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НА СЪВМЕСТНА СЕСИЯ НА

★

СЪЮЗНИТЕ СЪВЕТИ

ДОГОВОР ЗА ОТДЕЛЯНЕ НА
ДОХОДА
я
В обществото ни и в оо*
ществеността — каза д-р Вра
туша — все още има много
неизяснени въпроси за това
средства
кан се обезпечават
за извършване на услугите и
задоволяване на потребностите на трудовите хора. Някои
считат, че
производителите,
относно онези които създават
дохода трябва сами това да
направят, а разискванията по
казаха, — което ще влезе и
в Законопроекта — не за съз
даването на дохода трябва дя
се договорят работниците, ко
ито вършат услугите с тези
които ползуват услугите.
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СЪВМЕСТНО ЗАСЕДАНИЕ НА ОК НА СКС, ОБЩИН
СКИЯ СИНДИКАЛЕН СЪВЕТ И ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА
ОК НА ССРН В БОСИЛЕГРАД

Широк отзвук за
записване на заем
\

Президентът Тито се чув
ствува добре, но по съвета на
лекарите още известно време
ще прекара на почивка.
сшиоетп? алс^снившпопоь за&Д

КЪМ КРАЯ НА ТОЗИ МЕСЕЦ
В ДИМИТРОВГРАД

/

Г', :

По този
повод
председа
телят на Съюзния
съвет за
въпросите по обществено уре
ждане и подпредседател на
Съюзния изпълнителен съвет
д-р Антун Вратуша пред жур
налистите между другото за
яви:

по-подробно
Преди всичко
са определени правата на ра
ботниците на средствата в об
собственост, а съществена
що така и доходовните отно
шения, което представлява ос
новата на целокупната социасамоуправителна
листическа
система. Също така по-яоно са
формулирани и разпределения
та за индивидуалния труд със
собствени средства и сдружаването на частните с общеотвените оредства.

ЦЕНА 1,20 ДИНАРА

На лекарския преглед на
Републиката
президента
на
Йооип Броз Тито, който бе
извършен на 8 т. м. в Бел
град е утвърдено, че призна
ците на анутно заболяване на
черния дроб главно са изчез
нали.

Д-р Антун Вратуша: Петмесечното пуб
лично обсъждане до голяма степен доприне
се да се изготви по-прецизен и по-добър
текст на закона. — Преобладава мнението
срокът за прилагане на закона да трае две
години от гласуването му.

Мисля, че разискванията
много
Законопроекта
върху
допринесоха, за да станат по-я
сни разпоредбите и решенията
по отношение на интеграция
та и интеграционните процеси.
Защото сега окончателно нав
лизаме в етапа, когато въз
основа на правото на самоуп
равление в центъра на вниманието трябва да поставим
сдружаването на средствата и
труда.

*

Президентът Тито
на почивна още
известно време

ПРИЕТ ЗАКОНОПРОЕКТА
ЗА СДРУЖЕНИЯ ТРУП
МИНАЛАТА седмица два съ
юзни съвета с преразглежда
не на формурировките завър
шиха своята работа върху За
за
сдружения
конопроекта
последният
труд. След това
приет от
бе верифициран и
Комисията на Скупщината на
СФРЮ за изготвяне и прие
мане на законопредписания от
областта на сдружения труд.
Тъй както тя е и официален
предложител с този документ
от проект стана предложение,
дни е доставено
което тези
на Скупщината за окончател
на редакция и гласуване.

★

ГОДИНА XVIII

С указ на Президента на Социалйстйчесна Федеративна република Юго
славия от 14 февруари 1975 г. Изда
телство „Братство” е удостоено с
Орден братство и единство със сре
бърен венец за особени заслуги в
областта на информативната и графичесна дейност и за приноса в раз
витието на братството и единството
между нашите народи и народности.

. 1

I
Д-р Антун Вратуша
В Законопроекта са уточне
ни взаимоотношенията, задълженията и отговорността на
делегациите към работничесни
те съвети и събранията на тру
дещите се. Също така и пра
вата и длъжностите на работническите съвети и на събранията на трудещите се към

делегациите.

На въпроса за пълно прилаза което
гане на закона
също е воден разговор в съ
юзните съвети — д-р Антун
Вратуша е изтъкнал, чо съве
тите са предложили създава
комисия към
не на отделна
на
СФРЮ
от
Скупщината
представители на органите на
федерацията,
републиките и
областите. Тази
комисия
в
съдействие със специалистите, ангажирани в досегашната
раб0та върху закона, държавН|^те м други органи не само
щ0 оледи занона н0 ще оказВд помощ на трудещите се в
организасамауп|равителните
цИИ и общности, та възможно по-бързо и по-добре да се
приспособят към него.
В разискванията на заседа
нието е разговаряно и за сро
ка за провеждане на закона
мнението,
че
Преобладава
сронът за провеждане на за
нона трябва да бъде две го
дини от стъпването му в си
ла.

Общинска
конференция на
ССРН
Към нрап на този месец ще
се проведе заседание на Обна
нонференция
щинската
Социалистическия съюз в Ди
митровград. Конференцията Ще
разгледа обществено-икономическите отношения в стопан
ството и задачите на ССРН и
Съюза на синдикатите в осъ
ществяването на програмите и
мероприятията в тази област.
Ще се обсъди и
дейността
на ССРН в осъществяване на
нонг.титуционната роля на об
ществените
организации
и
сдруженията на гражданите.
Конференцията ще приеме
и програма за работата и за
дейността на нейните тела, за
септември 1976 —
периода
юли 1977 година. Членовете
на конференцията ще бъдат
запознати с хода на акцията
по записвано на заем в общи
ната.
А.

за
Записването на заем
изграждане на автомагистрала
Ниш
и
урежта Белград
дането на поречията на речи
те в Сърбия, в Бооилепрадска община има голям отзив
и успешно продължава. Така
ва оценка бе дадена на съв
местното заседание на Общин
комитет на СКС, обския
щинския синдикален съвет и
Председателството на Общин
ската конференция на ССРН
в Босилеград, на което също
бе анализирана и досегашно
на
то публично обсъждане
Законопроекта за сдружения
труд в общината.

ЗАКОНОПРОЕКТЪТ Е ПРИЕТ
ОТ РАБОТНИЦИТЕ КАТО СВОЙ
ДОКУМЕНТ

Анализирайки реализирането
на програмата за публичното
обсъждане на Законопроекта
за сдружения труд в общи
ната на заседанието бе из
тъкнато, че първият етап ус
пешно е приключил. Публично
то обсъждане е показало, че
работниците са приели Зако
нопроекта за свой документ,
който, ще ооигурява
осъществяване на Конституцията на
практиката.
При работниците
отделен
интерес са побудили онези ре
В Босилеградска община дошения, които говорят за обсега са записани 2 милиона
ществено-икономичесните
отдинара заем. Трудещите
се
ношения в сдружения
труд.
в организациите на сдружения
Изключителна подкрепа е да
труд са записали 1,9 милиона
дена на решенията за създа
динара, а останалите сума е
ване на дохода и разпределе
записана в местните общнос
нието му.
ти. От общо 1340 работника,
Досегашната дейност показ
души.
заем са записали 720
ва, че в организациите на сдру
Мнозина от тях се записали
жения труд тъкмо сега са отповече от Два лични дохода.
почнали разискванията върху
самоуправителното им преус
На заседанието се посочи,
тройство и организиране, съг
че досега заем са записали
ласно
решенията от Законо
всички трудещи се от основ
проекта. Само в малък брой
ните училища в Босилеград,
трудови
организации, канъвто
Горна Лисина, Бистър и Гор
е случай с горската секция и
на Любата, от горската секция,
с основното училище
в Гор
в
Общинския съд, Пощата
на Любата са минали към съг
Босилеград, Станцията на ми
ласуване на самоуправителни
лицията и др.
те си донументи с вече даде
В приетите на заседанието
нит-е в Законопроекта реше
заключения се казва, че в пре
ния.
стоящия период трябва да се
За да могат решенията от
ускори записването на заем
този важен документ да се
във всички местни общности.
претворят в самоуправителнаЗа това в момента съществута практика, с неотслабваща
и
ват добри възможности, тъй
дейност ще се продължи
като вече приключва приби
занапред, а най-вече след 26
рането на реколтата. Ще се
ноември, когато Занонопроектът ще бъде изгласуван в Скуп
влияе всяко земеделско доманинство според възможнос
щината на СФРЮ, заключи се
тите си да даде свой принос
на съвместното заседание на
трите ръководства в Босилегв тази важна обществена акВ. В.
рад.
ция.

ПАРТИЙНА ДЕЙНОСТ

ИДЕЙНАТА БОРБА—ПОСТОЯННА ЗАДАЧА
Ма последното заседание на
Общинския комитет на СКС в
анализирана
Босилеград
бе
на
Съюза
организираността
на комунистите в общината в
идейната борба за развитие и
укрепване на социалистическо
то самоуправление. В работа
та на заседанието взеха учаопие ръководителите на обсеб
ставно-политическите организа
ции и на Общинската окупщина.
— От партийните конгреси
до днес деиствуването на СКС
в нашата община бележи пов
идейната
следователност
борба и практическите акции
при провеждане на конгресни
те и конституционни решения,
единството
в
уирепвано на
собствените редове и на саотношения,
моуправител ните
Върху тези основи се пови

витие
на самоуправителните
отношения — каза секретарят
на Общинския комитет
на
ГНГ ГОНЕ ГРИГОРОВ
През изтеклия период парпийната активност в общината е била възходяща и непрекъсната. Чрез
конкретни
програмни задачи са полагани
усилия за по-бъюзо разрешава
не на съществените въпроси
От областта на производотвените и самоуправителни от,ношения и на жизнените пробл^и във всяка среда.
С цел ефикасно да се раз
сторешават въпросите на
ланското, политическо, нултурно и социално развитие на
социалистическато самоуправи
тално преустройство, анализи
рани са проблемите и насоч-

практическата работа,
осИдейно-политическото
пособяване създало е положителни промени в редовете на
СК. С цел да се Р~Р^
програмите за работа това ос
пособяване остава и занапред
да бъде една от на“:™тУал™;
те задачи за партийните ор
ганизации и тела.
В областта на всенародната
отбрана, самозащита и оигур
ност, Съюзът на комунистите
развива все по-голяма и значителна дейност. Концепцията
на всенародната отбрана е по
лучила свое място в постоян
ната активност на всички об
ществено-политически организащии, включително и местницнуари до 31 август 1976 го(На 5 стр.)

„Нова Манедони»" за неотдавнашните
нонсултатнвни разговори в Софи»

югослаатно-Ввлгарсни

Открито и за
най-дълбоките различия
Под заглавие „Неприятното
помня, че такова свое настоя
ване
Югославия
обосновава
статус као" скопена „Нова Ма
не само на исторически фак
недония" в неделния си брой
неотдавнашните
ти, но и на официални данни
коментира
югославско-български консулта
и закони, които своевременно
тивни разговори в София, за
обнародва и прие правител
ството на НР България. През
които се казва, че все пак
този период македонското на
са били от
някаква
полза,
ционално
малцинство в
НР
тъй канто този път открито
са изнесени и най-дълбоките
България овободно изявяваше
своята
национална
самобит
различия, макар че те и поност, говореше и учеше на
известни. Инак
рано бяха
овой роден
езин,
печаташе
вестникът констатира, че две
книги и вестници
също на
те делегации в София не са
овой роден езин.
успели да приближат положе
нията си по централния спо
Вестникът прави извод, че
рен въпрос в югославско-бъл
релаюгославско-българската
гарските отношения и че те
ция не е затворена, и че вър
зи положения и по-нататък ос
ху нея се развиват многоброй
тават диаметрално противопо
ни дейности, не само в об
ложни.
ластта на материалния обмен,
Накто е известо, Югославия
по — макар в значително ог
настоява на македонското на
и в облараничен размер
ционално малцинство в НР
стта на циркулацията на хо
България да се обезпечат всич
рата и тяхното взаимно за
ни права, съгласно междуна
познаване.
родните норми. Вестникът на

ТЪРЖЕСТВА ПО ПОВОД 11
ОНТОМВРИ

Деият иа
въстанието
на
македонския
народ
МАКЕДОНСКИЯТ НАРОД по
тържествен начин ознаменува
своя празник на свободата —
11 октомври, деня на който
въстана
преди 35 години се
борба срещу
на въоръжена
българските, германски и ита
лиански окупатори и домашни
те предатели. След четириго
дишна съвместна борба на
и
всички югославски народи
■народности той освободи своя
та страна и за пръв път в
най-новата юи история създаде
Социалистисвоя държава
ческа републина
Македония.

