас, поради липсата на установе
ни мерила, са изключително субективни. Затуй за съоци 
филми мненията са различни не само сред зрителите, но и 
на специалистите, па и критиката... Предимство в репер
тоара имат на първо място онези филми, участвували на 
ФЕСТ-а и имащи друпи признания на официални филмови 
прегледи в страната и чужбина.

Тези дни всички ученици от С оглед на производството на домашни филми, с
VII а клас в горнолюбатеното което е ограничен вносът, годишно в нашата страна се
основно училище „29 —и но- внесат около 200 филма. От тях 75% са от западните и

с класен ръководите около 25% 0т източните страни. В по-малките места, със
РАДИСАВ ДОНЧЕВ се абони- слабо развита кино-мрежа възможно е да се прави подбор
раха на в. „Братство”. на филмове, с което нараства възпитателната стойност на

Ст. репертоара.

цмСт. Н. . :г, ^
V

Г. Любата »*

ЦЯЛ НЛАС ЧЕТЕ 

„БРАТСТВО“
гщ|.

I •■-

Младежите оказват влияние върху репертоара на кината

8 СТРАНА
БРАТСТВО * 8 ОКТОМВРИ 1976.



ПЮОСНОТЛ ИЪМ€'П,(>
БОЖИЦА

ЕДНОСТРАНЧИВОТО ХРАНЕНЕ - 

ПРИЧИНА ЗА НЕДОРАЗВИТОСТ
ПРИ ДЕЦАТА

Верица Пертот, лекар от Ме осъществява контакт с роди- 
дицинския център в Сурдули- телите на децата, които пре

праща за Сурдулица, Враня и 
Ниш «а преглед от специалис-

ца тези дни върши системни
прегледи на учениците от ос
новното училище „25-ти май”

ти и оказване на помощ.

Друг недостатък, забелязанв Божица. Въпреки че прегле
да още не бе извършен изця- ПРИ 'прегледа на учениците е

слаба им физическа разви- 
тост. Това е в резултат 
от едностранчивото хранене, 
— изтъкна д-р Перот.

ло и не съществуваше окон
чателна оценка на положение
то, все пак тя загрижи извест
но число родители. Както тя и 
официално съобщи, в този 
край има случаи на конге- 
стивни недостатъци у децата. 
Този недостатък не е опасен 
изтъква д-р Пертот ако навре
ме се предприемат мерки за 
лекуване. Затова тя веднага

В договор с директора 
училището Михайлов д-р Пер
тот се е наела да изнесе ре
дица сказки на здравни теми 
за учениците и населението от 
Божишки район.

на

Методи Петров Мъртва природа (туш)

ИЗ ЖИВОТА И ДЕЙНОСТТА НА ОБЩНОСТИТЕ НА ИНТЕРЕСИТЕ
М. Андонов ЕДИННА СЛУЖБА ЗА ВСИЧКИ САМОУПРА- 

ВИТЕЛНИ ОБЩНОСТИ?звонци
на заинтересованост за разви
тието на дадена дейност.

В момента в Бооилеград 
все по^настойчиво се говори 
за създаване на единна адми- 
нистративно-управленческа слу 
жба на общностите на инте
ресите. Необходимостта от та 
нава служба е налице. Преди 
всичко тя ще бъде комплек
тувана, а това предпочита и 
качествено изпълняване на 
задачите. Разбира се, оконча
телна дума 
имат всички 
на първо място 
на СИО, общинската скупщи
на и останалите фактори на 
обществения живот в общи
ната.

Накрая да напомним, че 
много от „дилемите" във връз 

дейността на самоупра-

През сравнително 
си период на 
— самоуправителните 
сти на интересите все още 
не живеят пълноценно. Много 
от тях не са успели да ота- 

>на свободна 
Сякаш ста 
отношения

краткия 
съществуване 

общно

В БОСИЛЕГРАДСКА ОБ
ЩИНА МНЕНИЯТА ЗА 
ДЕЙНОСТТА И РАБОТА
ТА НА САМОУПРАВИ
ТЕЛНИТЕ

Безплатни учебници 

за всички ученици
ОБЩНОСТИ 

ИНТЕРЕСИТЕ САНАнат асоциации 
размяна на труда, 
рите „бюджетни” 
са „присадени” и на самоуп
равителните общности на ин
тересите.

Оттук често изниква недо
волството на „потребителите^ 
на различни видове „услуги”, 
които оказват самоуправител- 
ните общности на интересите. 
Неведнаж се изтъква и се тър 

самоуправителните об
щности на интереоите САМИ 
да „покриват” дадена област- 
и за всички несполуки, проб
леми и неизпълнени задачи — 
се винят работещите там.

общности

РАЗДЕЛЕНИ
да се наблюдават. Те съ

що са изправени пред редица 
проблеми и често по техен ад
рес се Отправят остри забе
лежки.

Но факт е, че създадените 
общности на интересите в Бо 
силеградска община имат изис 
кано подготвени годишни пла 
нове. Ясно и конкретно са 
посочени основните насоки на 
развитие в областта на култу
рата, учебното дело, физичес
ката култура и спорта, детска
та защита и прочие. Отделен 
е въпросът за включеност на 
делегатите, делегациите и тру 
довите хора в тяхното прие
мане.

Струва ни се, че и диле- 
мато НОЙ да бъде изпълни
телят на дадена дейност, няма 
основание, 
всички звена на обществения 
живот следва да проявят пъл-

*инак

се обогатява.
родителите 

нямат разнос
ки около набавна. на учебни
ци. С това се изпълнява ед
но от конституционните реше- 

за безплатно обучение на 
учениците от основните учи

лища.

всич- на учебниците
По този начин

И тази учебна година 
~ки 'ученици от основното учи
лище „Братство” в Звонци по
лучиха учебници безплатно.

Това хубаво начинание за
почна преди три години, ко-

ще трябва да 
заинтересовани, 

скупщините
са улеснени

си от
гато ученическата кооперация 
организира събиране на 
ри учебници. По този

нияста- 
начин

се създаде фонд от учебни-
ка с
вителните общности на инте
ресите ще разреши Законо
проекта за
който функцията на 
отъждествява единствено със 
СВОБОДНА РАЗМЯНА НА 
ТРУДА на базата на самоуп- 
равителни договори и споразу
мения.

ци. Всяка година със сред- 
кооперацията фонда

Б. Н. Бооилетрадските 
на интереоите не

сдружения труд, 
СИОможе по-

ства на

Трудещите се от
ЗВОНЦИ: ГРИЖА ЗА УЧЕНИЦИТЕ

Ст. Н.

ЗА ДАЛЕЧНИТЕ ИНТЕРНАТ, ЗА БЛИЗКИТЕ 

БЕЗПЛАТЕН ПРЕВОЗ
Димитровградските самодейци 

гостуваха в Ковачица и Уздин
„Георги Димит-С безплатния превоз, топла

та запусна и приюта в интер
ната на учениците се създават 
гю-добри условия за работа.

Самодейното нултурно-худо- 
жествено дружество от Димит 
ровград и тази година 
участие на традиционното мла
дежко хоро „Братство 'И един 
ство", ноето се състоя от 
до 3 октомври в Ковачица — 
Автономна област Войводина. 
Освен димитровградските 
модейци в тържествата взеха 
участие и самодейци на румън 
ската народност от Уздин и 
сръбската народност от Цре- 
пая.

жественото 
ров” от Димитровград се пред 
ставиха с китка народни пес 
ни и хора от нашите краища. 
След това програмата продъл
жиха останалите гости и до
макините, нато се представи
ха с техните пъстри носии и 
хубави игри.

Димитровградските самодей
ци посетиха и Уздин. Тук те 
дадоха концерт от хора и пес 
ни от нашите краища 
ра от Враня, Войводина и Сър
бия. Във втората част на про
грамата бяха изпълнени и ес
традни пеони.

По време на пребивававане 
то си в Ковачица представите- 

Общинсната нонферен

Училището се грижи и за 
превоза на учениците. 30 уче- 

които живеят на рейсо- 
Звонци — Бабу-

в ОСНОВНОТО УЧИЛИЩЕ 
Братство" в Звонци се по

лага голяма грижа за живота 
на учениците. Тъй като учили
щето работи в край, в нойто 

села са отдалечени и по 
училище и по десетина ки
лометра, още преди 
ни е открит интернат, 
началото на тая година в ин
терната са настанени 40 уче- 
нина от Вучи дел, Нашушкови- 

други по-далечни в ра 
Учениците запла- 

от 200

взе
ници, 
вата линия
шница имат безплатен превоз. 1

някои
годи- са-

В

и с хо-
ца и 
йона села. Чествуването на Деня на ос

вобождението на Ковачица за 
почна на 1 октомври. Пред До
ма на културата в този град 
бе организиран рецитал, 
след това пред присъствуващи 
те зрители се представиха мла 
дите поети от Ковачица.