ОТ ИЗЯВЛЕНИЕТО
НА
МИЛОШ МИНИЧ СЛЕД ЗАВРЪЩАНЕТО
МУ ОТ СЕСИЯТА НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА ООН

Силно влияние на Ноломбо върху дебатата в ООН
Подпредседателят на Съюз
ния изпълнителен съвет и съ
юзен секретар на външните
работи Милош
Минич на 6
т. м. се завърна в страната
от Ню Йорк, нъдето участву
ваше в работата на 31-та се
сия на Общото събрание на
Обединените нации.
В изявлението ои пред пред
ставителите на средствата за
информация Милош Минич ка
за, че още е много рано да
се правят изводи за работата
на тазгодишната сесия на Об
щото събрание, понеже обща
та дебата продължава.
— Досегашният ход на де
се
батата — заяви Минич
развива конструктивно
и
е
насочена към търсенето на
решения за международните
въпроси.
Мота да кажа — добави той
— че Петата конференция на
необвързаните страни широко
се чувствува като важно меж
дународно събитие, което пред
ставлява голям принос към
разрешаването на ключовите
международни проблеми. Пре
димство получиха, общите въ
проси, които на Петата кон
ференция на необвързаните в
Коломбо имаха главно място.
По-нататък Минич подчерта:
— Имам впечатление, че е
налице силното
влияние
на
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Излиза всеки петък
Урежда реданциоина
колегия
Директор
ТОДОР ВЕЛЧЕВ
Глаееи и отговорен
СТОЯН СТАННОВ
Технически редактор
БОГДАН НИНОЛОВ

Телефони: директор —
4*454, Редакция 4*845
адмииметреция 46-343
Годишен абонамент 80,
а полугодишен 30
Текуща смети*
6250*803-0529
СДН — Ниш
Печатница „Вуи Караджмч”, Ст. Паунович
№ 72 — Н и ш

Петата конференция в стано
вищата на отраните, които до
сега участвуваха в дебатата. В
досегашния ход на общата де
бата особено доминираха гло
балните въпроси, като отслаб
ването на международното на
прежение и оценката на меж
дународната обстановка, въп
роса за деколонизацията и
международните икономически
проблеми. Останалите въпроси,
каквито са кризите, кризионите
огнища, разоръжаването,
въпросът за тероризма, регио
налните проблеми в отделни
области — също бяха споме
навани.
— Този път — изтъкна Ми
повече отколкото досе
нич
га бяха изтъкнати проблемите
за човешките права. Намалява
нето на международното на
прежение зае централно мя
сто в фамките на оценката на
обстановка.
м ежду н ародната
Необвързаните страни посоч
ват на ограничеността на про
цеса на отслабването на напрежението,
на
процеса на
детанта и на необходимостта
от неговото разширяване вър
ху всички краища
света и
на всични области в междуна
родните отношения,
накто и
на необходимостта от разреша
ване на ключовите междуна
родни въпроои, така че про
цесът на намаляване на на
прежението да може по-ната
тък да се разширява.
Според думите на Милош
Минич, международните иконо
мически отношения широко са
обсъждани като ключов поли
тически въпрос, от чието ре
шение зависи бъдещото раз
витие на целокупните между
народни отношения. Тези въ
проои необвързаните страни
решават върху основите
на
денларация
Икон омич есната
и Акцйонната програма, прие
ти от Петата конференция на
•необвързаните в Коломбо.
Съюзният секретар още из
тъкна, че в дебата е изпъкна
ла и оценката, че развитието
на международните отношения
все повече
тревожи, поради
влошаване на положението на
развиващите се страни и неиз
вестността по отношение на
перспективата на бързото и
цялостно решаване на проб
лемите от областта на разви
тието и създаването на нов
икономичеоки порядън. Изцяло
се дава подкрепа на процеса

на преговаряне в решаването
на международните икономиче
ски проблеми, главно върху
базата
на
програмата
на
необвързаните и развиващите
се страни. Също така се уве
личава натискът за интензивиране на международните ме
роприятия по прилагане на ре
шенията от специалното засе
дание на Обединените нации
и за претворяване в живота
на заключенията,
приети на
четвъртото заседание на УНКТАД, състояло се неотдавна
в Найроби.

Изглед
Тези дни във воички общи
ни в Македония се проведо
ха тържествени събрания, кон
церти и други манифестации.
Това бе удобен момент оте
един път да се сумират по
сти женията в годините на сво
социалистическо избодното
манедонграждане, с което
сният народ с право се гор
дее. Само през изтеклите три
десетилетия производствените
в
Републиката се
мощности
увеличиха пет пъти. Индустри
ята е главният носител на се
гашното развитие в СР Маке

Скопие
републина имаше общо около
250 души, днес само на Уни
верситета „Кирил и Методий
0з Скопие следват
над
37
хиляди бъдещи инженери, ле
кари, юристи, икономисти, пре
подаватели и други специали
сти. С развитието на многобройни културни заведения на
народ
доживя
македонския
в
целия
пълна
афирмация
свят.

дония.

За това много допринесе и
Македонската академия на на
уките
и
изкуствата,
която
днес сътрудничи с многоброй
ни академии
в
страната и
чужбйна.

Още по-големи резултати са
постигнати в образованието, на
уката, културата и изнуството.
Донато веднага след войната
с виеше образование в тази

П0 случей 11 октомври в
много
градове и села
бяха
предадени на употреба пове
че стопански и
обществени
обекти.

САВО НЪРЖАВАЦ — ДРАГАН МАРНОВИЧ

ИНФОРМБЮРО - КАКВО Е ТОВА?

Резолюцията на Информбюро
В осем точки на доста дългия текст
на Резолюцията на Информбюро всъщ
ност се повтаря съдържанието на писма
та на Сталин, които ЦК на ВКП (б) беше
изратил на ЦК на ЮКП.
В Резолюцията между другото се ка
зва:
★ Информационното бюро констати
ра, че в последно време ръководството на
Югославската
комунистическа партия -по
основните въпроои на външната и вътрешна политика провежда неправилна линия,
което представлява отклоняване от маркси
зма — ленинизма. Във връзна с това Ин
формационното бюро одобрява постъпка
та на ЦК на ВКП (б), взел инициативата
да разобличи неправилната политика на
ЦК на ЮКП и преди всичко неправилна
та политика на другарите Тито,
Кардел
и др.
★ Информационното бюро констати
ра, че ръководството на ЮКП провежда
неприятелска политика към Съветския съ
юз и ВКП Об). В Югославия е допуоната
недостойната политика на ©петняване на
съветски военни специалисти и дискреди
тиране на Съветската армия. За съветски
те граждани-специалисти в Югославия бе
създаден специален режим, така че те
бяха поставени под надзор и следени от
органите на държавна сигурност на Юго
славия ...
Всички тези, накто и подобните фак
ти говорят, че ръководителите на ЮКП
са взели положение недостойно на кому
ниста, въз основа на «оето югославските
ръководители започнаха външната полигги-

ната на СССР да отъждествяват с външна
та политика на империалистическите сили
и да се отнасят към СССР също накто и
нъм буржоазните държави ...
★ В своята вътрешна политика ръко
водителите на ЮКП напускат позициите
на работническата класа и скъсват с марноиотната теория за класите и класовата
борба. Те порицават обстоятелството, че
капиталистическите елементи в страната
им нарастват и че заедно с това се изосията на марксизма-ленинизма партията е
ло. Това отричане произтича от опортю
нисти ческото гледище, че в периода на
преминаване от напитализма в социализъм
класовата борба не се изостря — накто
за това учи марксизмът-ленинизмът, но се
гаои
както твърдеха опортюнистите от
типа на Бухарин, които проповядаха тео
рията на мирно преминаване на капитализ
ма в ооциализъм . ..
★ Информационното бюро счита, че
ръководството на ЮКП ревизира маркс-ленинокото учение за партията. Според тео
рията на марксизма-ленинизма партията е
основна водеща и направляваща сила в
страната, сила която има своя специална
програма и не се разводнява в безпартий- •
ната маса. Партията е най-висшата форма
на организация и най-важното оръжие на
работническата класа. Обаче в Югославия
за основна ръководеща сила в страната не
считат Комунистическата
партия, но На
родния фронт. Югославоките ръководите
ли пренебрегват ролята на КП, фактичес
ки разтварят партията в безпартийния На
реден фронт, който обхваща нласово твър-

СТРАНИЦА 2
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ЛЕСКОВАЦ
СЕМИНАР ЗА ИНФОРМИРАНЕ В СЪЮЗА НА ЗАПАСНИТЕ

ВОЕННИ

КОМАНДИРИ

Ц

ИНФОРМИРАНЕТО - УСЛОВИЕ ЗА
ПО-УСПЕШНА РАСОТА

По инициатива на Републи
канския съвет" на Съюза на
запасните военни командири в
иърбия, миналата седмица в
Лесковац се проведе семинар
по въпроси за информирането
в организациите на запасните
военни командири. На семи
нара участвуваха представите
ли на комисиите за информи
ране при общинските съвети
И
запасните
на
командири
журналистите, които информи
рат за обществено-политичес
ката и друга дейност на това
сдружение.
На семинара се констатира,
че вътрешното информиране в
организациите на
запасните
военни командири бележи не
прекъснат възход. Напоследък
и средствата за масова инфор
мация по-редовно отчитат бо
гатата им и разнообразна дей
ност. Обаче, все още това не
е достатъчно.
Редовното
и
равномерно информиране е ед
но от главните условия за
по-успешно действуване на ор
ганизациите на запасните во
енни командири, като важна
съставка в системата на все- народната отбрана.
Във връзка с предстоящите
задачи в тази област се из
тъкна ролята и значението на
за
информиране
комисиите
при
общинските
съвети на
сдружението. Досега те не са
формирани във воички общи
ни, а в други не са дейни.
В много
общини
запасните
всенни командири са провеждали и участвували в многоважни акции, обаче за тях се
знае малко, главно поради без
действието на информацион
ните комисии.
— Необходимо е всички об
щински организации на запасни

те военни командири с по
мощта На комиоиите
си да
устроят
непосредствено
съ
трудничество със
средствата
на масовата информация. Съ
що така е нужно мнопо по
вече отколкото досега да се
информира за дейностите на
първичните организации на за

пастите командири в реализа
ция на всенародната отбрана,
самозащита и сигурност — из
тъкна между другото предсе
дателят на Комисията за ин
формиране и издателска дей
ност при Републиканския съ
вет на запасните
командири
СТАНИСЛАВ МИЛАНОВИЧ.
Накрая участниците на се
минара посетиха редакцията и
печатницата на лесковашкия
седмичен вестник „Наша реч”
В. В'.