Вечерта, в залата на Цен
търа за култура, бе изпълне
на програма. В програмата ос
вен домакините взеха участие 
и самодейците от останалите 
народности.

Членовете на нултурно-худо-

минимална такса
Останалите 'разноснищат 

динара, 
поема об-Самоуправителната

общност. В интер 
работят двама възштате-

аразователна 
ната

лите на
ция на Съюза на социалисти
ческата младеж от Димитров 
град проведоха разговор 
представители ,на ОК на ССМ 
от Словенпрад (Словения). Бе
ше договорено да се сътруд- 

в областта на културата

ли. с
Учениците пък, които живе- 

повече от 4 кмят отдалечени 
от училището получават топла 

Засега 80 ученика по ничи
и други области.

Христина Панайотова
закуска.
лучават
ска.

безплатна топла заку-
УЧЕНИЦИ ОТ ИНТЕРНАТА 8 СТОЛОВАТА
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ПИСМО ОТ ТРЪНСНИ ОДОРОВЦИ

ИНФОРМАТОР В РАЙОНА НА ТРЪНСКО 

ОДОРОВЦИ ЗДРАВНАТА 

ЗАЩИТА Е ДОБРА
йа самоу плавателната общмосх на интересите но 

здравно осигуряване Пирот
Л‘,

ФИНАНСОВИТЕ ТРУДНОСТИ В ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО
Другарю редантор,ТЪРСИ СЕ ИЗХОД Във връзка с дописната в 75 брой на ,/Братство 

от 24. 09. 1976 година за работата, относно лошата рабо 
та на здравните станции в с. Звонци и Т. Одоровци, 
принудени сме да ви се обърнем като изразяваме гол- 

недоволство от съдържанието на същата, От нея 
можем да заключим, че не е заснована на достовер
ни сведения. Може би журналистът Б. Н. е имал на
мерение повече да критикува работата на здравната 
станция в Звонци, за което изнесеното в статията мо
же та се отнесе.

Не е вярно представено положението в здравната 
станция в Т. Одоровци, която е в състава на Здравния 
дом в Димитровград и повече от две години успешно 
работй. В Т. Одоровци има постоянен лекар и стома
толог и твърдим, че населението от Т. Одоровци е до
волно от здравните, услупи.

Досега не е имало никакви забележки по техен 
адрес, а за работата на тази здравна станция невед- 
наж е писано във вестника. Впрочем, 
жат и самите пациенти, който са и най-компетентни, 
дали са недоволни от работата на здравната станция.

Нямаме намерение този път да величаем нашата ра
бота и да се хвалим, но написаното във вестника за 
нея не отговаря на действителното положение. Може
те на място да се уверите в нашите доводи.

Като се надяваме, че нашето писмо ще публику
вате във вестника, другарски ви поздравяваме.

Колективът на здравната станция в Тр. Одоровци

Представителите на здравни
те организации са на мнение, 
отново да се проведе съвмест 
но заседание на Изпълнителния 
отбор и представители на об
ществено-политическите 
щ-кости
здравните организации от три
те общини.

ИЗПЪЛНИТЕЛНИЯТ ОТБОР 
на Скупщината на регионална 
та общност по здравно оси
гуряване в Пирот обсъди фи
нансовите трудности на Об
щността и на здравните орга
низации в общините Пирот, Ба 
бушница и Димитровград.

Както е известно, този въ
прос беше обсъден към края 
на юли, на разширеното засе
дание на Изпълнителния от
бор, на което присъствуваха и 
представители на обществено- 
политическите общности и 
на здравните организации от 
трите общини.

И тогава, и сега. въпросът 
не бе решен. А същността е в 
това, че здравните организа
ции от трите общини са из
разходвали през първото по
лугодие ровече 
планираните. А 
могли да изразходват по-голе- 
ми средства в сравнение с 
1975 година само за 14°/о. То
ва обаче не спазвала нито ед- 
здравните организации от три
те общини.

За да не работят със за
губа беше прието до края на 
годината Общността да обез

печи средства на равнището 
на миналата година с предви- 
че по този начин ще се на
мали обемът на работа, кое
то в здравеопазването не е 
решение. Поради това те са от 
казали и да подпишат предло
жените от Общността догово-

ямо

об-
и организации и на

ри.
На състоялото се заседа-

неотдавна вние, проведено 
Пирот, трябваше да се наме
ри изход от положението. Из
ход не беше намерен.

нека се изка-

средства от 
през 1976 са

Амбулаторията в с- Изатовци

ЗА РЕДОВНА ДЕЙНОСТ НА ЧЕРВЕНИЯ КРЪСТ ИЗПРАВНА

За тази непрецизност, се 
извиняваме на читателите и уп 
равата на Здравния дом в Ди 
митровград, нойто се грижи 
за този район.

В брой 775 от 24 |Сеп- 
тември т. г. писахме за здрав 
ната защита в районите Звон
ци и Трънсно Одоровци.

В статията е казано, че и 
в двата района няма лекари. 
Това, обаче, се отнася само 
за Звонци.

Изпълнителният отбор ши от Димитровградска 
Регионалната общност община са дали кръв в 

по здравно осигуряване 
в Пирот, на състоялото 
се миналата седмица за 
седание, реши да отдели 
средства на общинските 
отбори на. Червения кръ 
ст от Пиротска, Бабуш- 
нишка и Димитровград
ска община.

Средства ще се полу
чат въз основа броя на 
кръводарителите и то 10 
динара срещу един кръ
водарител.

Според това решение 
Червеният кръст в Дими
тровградска община ще 
получи средства за 313 
кръводарители през 1975 
година. Колко средства 
ще се получат за 1976 го 
дина все още не е 
вестно, понеже 
да се изчисли колко ду-

течение на миналата го
дина.

Средствата ще се из
ползват за редовна дей
ност на общинските от
бори на Червения кръст.

на

Реданцията

ШУМЪТ И ЧОВЕКЪТ
1111 шш

дейност спазми в кръвоносните 
стомаха, храносмилателната система.

ШУМЪТ по големите градове сега се 
движи от 68—70 децибала, а в жилищата 
този шум навлиза и поддържа един по
стоянен шумов тон от около 55—63 деци
бала. А нивото на допустимия шум за 
жилищни сгради е 35 децибала. Учените 
предвиждат, че ако не се вземат мерки 
за ограничаване на шума, през 2000-та го
дини борбата с него ще бъде безпредмет
на, защото тогава всички хора ще бъдат 
глухи, а броят на лудите не ще се раз
личава от броя на нормалните. Опитите 
поназват, че човек, подложен на шум със 
сила от 130—140 децибала в продължение 
на един ден загубва напъл-но слуха си.

ОСОБЕНО чувствителен към шума е 
детският организъм. Деца, които спят в 
шумна обстановка стават нервни, разсея
ни, понижават успеха си в училище.

Напоследък се оформиха симптомите 
на едно ново заболяване

съдове,БЪРЗИТЕ темпове на механизация и 
някои производствениавтоматизация на

процеси, многократното увеличаване броя 
на транспортните средства; навлизането в 
нашите домове на съвременнтта битова 
техника: перални, прохоомукачки, хладил
ници) доведоха до многократно увиличе- 

^ ние на шума в производството, на улицата 
|р ив домовете ни. Човекът винаги е
^ живял в овета на звуковете, но никога
га! шумът не е бил такава угроза за него

вото здраве, както понастоящем. Проро
ческите думи на Роберт Иох, казани пре
ди повече от 70 години, че „ще- дойде 
време, нога то човечеотвотю ще води бор
ба против шума така, както днес води бор
ба против чумата”, се сбъдват.

В какво се изразява вредното влияние 
на шумт върху човешкия организъм?

МНОГО-БРОЙНИТЕ изследвания говор
ят, че шумът засяга преди воично нервна
та система, слуха и почти воични остана
ли органи и системи. Напоследък все по- 
често започват да се чуват предупрежде
ния, че ,.шумът е враг номер едно за чо
века”.