В ЮЖНОМОРАВСКАТА РЕГИОНАЛНА ОБЩНОСТ

Предложено в средносрочния период да
се експлоатират фосфатните залежи в Лисина
На сесия
на
Снупщината
Южноморавската
регионална
общноот в Лесковац, делегатите обсъдиха и дадоха пъл
на подкрепа на Проекта на
обществения план за развитие
на СР Сърбия до 1980 година.
В центъра на
вниманието
на делегатите и на останалилите участници
на
сесията
бяха предложените в Проек
та на обществения план раз
войни възможности на Южно
моравски регион.
В обсъждането на най-актуалните
въпроси,
делегатите
на Скупщината се застъпиха
в средносрочния
период да
се
преодолее
относителната
изостаналост
икономическа
на региона като цяло и да се
намалят разликите в развитие
то на общите.
За
общия
икономически
подем на региона предимство
трябва да се даде на цялост
ното активизиране на рудните
залежи, канвито има в пове-

де разнообразни елементи (работници, тру
дово селячество с частно стопанство, кула
ци, търговци, дребни фабриканти, буржоаз
на интелигенция) както и разнообразните по
литически групи, включително и някои буржоазни 1партии. Югославските .ръководители упорито не искат да признаят погрешността на своята нонцелция, че ЮКП уж
не може да има своя отделна програма,
но че трябва да се задоволи с програ
мата на Народния фронт ...
+ Информационното бюро счита, че
бюрократичният режим в партията, който
създадоха югославските ръководители, е
вреден за живота и развитието на ЮКП.
В партията няма вътрешна .партийна де
мокрация, не се зачита принципа на изборност, няма критика и самокритика. ЦК
на ЮКП, без оглед на празното убеждаване от страна на Тито и Кардел, в болшинството ои е съставен не от избрани,
но от кооптирани членове. КП фактически
се намира в
лолунелегално положение.
Партийни заседания не се провеждат, или
се провеждат тайно, което намалява влия
нието на партията сред масите. Такъв тип
на организация на ЮКП не може да се
нарече другояче но сентаятско-бюрократичен. Той води към ликвидация ,на пар
тията иато активен самодеятелен орга
низъм. В партията се прилагат войнишки
методи на ръководене, подобни на метосвое
време
завеждаше
дите, които в
Троцни.
Информационното бюро счита за срам
изключването от
ни фактите нанвито са
партията и арестуването на членовете на
ЦК на ЮКП другарите Жуиович и Хебранг, понеже са се осмелили да критику
ват антисъветоките концепции на ръково
дителите На ЮКП, и че са се обявили за
приятелство на Югославия със СССР.
★ Мнението на Информационното бю
ро е че критиката срещу ЦК на ЮКП
която направиха ЦК на ВКП (б) и цен
тралните комитети на останалите комуни
стически партии, представлява братсна по
мощ на Югославската компартия, тя пред

*

чето общини, на минералните
води и развитието на туризма.
Една от първостепенните за
дачи в предстоящите години
ще бъде по-бързото развитие
|т«а аграрно-промишлените ком
плекси, а по-специално на жи
вотновъдството в планинските
краища и
на
лозарството,
овощарството и градинарство
то — в котловините.
Делегатите
предложиха
в
Проекта на обществения план
на СР Сърбия да се предви
ди откриване на фосфатната
мина в Лисина, суровина необ
ходима в
производството на
минерални торове.
Делегатите
дадоха
пълна
подкрепа и на онази част на
Проекта на обществения план,
в която се очертава съвкупно
то
обществено-икономическо
развитие на н а й-и з остан алит е
в
и крайграничните общини
региона, за които ще изготви
и осъществява отделна раз
в. в.
война програма.

ставя на .нейното ръководство всички необходими условия за най-бързо отстраня
ване на направените грешки. Обаче ръко
водителите на ЮКП, заразени от препале
на амбициозност, надменност и 'самонаде
яност, вместо честно да приемат тази кри
тика и тръгнат по пътя на
болшевишно
поправяне на грешките, посрещнаха кри
тиката настръхнало, заеха към нея непри
ятелско отношение тръгнаха по антипартийния път на всеобщо отричане на сво
ите грешни, сгрешиха към маркс-ленинското учение за отношението на политичес
ката партия към своите грешки и с това
задълбочиха своите антипартийни грешки.
Безпомощни пред критиката на ЦК на
ВКП (б) и на централните комитети ма ос
таналите братски партии, югославските ръ
на пряка
ководители тръгнаха по пътя
измама на своята партия и народ, скриха от Югоолавската комунистическа пар
тия критиката срещу неправилната поли
тика на ЦК, скриха също така от партия
та и народа действителните причини ^за
Херазплата с другарите Жуйович и ”
бранг...
С оглед на всичко изнесено, Инфор
мационното бюро е съгласно с оценката
състоянието в ЮКП, с критиката Па
за
грешките на ЦК на ЮКП и с политичес
кия анализ ка тези прешии, така нанто
са изнесени в писмата на ЦК на ВКП (б)
до ЦК на Югославската комунистическа
партия от март до май 1948 година.
Мнението на Информационното бюро
е, че основата на всички тези грешни на
ръководството на ЮКП е безспорният
факт, че в ръководството на ЮКП през
последните пе^ до шест месеца открито
са .преобладали националистически елемен
ти, ноито и преди това са били масмираЮКП в
ни, там че ръководството на
скъсало с интернационалистичесните тра
диции на ЮКП и е тръгнало по пътя на
национализма ...
(СЛЕДВА)
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ПОДКРЕПА НА ПРОЕКТА НА
ОБЩЕСТВЕНИЯ ПЛАН

ам^Жи.-а* %

СВОБОДНО РАЗВИТИЕ НА НИШ

Години на стройно и
динамично развитие
Денят на освобождението
— 14 октомври и този път
Ниш посреща с нови крупни
резултати. Може би най-видими изменения са направени в
самия изглед на града: постро
ени са километри нови булева
ри, реконструирани са кръсто
вищата на магистралните пъ
тища, построен е нов резер
воар за вода, завършен е стро
ежа на над 1000 обществени
жилища.
Тридесет и втората година
на свободно развитие е удо
бен момент Да се направи
преглед за ръстта на Ниш. И
много неща могат да се из
броят. От изостанал градец с
30 хиляди жители, с кепенци,
калдъръм и полуразрушен жи
лищен фонд, унищожена малочислена промишленост, Ниш
се разрастна в модерен град
с приблизително 200 хиляди
жители, в стопански и уни
верситетски, образователен и
културен център на региона и
тази част на Сърбия.
Както плануват урбанистите
Ниш през 2000 години ще
има оноло 350 хиляди жители
В
с 25 сателитсни селища,
бързото си развитие на ши
рочина, градът „прогълта” бли
зките села, а До 2000 година
на голямо пространство — от
Сичевашната клисура да усти
ето на Нишава в Южна Мо
рава — ще се простира голям
град.
За динамичното развитие на
града и неговото стопанство
до голяма степен
помогнаха
неговите жители. Като се за
почне от първите следвоенни
трудови акции за разчистване
на развалините, след това про
нопаване на нишавския канал,
уреждане на гората-паметник
на Бубань, па все до гласу
ване на три референдума за
самооблагане за
изграждане
на обенти от обществен стан
дарт: помещения за образова
ние, здравеопазване, физкул

тура, работа на обществените
организации в местните общно
сти, младежки дом, нови мо
щности за водопровод и ка
нализация, за асфаптни пъти
ща между селищата на тери
торията на общината до гра
да ...
Всеки път Денят на освобо
ждението е удобен момент
за сумиране на новите трудо
ви победи, за пускане в дей
ствие на нови мощности. И то
зи 32-и октомври в свободен
Ниш ще бъде ознаменуван с
подобни постижения на труде
щите се и гражданите. И не
само с това, но и с нова вя
ра в по-добро бъдеще, обо
сноваващо се върху среднворочната програма на разви
тие до 1980 и 1985 година,
облягаща се върху здрави ос
нови.
Политичесното единство на
трудещите се и гражданите на
Ниш в осъществяването
на
нонгресните
Конституцията,
партийни документи, подирела
та на Занонопроента за сдру
жения труд и тяхното високо
идейно-политическо и самоуправително съзнание са найдобрата гаранция, че всични
евентуални пречки в по-нататъшното развитие на града на
Нишава винаги успешно ще
бъдат наделявани.
Душан МИЛОСАВЛЕВИЧ
„БРАТСТВО” НА
МЕЖДУНА
РОДНИЯ ПАНАИР НА КНИГА
ТА В СОФИЯ
На тазгодишния междунаро
ден панаир на книгата, състо
ял се от 5 до 10 октомври
в София със повезе свои из
дания участвува и Издател
ството „Братство" ОСТ Ниш.
„Братство"
изложи
книги в
рамките на останалите югословени книгоиздателства.
Изданията
на
„Братство"
предизвикнаха голям интерес
сред посетителите на панаира.

ОТКРИТА НОВА СГРАДА НА МАКЕДОНСКАТА АКАДЕМИЯ
НА НАУКИТЕ И ИЗКУСТВА

Подтик за научния и културен живет
На 8 октомври
в
Скопие
председателят на Собранието
на СР Македония Благоя Танвчин
леоки на тържествен
предаде на употреба новата
сграда на Манедонската анаде
мия на науките и изкуствата,
построена на левия бряг на
Вардар.
На тържеството пред повече видни политически и научни дейци от Македония и дру
гите социалистически
репуб
лики и области говори и пред
седателят на Академията Михайло Апостолски. Между дру
гото той каза:

— Победата, която македон
ският народ заедно с другите
народи и народности на Юго
славия извоюва над окупатора
и домашните му сътрудници в
течение на Народоосвободител
ната борба и революция под
ръководството на ЮКП и дру
гаря Йосип Броз Тито даде
възможност в Югославия да
се създаде и изгради Социалистйчесна република Македо
ния и да се осъществи веков
ната мечта на македонския на
род и народностите в Маке
дония.
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САМОУПРАВИТЕЛИО ДОГОВАРЯНЕ Н В
ТРИ МИЛИАРДА ЗА
ОБЩЕСТВЕНИТЕ ЦЕННОСТИ'
ИЗОСТАНАЛИТЕ
КРАИЩА

В СР СЬРБИМ ПРЕЗ ИДНИТЕ ПЕТ ГОДИНИ

★ Средствата на Републиканския фонд
за насърчаване развитието на изостаналите
краища ще се влагат в експлоатацията на
минералните богатства и за развитие на
селското стопанство
През идните пет
години
изостаналите краища в Соци
алистическа република Сърбия
ще получат от Фонда за на
сърчение развитието на изо
станалите краища около 3,3
милиарда динара.
С тези средства ще се фи
нансират програми, които ще
спомагат за по-пълното изпол
зване на природните ресурси,
минералните
богатства и за
развитието на селското стопан
ство.
Фондът занапред ще оказ
ва и кадрова помощ на ония
общини, които нямат такива,
за да могат по-успешно
да
планират своето бъдеще раз
витие. Той ще отделя и оредства за подготовка на кадри
за тези общини.
През изтеклите пет години
за развитието на изостаналите
общини в СР Сърбия са из
разходвани 1 милиард и 860
милиона динара, които обеди
нени с банкови средства и
са наддруги източници
хвърлили 7 милиарда динара.
В осъществяването на раз
войните програми в изостана
лите общини са се включили
заводите „Цървена застава" в
Крагуевац, „Зорка” в Шабац,
Електронната промишленост в
Ниш, „Крушик” — Валево, ми
на Бор и други.
М. А.

Тези дни в гр. Ниш се про
веде заседание на комисията
при Скупщината на Междуобщинсмата регионална общност,
която следи действуването на
общности
самоуправителните
на интересите в обществени
те дейности. Въпреки че през
изтеклия период е направена
значителна крачна напред в
организирането на тези общно
макто подчерсти все пак
та председателят на Скупщина

ИНИЦИАТИВИ

Детски почивен
дом в Божица?
СЛЕД една година
трябва
да завърши строежа на язови
ра в Горна Лисина и в бараки
те. на „Хидротехника” които
сега служат за работнически
стан в Божица ще трябва да
бъдат съборени и пренесени
на друг обект. Божичани оба
че са влезли в преговори
с
„Хидротехника” да им излезне на среща и да намери общ
език с Общинската скупщина
в Сурдулица бараките да ос
танат.

Защо?
Божичани искат да използ
ват природните условия за съз
даване на детски почивен цен
тър, канвито няма много
в
Южноморавски регион. Бара
ките на „Хидротехника" лес
но могат да се преуредят в
стаи за почивка.
А Божица, която ще
се
намира близо до
бъдещия
язовир с природните си кра
соти и близост
на Власин-

предласко езеро, наистина
га отлични условия за отдих
и почивна. Околността й е
богата с терени за спортува
не. Рътлината „Слатина", кояпрекрасно
то е на завет е
място за ски-спортове.
Има основание предложени
ето на божичани.
Ако се вземе предвид, че
с незначителни напиталовложения да се създадат условия
за изграждане на детсни почи
вен дом, защо тези условия
да не се използват.
Божица е на надморска ви
сочина от 1200 метра, с мек и
приятен климат, заклонена от
студените
ветрове
и бури.
Съобщения на Божица до Сур
дулица и Босилеград са добри.
Предложението
заслужава
внимание и трябва да бъде из
несено на обсъждане в Об
щинската скупщина в Сурдулица.
М. А.

БОСИЛЕГРАД

Големи щети от глиганите
Глиганите, или диви свине,
както обикновено ги нарича
ме, в последно време се намножиха и
в Бооилеградска
община. В мерите на селата
Ресен, Пруинци, Извор, Белут
и Рибарци — тази година те
опустошиха имотите на селско
стопанските производители, а
частично са страдали и други
села.
Когато щетите от глиганите
не бяха големи, хората и не
повдигаха този въпрос. Сега
обаче положението е сериоз
но — има дела в съда, както
и искове в Общинската скуп
щина за наваксване на причи
нените щети.
Какво е предвиде но в ЗаСпоред
кона за ловуването?
него
глиганът е животно
под защита на държавата и
не може да се избива. Изби
ването му се разрешава в из
ключителни случаи. Това е тана, защото глиганът се счита
за рядко животно.
В
Бооилеградска
община
днес обаче
глиганите не са
вече „редки” зверове.
Ловното дружество „Сокол”
в Босилеград, което се ста
рае за защита на дивеча в
общината е запознато с поло
жението.
Сега се разиоква
ч дали наистина да се разреши
избиване на глиганите защото
вече представляват сериозна

опасност за селското стопан
ство. Отношение по въпроса
трябва да вземат и санитар
ната и ветеринарната инспек
ция, които в съдействие с лов
джийското дружество трябва
да защитят имуществото на
хората.
дружество,
Ловджийсното
според Закона за ловуването,
е задължено да избива появи
лите се диви животни, защите
ни със Закона ако се разпро
странени в такава степен, в
която представляват опасност
за стопанството.
Излиза, че според Закона
— за станалите щети — е от
говорно ловджийското друже
ство и то е длъжно да на
вакса загубите на стопаните,
при
условие същите да са
предприели всички възможни
защитни мерки.
Доколко
пък
ловджийско
то дружество няма възмож
ност Да ги обезщети — обещетение трябва да извърши
общноотта, дала на ползване
на ловджийсното дружество
въпросните терени. В Бооиле
градска община — това е об
щинската снупщина. Тя е и
задължена да взима меропри
ятия, с които да се попречи
да не се стигне до щети от
диви животни, защитени със
Закона.

Въпросът е доста сложен.
Имаме глигани, защитени със
Закона,
ловджийско друже
ство „Сокол” и разпоредбите
на Закона за ловуването, кои
то всеки на свой начин го
тълкуват. От друга страна на
лице са исковете на селско
стопанските производители, Ко
ито имат сериозни загуби от
тази дивеч.
Сега е от значение канво да
се предприеме, за да няма и
занапред такива щети от гли
ганите и как да се наваксат
вече причинените щети?
Към края на октомври лов
джийското дружество „Сокол”
в Босилеград ще проведе го
дишно-отчетно
събрание,
на
което ще трябва да даде от
говор на отправените към не
го въпроси. Положението е
много деликатно и затова тря
бва щателно да се изучи и да
се приеме възможно най-спра
ведливо решение.
Или
ловджийокото друже
ство ще поеме отговорността
глиганите да не бъдат и за
напред от вреда за селскосто
панското
производство,
или
пък ще трябва да се потърои
друг изход.
Във всени случай — селсно
стопаноките
производители
трябва да получат защита от
тази напаст, наречена глигани.
Иван АНДОНОВ

та на междуобищ н ската регио
нална
общност
/ПОВИША
ИГИЧ — трябва още много
усилия Да се положат, за да
изпълняват своята роля манто
трябва. Занапред ще трябва
да се изучават действителни
те потреби и да се внлючват
в разрешаването на съществу
щите проблеми и в тази об
ласт.
Организирането на общнос
тите на интересите в обще
ствените дейности изисква лъл
но ангажиране на всични фан
тори. Едни общности ще бъ
дат създадени в регионален
мащаб, а други ще бъдат об
щински, в зависимост от по
требите.
Самоуправителнито общнос
ти на интересите трябва да
бъдат нещо съществено но
во, а в никакъв случай нова
форма на старите отношения
в обществените дейности. За
това е необходимо пределно
ясно да бт>дат начертани тех
ните
задачи, да се уточнят
задълженията на
регионална
та по отношение на общински
те самоуправителни общности
на интересите като на само-

управителни принципи се уре
ждат взаимните отношения.
Най-важното е — тези сада
моуправителни общности
опазват икономическите принципи, при ноето да се води
сметна за рационалното израз
Сдруходване на средства,
женият труд отделя значителна част от своя доход за нуждите на тези общности, но
засега не може да бъдем доволни от предложените услу
имаше явлеги. Напротив
ния на увеличаване на _ адми
нистративния апарат, който на
места се оправдава като „уве
професионалните
лимение на
служби”, а качеството на из
вършените услуги
главно не
задоволяваше.
Създаването на нови регионални самоуправителни общности на интересите в здравео
пазването, науката, културата,
образованиеинформирането,
то и в други области трябва
да бъде ново качество в раз
витието им, услугите да бъдат по-качествени, а изразходповането на средствата

рационално.

М. А.

БЕЛЕЖКА

Предложението за
служава внимание
С въпроси и отговори започва и приключва
всяка сесия на Общинската скупщина в Димитровград.
Но не винаги делегатите получават отговор на отпра
вените въпроси на същата сесия. Причината е, че
компетентните тела или лица не са в състояние, за
няколно часа, да дадат отговор или просто в момента
отсъствуват. В такива случаи отговорите се дават в
писмена форма или на някоя от следващите сесии
На последната сесия на Общинската супщина
бяха отправени много въпроси. Отговорите обаче изо
станаха. Но затова пък се чу едно предложение, кое
то безспорно заслужава внимание.
Делегатът ГЕОРГИ АЛЕКСОВ изнесе, че отгово
рите в писмена форма не са реален подход към съ
щността и не отразяват на духа на делегатската сис
тема. Неговото предложение беше въпросите да се
отправят на една, а отговорите да последват на след
ваща сесия на Скупщината. А същите да дава от
говорно лице.
Обоснованието на Алексов беше, че по този
начин ще се избегне формализма в работата. Също
ще се създаде възможност делегатът — доволен или
да потърси допълнителни
недоволен от отговора
пояонения. А това в досегашната практика не беше
случай.
Във връзка с предложението на Алексов послед
ва отговор на председателя на Общинската скупщина
— инж. БОРИС БОРИСОВ. Той изтъкна, че този начин
технически би усложил работата и ангажирал повече
хора. Все пак в отговора му предложението беше ус
ловно прието. Като предложение, върху което трябва
да се обмисли. Но и предложение, което значително
и качествено би подобрило работата и афирмирало
практически делегатската система в конкретната среда
А. Д.

От
,1

сесията

на

Общинската

снупщина
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СИЛАТА НА ЕДНО
РЕШЕНИЕ
КЪМ КРАя на миналия ме
сец в Димитровград от 18 до
22 часа беше забранено дви
жението,
по
улицата „Мар
шал Тито”, от площад „Оовобо
ждение” до хотел
„Балкан”.
По този начин бе приложено
решението на Общинската оку
пщина, прието на сесията от
30 юни т. г. Това решение
предизвика обаче остра поле
мика между делегата
ИЛИЯ
ПЕТРОВ и представителите на
Скупщината и органа на управлението, накто по време
на последната сесия, така и
след завършването й.
ИЛИЯ Петров изтъкна, че на
сесията на Общинската скуп
щина от 30 юни е изтъкнат
проблема във връзка с движе
нието на кола с животинска
тяга и на товарни камиони по
главната
улица. Тогава е и
прието съответно решение, за
чието провеждане са обаче
били необходими цели три ме
сеца. И по
негово
мнение,
теза решение е проведено не
последователно. Забранено е
движението в опреде^но вре
ме. Докато ежедневно по глав
ната улица може да се види
движението на кола с живоска тяга и тежки
камиони.
Дори и през времето, забра
нено за движение на мотор
ни превозни средства злакът
не се спазва. Него го зачи
тат само чужденците. А по
този начин оборотът на хотел
„Балкан” е намален с 60%>.
Петров предложи решението
да се гтроведе тъй както е
разисквано. Да
се
забрани
движението да кола с живо
тинска тяга и на намиони, но
не и на останалите коли. Той
счита, че със сегашното за
браняване е доведен под въ
прос успехът на трудовата ор
ганизация, в която той рабо
е
ти. Освен това нелогично
да се забрани движението в
тази улица, когато това не е
направено през юли и август,
когато движението е и найголямо. Като аргумент той по
сочи, че до хотел „Балкан
чуждениците не могат да стиг
нат по друга улица.
«ойто
получи
Отговорът,
само частичен.
Петров беше
Решението не е проведено в
дело, понеже през юли и ав
густ е изграждана канализаци
ята в улица „Нишава” (успо
редна на улица „М. Тито”).
След завършването на канали
зационната мрежа в тази ули
ца по нея може да се стигне
до хотел „Балкан”.

В ДИМИТРОВГРАД ПРОДЛЪЛ ЖАВА

Ло този начин въпросът пи
то е решен, нито регулиран.
Безопорно е, че едно реше-.
ние и последователността му
в провеждането трябва да се
преразгледа. Понеже това ре
шение има ^определена оила"
и има двойни последици.
А. Д.

Строежът на канализацията и
изграждането на улиците
Във оонова на решението на
Скупщината на самоуправителната общност за комунално,
пътно и електростопанство
в
Димитровград Председателство
то на тази общност разгледа
предложенията за изграждане
на канализацията и улиците

е града. На разписания публичен тръг са се явили две
котрудове
организации
муналното предприятие „Услуга” и строително
предпри я-

ИДШй БОРБА
ПОСТОЯННА ЗАДАЧА
V.

(От 1 стр.)
те общности и организациите
на одружения труд.
Въз основа на, такава дей
ност
непрекъснато се увели
чава бдителността,
опазване
то на общественото
имуще
ство и противопоставянето на
неприятелските действия.
И
занапред в тази област ще се
задълбочава
съвкупната дей
ност с непосредствено ангажи
ране на всички трудещи се и
граждани в общината.
От конгресите до днес в
Бооилеградсна община се съз
дадени 42 първични партийни
организации на мястото на съ
ществуващите седем
местни
партийни
организации. Също
така са приети 200 нови чле
нове, с което партийните ре
дове са
опреснени с почти
една трета млади членове.
Върху приемане на нови чле
нове и занапред ще се рабо
ти активно, защото това не е
само организационен, а преди
всичко идеен и класов въпрос.
По преценка на Общинския
комитет на СКС във всички
среди резултатите не са ед
накви и задоляващи и не съот
вествуват на планираната ин
тензивна дейност.
!п;

В непосредственото политичесно действуване в развитието на самоуправителните отно
шения, явяват се различни антисам ©управителни сили, които спъват дейността на СКС.
Такива явления
има
когато
става въпрос за укрепване на
трудовата дисциплина, повиша
ване
производителността на
труда, разпределението на до
хода и др. Такава отпори се
дават и на афирмацията на
сдружаването на средствата и
труд Решителна битка Съюзът
в общината
на комунистите
трябва да води и за самоуправителното сдружване на тру
да и средствата на земедел
ските производители. И в та
зи област все още се чувствува отпор за осъществява
не на икономическите интере
си на земеделските произво
дители.
По решение на Общинския
ком!Итет на СКС ще се утвърд
ят нонкретни задачи за раз^рщане на идейната дей
ност в общественото самоупра
вление, на които ще се анга
жират не само членовете на
СКС, но и останалите общеорганизаствено-политически
В. В.
ции в общината.
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Поставяне на нанализационата
мрежа
БАБУШНИЦА

тие „Градня”. За строеж на
канализацията „Градня” търси
857 220, а за изграждане на
улицата 861 200 динара. В то
ва отношение „Услуга” .търси
повече около' 660 хиляди ди
нара за двата обекта.
Кое предложение ще бъде прието ще реши Скупщинатана общността.'
Канализацията- ще се строи
в улиците „Площад освобождение”, „В. И. Циле", „Хрис-1
то”
Смирненоки” и ;,Момчил
Войвода".
/ Ще бъдат изградени и ули-'
ците „Момчил Войвода”, „Георпи Димитров"; „АВНОЮ” и
ще се извършат някои поправ
ки на улиците „Маршал Тито".
„25 май” и „8 септември”.
След сключване на догово-’
ра работите трябва 'да загсоч- ?
нат
веднага и приключат в ;
срок от 90 дена.
Средства за тази цел обезпечват Самоуправителната об-!
щност за комунално, пътно и;
електроотопанство и- местната1
общност чрез
самооблагане
на гражданите.