ИЗ- От неотдавна проведеното в 
Димитровград състезание по 
първа помощ.

трябва

В ЗДРАВНАТА СТАНЦИЯ В СМИЛОВЦИ

Нов зъболекарски уред шумова бо
лест. Засегнатите от нея са обикновено 
работници изложени продължително вре
ме (5—10 години трудов стаж) на вред
ното въздействие на шума. В началото те 
получават остлабване на слуха, шум в 
ушите, нарушение в равновесието, лесна 
раздразнителност, постоянно главоболие, 
безсъние, неразположение и други нев- 
рг|стенни оплаквания.

Затова в строителството и другаде, къ 
дето се произвеждат високи шумове е 
нужню да се прилагат звукоизолиращи и 
звукопоглъщащи материали нато по този 
начин се сложи бариера срещу вредното 
въздействие на шума върху човека.

Установено е, че при шум работоспо
собността при умствен труд се понижава 
с 60 на сто, а при физически с 30 на 
сто. При счетоводителите този процент е 
56, а при машинописките 30. Зле влияе не 
само шумът на машините, но също улич- 

^ ният шум, разговорите, високоговорители
те в работните помещения, звъненето на 
телефона и- др. Интензивният шум, който 
надвишава допустимите норми, действува 
като стрес върху централиатт нервна оис- 
тема. В отговор на това външно дразнене 
участвува и вегетативната нервна система, 
която реагира с ускорените на сърдечната

зидна бормашина. С изгражда 
него на новата водопроводна 
мрежа, за нуждите на здрав
ната станция, са създадени 

, възможности да се вгради 
този най-съвременен урен.

Тази новина от здравната 
станция в Смиловци безспор
но ще бъде приета с голям 
интерес и облекчение от па
циентите в Забърдието.

ОТ НАЧАЛОТО на този ме
сец в здравната станция в 
Смиловци се работи с нов зъ
болекарски уред — апаратът 
„УНИТ”.

Този апарат работи върху 
принципа на разхлаждане с 
вода и всички зъболекарски 
интервенции с него са значи 
телно по-лесни и безболезне
ни.

Доскоро в тази здравна стан 
ция се работеше със стара, А.

Д-Р С. К.

10 СТРАНИЦА
БРАТСТВО * 8 ВКТОМВРИ 1976.



НАШИЯТ ФОТООБЕКТИВ

«^ЧААА/ЧАА^А^

ГОЕШЕ ПО-ДОБРИ ПРЕЗ ВТОРОТО ПОЛУВРЕМЕ
„АСЕН БАЛНАНСНИ" — „ДОЛЕВАЦ” 1:1 (1:1)

ооипурят победа през първата
Димитровград, 3 октомври. Игрище на „Асен Бал- 

нанрни”,. Теренът неравен. Времето слънчево и под-
част на първото полувреме
футболистите на „Асен Бал-

ходящо за игра. Зрители оноло 500. Съдия Г. Ранчич ранени" бяха в положение да
(Ниш). Голмайстор за „Асен Балкансни" М. Виданович. 

„Асен Балкански”: Г. Ставров 7, А. Милев 5, Д.
'се борят за една точка.

По-добре подготвеният отбор 
на „Долевац” изравни резул-Велков 6 (И. Гигов), А. Пейчев 6, П. Димитров 6, А. 

Петров 6, М. Виданович 6, Д. Каменов 5, Й. Деннов 6, тата в 3 минута на второто по 
лувреме. Това беше хубава комС. Иванов 6 (М. Васов), Н. Алексов 6.
би нация, но не и единствената.
Гостите имаха възможност иСамо две минути след за

почване на срещата П. Димит-
лов удар на А. Милев, топна-

57да спечелят орещата. Вта е до М. Виданович, удар
минута Г. Ставров брани сигу-ров стреля прекрасно с глава. с глава от няколко метра и

рен гол, а в 72 минута топка-топката е в мрежата. В 18 ми-Вратарят на гостите с големи 
усиления отбрани вратата. Ед
на минута по-късно А. Милев 
бие ъглов удар. Топката е във 
вратата с целия ои обем, 
днес слабия съдия Г. Ранчич 
не признава този гол. В 9 ми- 

е вече 1:0 за домашния

та се отбива от напречнатанута Н. Алексов лъже някол-
греда. По този начин 
завърши наравно 1:1. Това е 
и най-реалният резултат, поне- 

домашнмте футболисти бя
ха по-добри през първото, а 
гостите през второто полувре-

мачътко футболисти от защитата на
гостите. Сам е пред вратата
на „Долевац”, но не използ
ва създадения шанс.