I

СЕСИЯ НА ОБЩИНСКАТА
СКУПЩИНА
Делегатите на трите съвета
на Общинската скупщина на
съвместно заседание обсъдиха на 15 онтомври т. г. някои актуални въпроси, отнасящи се до правата и задължени.ята на обществено^политиче
ените общности в Законолроекта за одружения труд, осъществяването на самоуправител н ия контрол
в сдружения
труд в общината и др.
Разгледани бяха информации

СТРАХ И ТРЕПЕТ ЗА КОНТРАБАНДИСТИТЕ
АКО ПЪТУВАТЕ до Калоти
на или София, вие на Гради
ни непременно ще се орещне
те с хората в жълто-маслине
ни униформи. Това са митни
ческите от димитровградската
митница. И напразно ще из
литвате стеснение От това,
ано тези хора, по служебно
задължение, ви попитат за съ
държанието на вашия багаж.
Те изпълняват важна обще
ствена работа с цел да за
щищават нашето стопанотво,
като водят безпощадна борба
срещу нарушителите на митни
ческия закон.
В тази своя работа хората
от димитровградската митница
се срещат с световно извест
ни контрабандисти, добре за
познати в
своите' нечестни
сделки. Тук, на пропуснвателния пункт Градини, намиращ
се
на
международния път
Белпрад — София — Инотанбул числото на минаващите
през последните години трой
но се увеличи.
Кан митническите изпълнявагр
своята работа?
Колко
пътници и автомобили са ми
пропусквателния
на
нали
пункт при Градини? Какви ус
пехи има митницата изобщо.
По тези въпроси разговаряхме
с управителя на митницата в
Димитровград другаря ЛЮБО
МИР НАКОВ.
ЗА 9 МЕСЕЦИ — 4 326 847
ЗА

МИТНИЧЕСКИЯ

ВСЯНА КОЛА ПРЕДСТАВЛЯВАТ ЕДНА
ЗАГАДНА

М. А.
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ГРАДИНИ (1)

Ж,

за осъществяването на приходите и разходите в общинския бюджет в периода от 1
януари до 31 август 1976 година и за работата на здрав- •
ния дом през 1975 година. Де-легатите разискваха и по въд
проси о-г учебното дело — об ‘
хванатостта на децата, подле-жащи на обучение през учеб- ■
ната 1975/76 година и- др.

ПЪТНИЦИ
Ниной не е мотал да пред-

види числото на туристите,
които през 1976 година ще
минат през Градини. Затова и
митническата сграда и други
те служби представляват „тя-;
сно място" за нормален про
ток на пътниците. Затова се
предприемат сериозни мерки
за разширяване на граничния
пункт. За ’новия туристически
сезон тук ще се построят но
ви служебни сгради, а до
1980 година граничния пункт
при Градини ще бъде напъл
но готов.
Но дали и тогава пунктът
ще бъде в състояние да из
вършва своите задължения и
пътниците да минават без за
стой това ще понаже време
то. Тази година от януари до
края на септември при Гра
дини
са
минали
4 326 847
пътника! Това са половината
жители на осеммилйония Лондон, или половината
жители
от НР България или жители?
те на цяло СР Хърватско!
Димитровградчани ще пом
нят миналогодишното и това
лято, когато колоната от ав
томобили задръстваше тяхний •
град и всички пътища, воде
щи нъм града. Но едва ли
някой знае, че тук са мина
ли 1 185 512 кола. Това представлява три пъти повече от
колите, които
Югославия
е
...... т тпмнм
пРеди 10 ГОАИНИВ СЛЕДВАЩИЯ БРОЙ: ЗА
ПЛЕНЕНИ
НАРКОТИЦИ
В
СТОЙНОСТ ОТ 21 МИЛИАРД
СТ. ДИНАРА
Б. Николов

СТРАНИЦА $ .
БРАТСТВО
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Съласуваио развитие
на общините
На съвмвсТнот© васедайие
на Председателството на Южноморавсната междуобщинсна
регионална общност и на из
пълнителните органи на ре
гионалните общеотвено-политичесни организации в Лесковац
бе обсъден Проента на обще
ствения план за развитие на
Южноморавския
регион до
1980 година.
В мнформцията, изготвена
от Службата за планиране в
региона, бяха изтъкнати раз
войните възможности на ре
гиона в средносрочния период.
Чрез Обществения план тряб
ва да се осъществи по-интен
зивен стопански ръст, рацио
нално ползване на минерални
те и други ресурси, по-бързо
и стройно развитие на най-изо
станалите и крайгранични об
щини и др.
За тази цел се предвижда
обезпечаване на средства за
капиталовложения, които да
бъдат три пъти по-големи от
същите в предишния период.
В разискванията върху проИЗ НАШИТЕ ПРЕДПРИЯТИЯ

'
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Воя Станкович,
председател
на Междуобщинската регио
нална общност
екта на обществения план бя
ха направени голям брой за
бележки. Една от основните
е, че този проект на дава
I

Незавидно стопансно положение
В дървообработващата про
мишленост на нашата страна
работят над 155 хиляди души
или 4% от общия орои на
заетите лица в стопанството.
В., осъществяване на дохода
дървообработващата промиш
леност участвува с 2,8%. От
общия брой на работещите в
дървообработващата промиш
леност почти половината ра
ботят в мебелните фабрики.
Оценява се, че дървообра
ботващата промишленост има
неблагоприятни тенденции на
развитие. Тук доходът в срав
нение с миналата година е на
раснал сам© с 1%, а в ме
белните фабрики едва с 9°/о
— в стопанството този про
цент възлиза на 22.
Между 281 мебелни фабри
ки в стараната е и „Васил
Иванов Циле” в Димитровград.
В това промишлено предприя
тие работят над 200 души,
което говори че мебелната фа
брика „Васил Иванов — Циле” принадлежи към групата
малки мебелни фабрики.
като
Оръдията на труда,
част от средствата най-много
допринасящи за постигане на
добри резултати, по отноше
ние на групацията в „Циле”
достигат само 32%. Следова
телно оборудеността е твърде
слаба, а това е и една от
основните причини, че „Циле”
години наред стопанисва на
ръба на рентабилността и със
загуби.
При това отчислеността на
средствата на т.руда оръдия
та на труда още по-показателно ' говори за слаба техни
ческа въоръженост. Донато в
групацията процентът на отчи
сленост е 57,4, то в „Циле”
този процент възлиза на 93,5,
което ще рече, че предприя
тието работи с почти напълно
отчислени оръдия на труда.
За възобновяване на основни
т© производствени мощности
следователно не може и ду
ма да става.
Участието на собствени из
вори в целокупните делови
средства също е неблагоприят
но по отношение на групация
та. В групацията на дървооб
работващата
промишленост
СТРАНИЦА в

собствените извори участвуват
с 33,9%, а при „Циле” този
процент е 15,81 Това означава, че организацията е прину
дена да ползва чужди сред
кредити на доставчи
ства
ци, ноето поскъпва самото
производство.
От досегашните показатели
личи, че стопанското положе
ние на мебелната фабрика
„Васил Иванов Циле” не е за
видно. И други показатели по
твърждават това. Така напри
мер обращаемостта на сред
ствата е 1,2 срещу 2,3 нолкото възлиза в дървообработва
щата промишленост. Участие
то на част от дохода за раз
ширяване на материалните ос
пови на труда в „Циле” до
стига само 0,5% — в дърво
обработващата промишленост
този процент е над 11.
такова
Естествено, при
стопанисване и с такива поназатели не може да се очак
ва и останалите — лични до
ходи и пр. да поназват добри
тенденции.
Разрешаването на проблеми
те главно е във възобновява
нето на средствата на труда,
отнооно модернизация на тех
нологическия процес на про
изводството. При това трябва
да се премине към специали
зиране в производството, кое
осъществи
то може да се
единствено чрез самоуправително споразумяване с остана
лите производители на мебеди.
В заключение бихме изтък
нали, че необходимостта от
раздвижване на инициативи и
собствените сили е налице. За
сега не може да се отрече,
че в предприятието не се по
лагат усилия да се намери
най-благоприятния път за из
ход от сегашното незавидно
насона
положение. В тази
трябва да съдействуват и ос
таналите общнисни фактори,
които и досега проявяваха ин
терес за съдбата и работата
на това димитровградско про
мишлено придприятие.
Ст. Н.

възможности да се види поотделното развитие на всяка об
щина в региона.
Според думите на предсе
дателя на Скупщината на Юж
номоравсната регионална об
щност, Воислав Станкович раз
иокванията върху този доку
мент, който е все още не е
цялостен, трябва да
про
дължат организирано в орга
низациите на сдружения труд,
в самоуправителнито общно
сти но интересите и в местни
те общности.
Станкович също така изтък
на, че публичното обсъждано
на проекта на обществения
план трябва да приключи в
тринадесетте общини в реги
она до 5 ноември. След това
планираните задачи ще се съ
гласуват по стопанските отра
сли с помощта на регионална
В. В.
та стопансна камара.

ЗАЩИТА НА ГОРСКОТО
БОГАТСТВО
По инициатива на общинска
стопанство, а
та служба по
по предложение на ИзпълниОбщинската
тел п ия съ вет,
скупщина в Босилеград ще
вземе две решения, отнасящи се до по-нататъшното раз
питие на горското дело в об
щината.
'Първото решение що има
за цол организирано изготвя
но и прилагане на редица ме
роприятия В7>в връзка с екс
плоатацията и възобновяване
то на частните гори,
които
възлизат на 12.340 хектара.
С частните гори собствени
ците досега различно, даже
и отихийно са стопанисвали.
Най-често те превалено са ги
експлоатирали, При това не
са били точно задължени за
възобновяването им. Тана гор

окият фонд е намалявал, а
опасността от ерозията се е
увеличавала.
Плановото прилагане на те
зи мероприятия, които ще ре
ализира компетентната общин
ска служба, трябва да разре
ши този проблем. Това нещо
о възможно, тъй нат0 горите
оа групирани в поречията на
Драговищица, Лисия ска, Любатсна и Тлъминсна река.
Въз основа на второто реше
ние, което ще вземе Общинснзта скупщина, окончателно
ще се определят границите
на обществените гори в об
щината. Пред последното надастрално премерване в мно
го села части от обществени
гори са били присвоени от
частни лица.
В. В.

ОТ ЗАСЕДАНИЕТО НА РАБОТНИЧЕСКИЯ СЪВЕТ В „ТИГЪР”

До 1980 година—двойно
по-голямо производство
★ ЩЕ СЕ СТРОИ ЖИЛИЩЕН КОМПЛЕКС

РАБОТНИЧЕСКИЯТ
съвет
при основната организация на
сдружения труд „Тигър” в Ди
митровград прие средносроч
ния план по развитие на тру
довата организация. Основно
ударение в плана е сложено
върху по-доброто ползване на
мощности,
производствените
изграждането на
фабриката
за голи гумени нишки и ма
газин.
Според
производствения
план до 1980 година е предви
дено увеличение на производ
ството на различни стони от
3700 на 7200 тона. Общият до
ход трябва да се увеличи двой
но, а средният личен доход от
сегашните 2300 на 3500 дина
ра. Във фондовете трябва да
се отделят почти четири пъти
по-големи средства от сегаш
ните.
В плана е предвидено да бъ
дат приети към 400 нови ра
ботника. Също е предвидено
известен брой работници да
се донвалифицира, относно

ЗА

РАБОТНИЦИТЕ

преквалифицира, в зависимост
от нуждите на производството.

На заседанието беше обсъ
ден и жилищния проблем на
работниците в тази трудова
организация. Членовете на ра
ботническия съвет бяха едино
душни, че проблемът трябва
да се разрешава дългосрочно.
Затова беше приет и едино
душно проектоплана на бъ
дещия работнически квартал.
Работническият съвет беше
осведомен, че най-сетне дъл
гогодишните усилия за обез
печаване на място са дали за
доволяващ резултат. Постигна
то е съгласие с компетентни
те органи на Общинсната скуп
щина работническият жилищен
квартал да се строи в „Иокшина махала", край р. Ниша
ва. Трябва да бъдат изграде
ни жилища за 65 семейства.
За да започне изграждане
то на жилищата, необходимо
е Скупщината на работниците
в заводите на „Тигър" да

приеме съответни решения за
изграждане на квартала и обез
печаване на средства. Въз ос
нова на тези решения ще се
търси Общинската скупщина
в Димитровград да приеме ре
шение за обезпечаване на мя
сто за строеж на квартала.
Работическият съвет прие
решение всяка събота до края
на годината, в зависимост от
нуждите, да бъде работна. В
момента това е небходимост,
понеже пазара изисква увели
чено производство.
На заседанието бяха разгле
дани и някои други въпроси.
Прието бе да се намали це
ната на някои видове стоки,
за да се намалят залежалите
стоки. Беше прието и предло
жението, ако трябва всички
трудещи се в организацията
да се ваксинират от грип. По
този начин болестта ще се
предотврати и значително ще
се намали броят на болните.
А. Д.

НА ПАЗАРА В ДИМИТРОВГРАД
'Подготвянето на зимница в
момента е най-антуално за до
макините. В това отношение
не е изключение и Димитров
град, където гьрез последните
дни градския пазар е снаб
ден със зеленчуци и плодо
ве. Най-много се продават
чушки. Цената им през ми
налия петък (пазарен ден в
Димитровград) беше от 5 до
10 динара за килограм, в зависимос-г от качеството им.
А.

Пазарът в Димитровград
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ЕЛЕКТРИФИКАЦИЯ НА ДОЛНА И

ГОРНА ЛЮБАТА

НАСКОРО ТОК В 85
ДОМАКИНСТВА
Чрез събиране на средства и с доброво
лен труд, хората сами финансират тази
благородна акция
НАСЕЛЕНИЕТО
от
селата
Долна и Горна Любата не седи със скръстени ръце. От
началото на тази пролет се
нае да електрифицира домо
вете си. Сега е съвсем ясно,
че
електрическите
крушки
тук наскоро ще блеснат. Всич
ки желаят това да бъде за
29 ноември — Деня на Репуб
ликата.
Това ще
бъде
двоен
празник за нас. Ще организи
раме незабравимо тържество,
да отбележим голямата трудо
ва победа
казва
КИРИЛ
ИВАНОВ, директор на основ
ното училище в Долна Люба-

Не трябва много труд, за да
се разбере с какзо въодуше
вление тук
хората организират и провеждат акцията по
електрификация.
Воички
са
живо заинтересовани по-скоро
да изгонят „тъмнината” от до
мовете, ои.
В центъра на Долна Лю
бата електрически тон ще по
лучат 43 домакинства. Те са
събрали 315 хиляди динара и
чрез доброволен труд вложи
ли 50 хиляди динара. Електри
фикацията всяко домакинство
ще струва около 7 хиляди ди.
нара. В тази анция Основното
училище участвува с 20 хиля
ди, а ООСТ „Напредък” с 15
хиляди динара.
От членовете на Съвета на
местната общност бяхме ин
формирани, че електрически
те стълбове са поставени, а
построен е и един от двата
трафопоста. Жицата същ0 е
набавена, но още не е опъ
ната. За 15 дни всички ра
боти могат да се довършат.
На подобен начин върви и
електрификацията в
центъра
на Горна Любата. — В тази
акция участвуват 42 домакин
ства, които успяха да събе
рат 250 хиляди динара за до
ставка на необходимия мате
риал. Стълбовете
са готови,
построен е трафопоста, а позаяви
ръчена е жицата
председателят на местната об
щност ИВАН СТОЙЧЕВ.
В. В.

с. ДОЛНА ЛЮБАТА
НОВИНИ ОТ ЗВОНСКИЯ КРАЙ

Клон на Белградската банка
Миналата седмица Белград
ската банка в Бабушница от
кри клон в с. Звонци. По то
зи начин тази банка се до
ближи до населението от то

зи район, което обича да пе
сти. В клона ще получават
чрез спестовани книжни лич
ните ои доходи работниците
в този край.

Учениците събраха 1360 кг
шипков плод
През последните няколко го
дини ученическата кооперация
в Звонци доста успешно ра
боти.
Учителският съвет ще въз
награди няколко ученика, кои
то се показаха като най-доб
ри в акцията.

Тези дни учениците от ос
новното училище
„Братство"
събраха
общо 1360 кг шип
ков плод. Учебничесната ноопе
рация го продаде на Органи
зацията на сдружения труд
„Вивовоче” в Пирот по 5 ди
нара за един килограм.
Това е още един успех на
учениците и кооперацията им.

И. М.

Не подмладява

се съставът на хората, които се занимават с овцевъдството

ИНИЦИАТИВИ

ТРАЙНА 0РИЕНТИР0ВКА
КЪМ ОВЦЕВЪДСТВОТО
СТАТИСТИЧЕСКИТЕ ДАННИ
показват, че Димитровградска
община преди войната е има
ла 78 000 овце и 8 000 козе
(1938). След освобождението
числото на овцете намалява.
През 1954 година е общината
е имало 63 000 овце, а вече
1955 година 65 000 овце. Днес
в обществения и частния сек
тор в общината има около
30 000 овце.
— Ние нямаме амбиции да
догонваме броя на овцете от
преди войната. Това за сега
не е възможно, защото все
по-малко хора ое занимават с
овцевъдство. Но ние искаме
с по-малко овце да увеличим
добивите във овцевъдството.
Затова сме предприели сери
озни мерни да подобряваме ра
сата на овцата в две направ
ления: създаване на овца кой
то ще дават повече мляно и
на овца с повече месо и въл
на — казва другарят СВЕТИ-

„Нишава” и отговорен по ов
цевъдство при
кооперацията
„Сточар” в Димитровград.
Като се има
Димитровградска
богати пасища и
гатство на сено
равдава акцията

предвид, че
община има
огромно бо
напълно оп
за подобре-

СВЕТИСЛАВ
ПАНОВ:
„Овцефермата в Бачево
ще бъде единствена в
СР Сърбия и ще служи
за подобрение на расо
вия състав при овцете.”

ние на животновъдството. Та
зи задача се пада на коопера
цията
„Сточар”, която
ще
увеличава и подобрява расо-

СЛАВ ПАНОВ, завеждащ ОСТ

За два вола —
20 хиляди динара
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Теса Тасев, селскостопански
производител от с. Звонци те
ои дни продаде на земедел
ската кооперация „Ерма” два
вола, за които взе два милио
на стари динара.
Теглото на единия вол е
било 840
килограма. Откупчинът Тодор Стоянов заяви, че
30 години работи в местната
кооперация и не помни до е
изкупен вол с приблизително
такова тегло.
Теса Тасев не крие тъгата,
че се разделил с воловете ои,
които е отглеждал цели десет
Текст и снимна
години.
Йордан Милано*

Светислав Панов
вил състав на своите стада и
същевременно, чрез „Зеления
план"ще подобрява овцевъд
ството в частния сектор. Ко
операцията сега има 6 100 ов-

це, които са разпределени в
овцеферми. Според изготвения
вече елаборат при Бачево ще
се създаде нова овцеферма с
5000 овце, нъдето ще се въ
веде полумеханизирана пре
храна на овцете и механизи
рано издояване.
Тая година вече се започна
с прилагане на опита от Ма
кедония, нъдето в онолността
на Щип се създаде
расова
овца по потекло от Плевен —
НР България. С това се цели
в Димитровградска община да
се създаде овца, която ще
дава повече мляко (Димитров
град и околността) и овца, ко
ято ще дава повече месо и
вълна (Висок).
Извършено е
изкуствено
осеменяваме
на
1800 овце с цел да се поотигне това.
— Трудности имам с анга
жиране на млади селски сто
назпани в овцевъдството
ва другаря С. Панов. — Те не
виждат никаква перспектива и
затова не увеличават своите
стада. Кооперацията също не
може да намери хора за ра
бота в този важен
отрасъл.
Затова ще ползвам опита на
друпите, нъдето се прилага ме
ханизация при
прехраната и
мълзенето. Това ще ни даде
възможност с по-малко работ
ници да увеличавам числото
на овцете. Считам, че трайна
та орентировна към овцевъд
ството, която подържат всич
ки обществено-политически ор
ганизацията в общината напъл
но ще успее.
Б. Н.
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СТРАНИЦА Т

ч>

Ия лдцвжка страница

В МОК НА СЪЮЗА НА СОЦИАЛИСТИЧЕСКАТА МЛАДЕЖ
В РЕГИОН НИШ

МЛАДИТЕ ОТ НИШНИ РЕГИОН И
МЕЖДУНАРОДНОТО СЪТРУДНИЧЕСТВО
ЕДНА 0т основните характе
ристики на съвкупната поли
тическа акция в нашето обще
ство е и
афирмирането
на
самостоятелната
ни
външна
политика, чиято основна цел
е непрекъснатото развитие на
сътрудничество
равноправно
между всички народи незави
симо от съществуващите раз
лики, укрепване на взаимното
доверие и мира в света, нанто и ускоряването на прогре
са на човечеството.
Сигурно е, че пред младеж
ките организации стоят значи
телни задачи на това поле.
Чрез развитие на различни ви
дове международно сътрудни
дават свой
чество, младите
принос към укрепване на ми
ра и сътрудничеството, като
същевременно поемат част от
отговорността за по-нататъшно
то развитие на разбирателство
то между хората.
И младите от Нишки регион
активно се включват в осъще
ствяването на тази значител
на обществена задача. За та
кава дейност съществуват бла
гоприятни възможности, поне
же Ниш, като индустриален и
университетски център има ши
рони възможности за сътруд
ничество с подобните центро
ве в чужбина, а от друга
страна Региона граничи на из
ток с Народна република Бъл
гария, което също така от
крива добри възможности за
крайгранично сътрудничество.
Досегашният опит «а млади
те от Региона не е голям,
но ежедневно се увеличава.
Що се пък касае до край
граничното сътрудничество, но
оител на тази дейност в Ниш-

ки регион е Общинсната кон
ференция на Съюза на со
циалистическата младеж в Ди
митровград. Това сътрудниче
ство се развива върху основи
те на конкретни билатерални
договори и
непрекъснато се
увеличава и обогатява с нови
видове и форми. Младежите
от Димитровград сътрудничат
със съответните комсомолски
организации в съседните бъл
гарски градове
Годеч,
Дра
гоман и Сливница, и то на
общеотвено^политичеоното, кул
турно и спортно полета и в
него вземат участие над сто
младежи и девойки 0т Дими
тровградска община.
За разширяване и задълбо
чаването на това сътрудниче
ство необходимо е на Общинската конференция на ССМ в
Димитровград да се оказва
помощ от страна на Междуобщинската
конференция на
ССМ в Ниш и в него да се
включват младите от всички
те петнайсет общини в регио
на.
В бъдеще младите от ре
гиона трябва още по-ангажирано да се включват в това
сътрудничество,
защото
от
него до голяма степен зависи
афирмацията на нашата само
управителна
социалистическа
система на
международната
арена, но при това не бива
«ито за миг да се забравя
спечелния
досега
престиж
на нашата страна като един
от
най-принципните
борци
за по-хуманни отношения ме
жду народите 0т целия свят,
борец за независимост, рав
ноправие и мир в света.
Ванче Богоев

Л

ДНЕС В ДИМИТРОВГРАД

Международна викторина
на Музикалната младеж
Днес в Димитровград ще се проведе
международна
викторина на музикалната
младеж. Това е първия кръг на междуна
родната викторина, която освен в Дими
тровград що бъде проводена и във Вършац. В съревнованията а Димитровград
ще вземат участие групи от Аранджело
вац, Белград (две групи), Димитровград,
Копар, Нрагуевац, Нови Сад, Смедеровска
паланка и Титоград (две групи). Всяка гру
па има по трима членове и инструктор.
Четирите най-добри групи от викто
рината в Димитровград со класират за по
нататъшни съревнования в Нрагуевац, а
сетне и Белград. На викторината в Бел
град ще вземат участие и групи от чуж
бина.