Това бяха само най-изгодни 
те шансове, а използван бе
ше само един. И вместо да

но
же

Малко необикновено явление за Сми- 
ловци — строеж на сграда! ... За сега Ки
рил Давидков (на снимката) доизгражда

В новите помещения ще събира хра-

нута
отбор. Отново извънреден ъг- А. Д.ме.

ко-

Поражение от во-опитеи съперник шара 
ната за добитъка.

Дълги години в този край строителите 
ги нямаше. Дано починът на Кирил бъде 
предвестник за издигане на нови строежи 
в Смиловци и околността.

„МЛАДОСТ" — „ХАЙДУК" (ПРЕШЕВО) 1:3 (0:0)
дук” отбелязаха три гола 
мрежата на М. Чипев. 
бе момент на конфузна и не 
организирана 
дост". Тя показа редица ела 
бости в редовете на футбол 
ния отбор, между ноето и лип 
са на добра кондиция.

впостигнат положителен резул
тат. За съжаление в това не 

въпреки, че имаха
В седмия кръг на състезани- 

Южноморавската фут- 
футболистите

Това
ята в
болна дивизия, 
на „Младост” загубиха и две 
те точки. Те се срещнаха с 
футболистите на „Хайдук” от 
Прешево на свой терен и 
сем естетствено е очакваше, 
че ще победят. Обаче, съпер- 

се оказа много ло-опи-

Б. Н.уоляха,
наймалко три идеални възмож- 

за отбелязване на голо-
игра на „Мла

ности
ве. Обаче, футболистите От на
падателния ред този път по
казаха пълна ненаходчивост и 
не уопяха да отбележат нито 
един гол.

Старо е правило, че кога- 
то един отбор не успее да из
ползва шансовете, най-често 
се случва, че загубва мача си.

бооилеград-

съв-

От това поражение трябва 
да се извлекат поуки, защото 
възможностите на босил е град
ските футболисти са наистина 
много по-гол еми отколкото 
това говорят постигнатите до
сега резултати в седемте кръ
га на състезанията.

БЕЗСТОПАНСТВЕНИникът
тен и успя с убедителен ре
зултат да се наложи в една 
не много качествена футболна 
игра.

Първото полувреме мина с 
доста убедителна игра на до
машните футболисти, които по 

максимални усилия да

за

КОНЕТова се случи и 
вите футболисти. Във второто 
полувреме за само 15 минути 

футболистите на „Хаи- В. В.
игра държи затворени — ще 

трябва да ги храни ...
Конете в Божица се 

отглеждат само заради 
вършитба и дребни до
машни услупи. Именно и 
затова, ногато за тях 
„няма работа” — сво
бодно се разхождат.

За да се разреши то
зи проблем — най-мно
го могат да помогнат са 
мите

Шефът на Местната 
в Божица

лагаха
анцелария 
Петър Петров ни се оп
лака: „Просто не знаем 
какво да правим с без
стопанствените коне.

Мнозина хтопани от 
Божица и махалите, още 
преди месец са пуснали 

на свобода. Не 
ги прибират. Конете сво 
бодно се разхождаха до 
скоро по неожънати ни- 

разнасят 
кръстците ... Хората ид- 

Местната общност

конете

божичани. Вместо 
да търсят помощ в мест 
ната канцелария —все
ки да обърне внимание
то на съседа 
пусна конете и, щетите 
ще бъдат избегнати.

вя, а сега

ват в
да търсят помощ. Но ка- 
нво да правим? Трудно 
е да се установи 
са нонете ..."

см ако

чии
А с прибирането на 

тазгодишната реколта и 
без това върви доста 
трудно. Конете пък при 
чиняват още по-гол емм 
щети и се налага хората 
да се съдят и да нару
шават добрите взаимни 
отношения.