,Провеждането на викторината в Дими
тровград ще бъде предавано ял по вълните
на Радио Белград.
Организатор на съревнованията в Ди
митровград е Музикалната младеж, в съ
действие с културната общност. Обстоятел
ството, че викторината се провежда в Ди
митровград представлява голямо^ призна
ние за успешната досегашна дейност на
'Музикалната младеж в този град.
Димитровградската Музикална младеж
на срещите представяват НАТАРИНА АН
ДОНОВА, МИЛИЦА АНДРЕЕВИЧ и ДРА
ГАН НАЦКОВ. Инструктор на групата е
АДАМ ГЕОРГИЕВ, председател на Музи
калната младеж в Димитровград.
А. Д-

ЗАПИС ОТ ВОЕННО-МЛАДЕЖКО ОБУЧЕНИЕ В БОСИЛЕГРАД

И ШЕСТНАДЕСЕТГОДИШНИТЕ ДЕВОЙКИ
ВЪВ ВСЕНАРОДНАТА ОТБРАНА
При входа на военно-учеб
ния терен, скриващ се зад
гъста борова гора, ни поорещна стройно момиче във вой
нишка сиво-маслинена форма,
с пушка през рамо.
— Без разрешение н© може
каза отсечено.
те вътре!
Така започна срещата ни с
първото поколение на шестна
десетгодишните девойки
от
Босилеградска община на обу

системата на всенародната от
брана.
ИСКАТ ДА ЗНАЯТ КОЛКОТО
И МОМЧЕТАТА
Паузата между два учебни
часа използваме да узнаем
нещо по-определено за моми
четата, които тук за
първи
път взимат в ръце пушка, ав
томат, узнават какво е това

ИЗБОРНА ДЕЙНОСТ В ССМ В БОСИЛЕГРАДСКА ОБЩИНА

До 10 ноември ще се
изберат нови ръководства
Председателството на
Об
щинсната конференция на Съ
юза на социалистическата мла
деж в Босилеградска община
заключи до 10 ноември да се
проведат изборите във- всич
ки първични младежки органи
зации на територията на об
щината. Оформен е политиче
ски актив, чиито членове не
посредствено ще бъдат отго
ворни за изборната дейност
във всяка младежна организа
ция.
П0 решение на Председа
телството на Общинската мла
дежка конференция, по време
на предстоящата изборна дей
ност ще се формират «©ви
младежки организации от мла

дежи работници в ОСТ „Ав
тотранспорт" и в ОСТ за про
изводство, търговия и бито
ви услуги .^Босилеград”. Също
така в още четири села ще
се формират първични младеж
ки организации.
Трябва да се отбележи, че
предизборната дейност в Босилеградсна община вече е в
ход. В средношколския център
и в районните основни учили
ща са
проведени
първите
предизборни събрания, на ко
ито е анализирана досегашна
та двегодишна дейност и из
тъкнати предложения за из
готвяне на новите
програми
за работа.
В. В.

В ГИМНАЗИЯТА ж Б. ТИТО”В ДИМИТРОВГРАД

Учениците записват заем
АКЦИЯТА по записване на
народния заем започна и ме
жду учениците е гимназията
„Й. Б. Тито” в Димитровград.
Решението и учениците да се
включат в акцията беше прие
то на съвместното заседание
на Училищната конференция
на Съюза на социалистическа
та младеж и Училищната об
щност при гимназията.
Въз основа на приетото ре
шение, всеки ученик в гимнаСТРАНИЦА 8

най-малко
зията ще запише
100 динара заем. Трябва оба
че да изтъкнем, че това ре
шение не значи и наредба,
понеже анцията има доброво
лен характер. Така че в случая оа позволени и изключе
ния, за онези ученици, които
нямат материални възможнос
ти да участвуват в акцията.
Деница Илиева

на. За всеки случай преди да
тръгна прочетох книгата нан
се оказва първа помощ. Сега
виждам, че родителите напра
зно се страхуваха. Обучение
то и живота в нашения лагер
е наистина приятен - весело
разказва
БОЯНКА
СТОЯНО
ВА от Бистър.
— Твърдя, че в случай на
евентуална война не може ни
що да ме изненада. Зная как
се ползва оръжието, а зная
какво да правя в случай на
употреба на ядрено
оръжие
— назва ЙЕЛКА МИТОВА от
Рибарци.
ВИНКА ДЕЯНОВА от Долна
Любата ни каза, нито едно от
момичетата не
е познавала.
— Сега всичките сме добри
другарки. Това нещо отличава
нашето
обучение
каза
тях.
През свободното време мо
мичето Бранислава
Тодорова
визам акордеона и за миг
започва кръшно
„козарашно”
хоро. Пък и „селското” е че
сто на „репертоара”...
ПЪРВОТО ОБУЧЕНИЕ — ТВЪР
ДЕ УСПЕШНО

В строй — пред започване
чение и възпитание по всена
родна отбрана. Оттук бе и раз
бираемо
любопитството
ни
как тези момичета овладяват
тайните на обучението, за да
застанат във всяна ситуация
на страж на социалистическа
та и самоуправителната
ни
страна.
'На пространното плато се
провеждаше час
по
обуче
ние. Момичетата учеха как да
ръкуват с шушка. С голямо ин
терес слушаха учителя си, а
после една след друга сръч
но и опитно разплобяваха оръ
жието на части.
Друга група разучаваха авто
мата. А трета група разучава
ха и упражняваха как се оказ
ва първа помощ на ранени.
На пришълеца нрави
му
впечатление голямата самодис
циплина и интерес оред уча
стничките. Веднага
може да
се разбере личната заинтере
сованост на т©зи шестнадесет
годишни момичета най-непооредствено и
равноправно с
всички други да се включат в

на обучението

първа помощ ...
— За кратко време научих
много „тайни", които бяха при
вилегия само за
момчетата.
Преди да дойда тук почти ни
що не знаех как се ползва
боевото оръжие, как се оказ
ва първа
помощ
назва
СЛАВКА НАЙДЕНОВА от Гор
на Любата
НАДИА МЕТОДИЕВА от Дол
на Лиоина за първи път се
отделя от родителите си. —
Тук ми хареса много. Бих ис
кала обучението да продъл
жи поне още една седмица,
Преди не знаех нищо за воен
ното обучение, за което мои
те връстаници-младежи
тъй
гордо разправят. Сега, ногато
си отида у селото ще мога
да кажа на момчетата, че и
аз зная какво трябва да сторя
в случай на война, а не те
да ми разправят — назва Над
ка.
— Ногато получих
покана
да дойда на обучение, моите
родители се страхуваха. Аз
пък бях радостна и любопит-

В Отделението на народна
та отбрана
на
Общинсната
скупщина в
Босилеград
ни
казаха, че резултатите от пър
вото обучение и
възпитание
на женската младеж за все
народната отбрана са твърде
добри. С обучението е постиг
ната целта. Девойките са ов
ладели предвидената учебна
програма.
С изучаването на програма
та от областта на отбраната и
защитата, девойките теорети
чески и практически се оспособяват за съответни длъжно
сти в евентуална въоръжена
борба, за изпълняване на за
дачите на цивилната
защита
и в борба срещу природните
бедствия.
Също тана девойките ое за
познават със социалистически
те морални стойности на чове
ка и с патриотичните традиции
на нашите народи и народности
За успеха на обучението са
допринели и другарите СМИЛ
КСВ и БОНЕВ, които са били
•плавни организатори и ръково
дители.
В. Велинов

БРАТСТВО
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ПОДГОТОВКА ЗА АКЦИЯТА „МЕСЕЦ НА КНИГАТА"

шшот
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РЕФОРМА НА УЧЕБНОТО ДЕЛО

ПО КОИ ПЪТИЩА ДО ПО-ЕВТИНА
КНИГА?
ПОЛОЖЕНИЕТО >на книгата
в нашето самоуправително об
щество, нейната цена (която
през последните години твър
де бързо се увеличаваше) пъ
тищата й до най-широките чи
тателски кръгове
станаха
тема на много разтвори, до
говори и мероприятия. В хо
да на акцията „Месец на кни
гата”, която ще продължи от
15 т. м. до 15 ноември, обще
ственото положение на книга
та ще привлече особено вни
мание, за да стане този из
вор на знания по-достъпен на
широк кръг читатели.
Следователно, това ще бъде
специална тема на онези, кои
то пишат
книги,
публинуват
или с любезнателност ги четат.
И в Нишки регион тазгодиш
ната акция, свързана с кни
гата, се посреща подготвено.
Вече са
договорени
много
брони и срещи с писатели, ли
тературни вечери, гостувания
на трибуни в училищата и на
факултетите,
в
частите
на
ЮНА,
местните
общности.
Почти във всички среди през
този месец и през ноември
вниманието ще бъде отделе
но на книгата, нейното зна
чение и стойност, а също и
на онези, които я създават.
Освен
литературната
мла
деж, сдруженията на писате
лите и литературните
прево
дачи, в акцията
ще
бъдат
включени и народните библио
теки. числените
литературни
клубове, литературните дружи
ни по училищата, културно-ху
дожествените дружества, издателствата и
книжарниците.
Всичко това обаче няма да
има манифестационен харак
тер. Вече дълго време се раз
говаря и полагат усилия за
подобряване на общественото
положение на книгата. Общин
ската конференция на ССРН в
Ниш неотдавна на конферен
ция, прие заключения за об
щественото положение на кни
гата в
самоуправителнително
общество, изхождайки от ре
шенията на Десетия конгрес
на СЮН, Седмия конгрес на
СНС, резолюциите за науката
и културата и Конституцията,
в които се подчертава необхо
димостта
на
книгата да се
даде приоритетно място. Ней
ния пример безспорно ще по
следват и в други среди в
Нишки регион.
През октомври и ноември
заключенията, приети в Ниш,
ще се разгледат в обществе
но-политическите организации,
общностите, училищата, библи
отекитем в други среди, за да
набележат акции и мероприятия и по тоя начин от своя
страна да дадат принос кни
гата да стане културно и об
ществено благо, което да бъ
де не само много по-достъп
но с цената, но и в по-голя
мо количество да се озове в
библиотеките.
Ще се набляга върху ук
репването на идейните и кул
турните мерила в издателсната дейност, на марнсически
подход, издаване и приближанай-забележителните
ване на
произведения на марксистката
литература.
Оценява се, че
най-важната задача в предсто
ящия период е осъществяване на решително влияние на
общата
върху
работниците
подобряване на
политика за
общественото положение на
книгата. Съществуват инициа-

ти ВИ,, достойни за всяко вни
мание във всички местни об
щности .трудови организации,
организации на Социалистичес
кия съюз, да създават любита/ии на книгата. В тях, както

йшшш»

ДОКОГА БЕЗ
ПРОСВЕТНО-ПЕДА
ГОТИЧЕСКА СЛУЖБА?