Петров наистина 
не е лесно, защото от 
него се иснат помощ, а 
той не може да помо-

На

ше.
Заловените коне, олед 

нлнолкодневно задържа
не отново биват пусна
ти, защото ако някой ги М. А.

Изгледи от нашите села:
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Интересни новини
тръстика. Отначало 

били добри. Носб е утроило. Потреблението 
в развитите индустриални стра 
ни в момента е 16 пъти по
вече, отнолното в развиващите

захарната 
резултатите 
след няколко десетки години 
жабата
че станала сериозна опасност 
за много домашни и диви жи-

Сахара расте
Най-голямата пустиня на зем 

ята продължава да расте. От 
1952 година тя се е увеличи
ла в южната ои част с 350000 
не. км. А се предвижда до 
кроя на този век територията 
й да нарасне с още 20 на

така се размножила,
се.

На първо място по консума
ция на енергия са Съединени
те щати. На второ място 
Съветския съюз, който през 
миналата година е бил най- 
гол емият производител 
нефт в света.

Използването на природен 
газ като източник на енергия

вотни.
Населяващите Южен Виетнам 

змии се хранели с гризачите 
и вредните насекоми и така 
задържали увеличението на те 
хния брой. С появата на 
бата агу те се нахвърлили на 
тлъотата пля ка. И бързо за
почнали да измират 
отровата, която се съдържа в 

на жабата. Тази отро
ва е толкова силна, че мест
ното население 'в Южна Аме 
рика я използва за ловни стре 
ли. Змиите'намалели, а броят 
на гризачите и насекомите до
стигнал застрашителни разме
ри. Освен това жабата агу уни 
щожава и пчелите 
средно голяма 
до 200 пчели на ден.

Затова сега се гьрсят сред
ства за ограничаване броя на 
жабите агу.

е

сто.
Обяснението на това явле- на

ние не се крие само в клима
та, а преди всичко е дейност
та на човена. Според едно 
проучване на ООН 7,7 на сто 
от територията на днешните 
пустини е създадена поради 
използването на недобре обми
слени селсмостопансни мето-

жа-

порадисе увеличава непрекъснато — 
през 1974 година то е било 
20,9 на ото от цялото светов
но производство. През същата

п - __ година на твърдото гориво седи. В заоушлиацто роиоии зе-1 " 31 7 на ст0| (На течНо-
меделсиите работи често до- 448 на ст0 на атоМн.и-
веждат до -пълно унищожава-, " електроцентрали - 3,7 на 
не на и без това недостатъчна I 1
растителност.

Уместо жито
Ж0АИ ТРОВУ

тялото
$

сто.
ОТРОВНА ЖАБА

Преди около 140 години в 
Австралия била внесена гиган 
тона жаба агу, дълга повече 
от 25 см. Тя била необходима 
за борба с бръмбарите, нои- 
то (унищожавали отълбата на

• ••
СВЕТОВНАТА ЕНЕРГИЯ В 
ЦИФРИ

Според публикувания неот
давна доклад на ООН през 
последните 25 години произ
водството на енергия в света

една 
жаба изяжда

Са да ви кажем защо печен>е на реПщу 
вършитбата не треба да иду зайедно. По-рано работе
те си идейоше по-ред: Първо ожн»емо, па овършемо 
па беремо сливе и печемо реГ1и)у. Туя годину време
то ни побърка. През август тече дъж и на мене ми 
астадоше неуработене йедна ливана и йедна нива с 
жито.

Онядан пойдо да видим нво да прайим с неоно- 
сенуту ливаду при задружните блонове засеяни с овъс. 
Надигаме и отидо тамо. Кво да видим: тревата окосе- 
на, ама не само окосена, но но да не бричена, и се
ното' събрано на купове. Глава ми се замая. Уплаши 
се: нве ли су маджие напрайене на ливадуту. Вър- 
те се, гледа, чуди се кво йе стануло и однегде из
лезе йедън работник од задругуту:

— Помози бог Манчо? — каже он. („Павли I /\ Любляна)МЕХАНИЗАЦИЯ

: — Дал ти господ добро, сине — кажем му я — 
ама кво йе стануло с моюто ливаду? Бейо дигал ру 
Ь© ОД н>У» ка оцутра дойдо тува — ливада окосена.

Човекат дойде по-близно при мене и видим нещо 
му незгодно:

— А защо сте напуснали?
— Обявиха амнистия ...

От двата нра? на тоягата по- 
добър е този, който се държи 
в ръцете.

— О, здравейте, здравейте! 
Спомням си, че се запознах 
с вас в град Н.

— Е, канво, там има ли все 
още глупци нато тогава?

— Отнакто вие си заминах
те, намаляха, господине.

★ ★
И ногато мълчи, той 

всички да го слушат.
искаШофьор на такси пътува с 

бясна скорост.
— Бъдете по-внимателни, 

моля ви се! — вълнува се 
клиентката. — В къщи ме 
очакват единадесет деца!

— Боже господи! — възклин 
ва шофьорът. — И вие ми 
казвате да бъда по-внимате
лен?

’ —Дедо Манчо, нема да се сърдиш, ако ти кажем 
йедну работу...

— Нема да се сърдим — обеща му я.

— Ама знаеш, — поче он — ючера тува дошли 
нашите с комбайн да комбайнираю овъсат и ли смо 
номшийе, децата погрешила: уместо овъсат минули у 

' твоюту ливаду и 1}у жели и върли ...
Са се поослободи, видим дека маджийе су, 

ме чуди кино толно децата да се заплесну, да не по
знаваш кво йе овъс, а нво йе трава ...

— Ама знайеш кикво, на шовератога било нещо 
лоше и нейе загледал добре, — поче човекът да га 
оправдава.

— Добре де, кажем я — може и да му йе поз- 
лело та нейе познал кво йе трава кво овъс, ама ония 
ще йе вързувап джановете кино нейе видел дена не 
тече жито...

★★ Имате ум, но размислете 
добре — може би затова няма 
те нищо друго.

— В магазина за цигари:
— Един панет. нибрит, моля/
— С или без филтер? ★
★ Какъв парадокс — изгуби 

пътя сред гората от пътепока
затели.

Учителят към двама уче
ници от последния чин:

— Написахте ли си вече 
съчинението, че приназвате?

— Не, играем на нарти ... 
‘— О, извинете!...

★ама Х*//Ц\®р Ако хората снемат маските 
от своите лица, то фотографи
те биха останали без работа.

Няма теория без практика, 
и практична работа.

★ ★При ленаря:
— Докторе, дали ще ми 

вреди, ако изпивам по чашка 
ракия преди яденето?.

— Не, но яжте по-рядко!...

★Посетител нъм сервитьора: 
— Надписали сте ми смет- Всички вярваме в него, зато

ва нена не се учудим, че се 
държи като бог.ката.

— Невъзможно!
— Днес е трети, а не три

надесети! ...
★★
Най-много прегазени има ме

жду тия, ноито са излезли от 
пътя.

Шотландец печели голяма су 
ма на лотария и си нупува пи
ано. Съседът му го вижда на
скоро след това, че вози пиа
ното на ръчна колична.

— Какво става? Връщаш пиа 
ното?

— Не, отивам да взема пър 
вия си урок.

И тека чудимо се и зверимо се нико се това слу
чило еле я се нурталиса од ливадуту. Са се 
кино може децата и да погреше и да ме нурталишу и 
од неожетуту ниву с житото.

Може, каже ми работникат, ако мину покрай на- 
заницуту, че напрайе и това...

Тегая ми свитну у главу кино су децата збърнала 
. нво йе трава а кво йе овъс.

И верно по-добре си йе ка се първо ожне, па по- 
. сле да се пече рейия. Ама нво да се прайи времето 

йе криво за све.

★чудим
Седемгодишната дъщеря на 

ловец назва на 
си: „Ако учителната пак за
почне да ни говори, че пър
вобитният човек е живеял са 
мо от лов, ще й кажа, че 
това е измислица”.

★приятелката Гладна мечна хоро не иг
рае. Преялата още по-мално.
★
Ще дойде време, ногато об 

лечената жена на филмовия 
екран ще предизвиква скан
дал.

★ ★Разговор в отдел „Кадри”: 
— Колко сте работили на 

последното място?
— Шест години.I Отканто падна под ударите 

па критината — започна да 
лази.

★МАНЧА
Колко ли е тежко на без

личните да станат двулични.

КЪДЕ Е 

КИРО, НД
ТГРЕКЬ) пблч 
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