След всични трябва да послед
ва обществена акция за у-вели
чеше на тиража, на публику
ваните произведения,
което
до голяма степен ще влияе и
за намаляването на
цените.

АКТУАЛИЗИРАНЕ

се изтъква, биха не само се
популяризирали книгата, но и
оценява, с което на известен
начин ще се разшири обще
ственото
влияние за издава
нето на книгите, а също ще
се насочи вниманието към та
зи
забележителна
културна
ценност.
В тази единствена едноме
сечна акция върху популяри
зация и приближаване на кни
гата, твърде е важно книгата
да бъде по-дъстъпна и с це
ната си.
Издателствата така предви
ждат намаление на цената и
до 30 на сто, обаче тази це
на не е толкоз стимулативна.
АКЦИЯ ЗА

Веригата от издателя до кни
жарницата е дълъг, па често
дори и онези най-забележителни книги не намират място
във витрините, отделно на кни
жарниците в малките места.
Най-забележителните резул
тати в „Месец на книгата" са
онези, които се осъществят
върху популяризацията на кни
гата, в създаването на такива
условия тя до проникне до
всички, на които е необходи
ма обогатяване на библиотеки
те с нови книги и откриване
на редица други начини тя до
•дойде до нови читатели.
Д. Миленнович

ИЗКОРЕНЯВАНЕ НА НЕГРАМОТНОСТТА

НЕГРАМОТНОСТТА—КЛАСОВО ПОЛИТИЧЕСКИ ПРОБЛЕМ
★ Започнаха с работа три паралелки за
образование на възрастните
ПРЕДСЕДАТЕЛИТЕ и секре
тарите на първичните органи
зации на Съюза на синдика
та от Димитровград разгледа
ха ориентационната програма
на десетгодишната дейност за
ограмотяване на възрастните.
Бяха приети становища и ме
по-нататъшния
роприятия за
ход на тази дейност.
Дейността върху ограмотя
ването на възрастни
в
СР
1970
Сърбия
започна
през
година с цел неграмотността
в тази република да се изко
рени. Основна причина, че в
СР Сърбия, заедно с автоном
ните области Косово и Войгодина е
водина, през 1970
имало повече от един милион
17%
лица
с
непълно
осили
новно образование.
През същия период в Ди
митровградска община с неI.
пълно основно образование е
повече
от
2
хиляди
дуимало
ши или 15 на сто. Наистина
това число не може да се
приеме напълно за достоверно, съвсем неграмотни (без ни
то едно отделение) са били
само 73 лица.
Воични тези хора са наотанени или в организациите на
сдружения труд или са реги
стрирани в Отдела за настаня
ване. А днешните условия на
производство и изобщо изисобщеотвото по
кванията на
този въпрос са ясни.
В димитровградска община

НА

ВЪПРОСА

С новите учебни програми,
които Прооветнидт
съвет на
СР Сърбия прие към края на
юни т. г. бе завършен нор
мативи о-адм ини страти в н и ят
етап в провеждането на ре
формата на нашата образовасистема.
телно-възпитателна
Намираме се в разгара на
практическо осъществяване це
лите и задачите на реформа
та, които изискват коренни
промени в работата на всич
ки просветни институции. Ре
ализиране на реформата не е
възможно без участие на всич
ни трудещи се, предимно на
трудещите се в училищата и
родотвените образователни уч
реждения. В борбата за създа
ване на новата, самоуправител
но-социалистическа учебна сис
тема особенна роля има про
служсветно-педагогическата
ба. Освен класическите функ
ции, като надзор и контрол,
прооветно-педагопичесната слу
жба трябва да изиграе реши
телна роля в идеологическото
и професионалното
издигане
на просветните работници, ка
то ги подготви и мобилизира
в решителната борба за рефор
мата. Освен това на просвет
но-педагогическата служба се
възлагат и някои изследовател
ски задачи например намира
нето на най-подходящи реше
ния за проблеми от местен
или регионален характер и пр.

са
набелязани
мероприятия
за изкореняване на неграмот
ността. Изготвен е план за
десетгодишното
образование
на възрастните. В него ясно
и недвусмислено е казано,
че тя трябва да се наблюда
ва като класово-политически
проблем, в чието разрешава
не трябва да участвуват воички политически фактори в об
щината.
Като първо конкретно меро
приятие о
и изготвянето на
споразуме
самоуправително
ние за ограмотяване на въз
растните и откриване на три
паралелки за образованието
им. Към основното училище
„Моша Пияде" вече започна
ха с работа три паралелки —
2 в VII и една е VIII клас.
В тях трябва да завършат ос
новното си образование около
Осемдесет на сто
Ото души.
от ,'ях са регистрирани в От
дела за настаняване, а 20 на
организациите
на
сто са в
сдружения труд.
Всички те са могли да завършат основното
™ о&разоеание задочно. Но в случая е
трябвало сами да
се подготвят и да държат
изпити по
всички предмети. Сега полощението о съвсем друго. Те
работят по съкратена пропрама и не държат изпити по
аоични предмети, което е ре
гулирано чрез Заноиа.
д д

МАЛКО ПРЕДИСТОРИЯ
Изхождайки от това
схва
щане за ролята и значението
на службата, както и от нови
те интеграционни общественополитическите тежнения в рам
ките на регион Ниш, Междуоб
щинският завод за усъвършен
ствуване на възпитателно-обра
зователното дело
предприе
мерки и започна разговори за
обслужване на всички общини
в оегион Ниш, включвайки и
СО Димитровград. Разговори
те се привеждат към сключва
не на делови договор, който
веднага трябва да влезе в
сила. Тези почини във всеки
случай трябва да бъдат по
здравени, обаче в момента не
трябва да се изпускат от вни
манието редица въпроси, кои
то и занапред остават открити.
Усилията около създаването
на педагогическа група, служ
ба или друг подобен апарат,
който щеше да се занимава
с изследването и решаването
на въпроси опецифични за
учебното дело на българоната
народност продължават с го
дини. Такива специфични проб
леми, с които другите служби
не се срещат са например
учебници на роден езин, нреазн0ше история и пр., органиопреснителни
семип
к
нари по български език и литература
и др.
Всяка година се правят опи
-пи да се намерят изходи, ко
ито да заяоволят нуждите на
воич№и народностни училища в
о6щшит0 Боо„леград, Сурдули

ца, Бабушница и Димитров
град, но успех не се постига.
По-нататъшно отлагане сега
може да бъде от съдбовно
влияние за окончателно изкар
ване на реформата.
И нещо най-интересно, докато другите
просветно-педа
гогически
служби в страната
се оплакват, че нямат доста
тъчно материални средства, Ре
публиката всяна година от
деля достатъчно средства за
тази служба на българската
народност. Но за съжаление
те остават неизползвани и се
погаоват!
Назначаването на
подходя
щи кадри също не представ
лява трудност, защото в Бо
силеград и Димитровград, и в
другите общини мнозина про
светни работници притежават
всички необходими
качества
да бъдат добри просветно-пе
дагогическите съветници.
ПРЕДЛОЖЕНИЯ
През ноември предстои репросветноверификация на
педагогическите заводи в Ре
публиката. Заводът в Ниш пред
приема сериозни мерки за раз
ширяване и попълняване с но
ви кадри, и за организацион
но заздравяване. Ако искаме
успешно и без застой да ожи
вотворим задачите на рефор
мата и в нашите училища ние
трябва незабавно да пристъ
пим към създаване на тази
служба. Неоспоримо е, че до
сега малко е постигнато пове
че поради субективни, откодкото поради обективни причи
ни . .
Започнатите преговори и постигнатото споразумение меж
ду Завода в Ниш и Самоуправителната общност по основно
образование в
Димитровград
не трябва да се опрат или от
меняват акцията. В нея тряб
ва да се включат и съблюдват интересите си и остана
лите общини.
Най-подходящ
център за службата за народ
ността се оказва Ниш. Но то
ва не означава, че и всички
съветници непременно трябва
да бъдат настанени там. Ня
кои съветници за малцинстве
ните училища трябва да имат
седалища в Димитровград, от
носно Босилеград.
По такъв
начин ще бъде превъзмогнато
досегашно частично или никак
во педагогическо обслужване.
(Димитровград цели десет го
дини не е посещаван от съот
ветната служба).
Не
съществуват
никакви
пречки в най-скоро време да
се организират съвместни раз
говори на представители от за
интересованите образователни
общности и общини, за което
и реднолегията на „Братство"
.ще даде свой принос.

др Сп. Сотиров, съветнин
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ЗАИРЪСЯВАНЕТО НА
ЧОВЕШКАТА СРЕДА
УГЛАВНО РО
Здравеопазването в Бабуш*
нишка община се бори с ред
проблеми. Поради изостанало
стта му, в този край трудно
се решават да дойдат лекари,
а и ония които
дойдат, не
след дълго го напускат. Гова е причината, че има ра
йони като Звонци и
Велико
Бонинци например, където ня
ма постоянни лекари, а „визитации’ в здравните амбулато
рии в тях правят няколко пъ
ти седмично лекари от Здрав
ния дом в Бабушница.
Ясно е, че решението не е
в посещаването на тези ам
булатории два-три пъти в сед
мицата. В тези райони трябва
да се обезпечат лекари, кои
то да бъдат постоянно
там,
винаги готови да се притекат
на помощ на хората.
В периода до 1980 година в
Бабушница ще са необходими
общо още 8 лекари обща прак
■тика, 13 медицински
сестри
4 акушерки, а в амбулатория
та в Раков дол — една меди
цинска сестра. По този начин
на оно 3 400 души население
ще се пада по един лекар.
Днес на един лекар се падат
по 5.500 души, защото в об
щината работят 6 лекари, 5
стоматолози и 29 души —
средномедицински
кадри.
В
диспансера за жени ще тряб
ва един лекар специалист и
още една медицинска сестра.
И диспансера за здравна за
щита на предучилищна въз
раст се нуждае от още кад
ри. Необходими са му още
двама лекари от които еди
ния да бъде лекар-специалист
и 4 медицински сестри и по
този начин на 3 400 деца ще
идва по един лекар.

В хипиенно-епидемиоложката
служба са необходими двама
санитарни техници, а в лабо
един биохимии
раторията
и трима лаборанти-техници.
В службата по бърза помощ
ще трябва лекари обща меди
цина.
В предстоящия петгодишен
необпериод освен кадри
ходими са и нови сгради за
амбулатории в Звонци и Отрелъц и такива за здравни стан
ции в Раков дол, Бовдановац
и Стол.
Предвижда се и адаптация
на помещения за здравна стан
ция във Велико Бонинци.
С разрешаването на набеля
заните проблеми здравеопазва
нето в общината до
голяма
степен ще се подобри. Ще се
премахне блъсканицата в Здра
вния дом в Бабушница, която
е обикновена картина особе
но по време, когато хората на
село са свободни, а и в найотдалечените райони ще има
лекари.
Занапред
развитието
на
здравната служба в общината
трябва да се насочи към ра
ционализация
на
здравната
мрежа и създаването на ус
ловия за по-ефикасна здрав
на защита. На първо място
— трябва да се
подобрява
превентивната здравна защита.
Една от задачите на здрав
ната служба също е и изди
гането на здравната култура
на населението и постоянна
борба за подобрение на хи
гиенните условия, както и во
дене н$ постоянна борба за
опазване на човешката среда.
Трябва да се подобрява и
здравната защита на остарели
и изнемощели и др. лица пол
зващи пълна здравна зашита.
М. А.

Каналът на „Строшена чешма“ изто
чник на зараза

туберкулозата
В рамките на седмицата на
тубернугозата
борба против
д-р Йован Лазаревич,
ленар
в здравната станция в Звонци,
пред учениците от местото ос
новно училище „Братство" изпесе сказка на тема „Тубернулозата .
Учениците с голямо внима
на
ние изслушнаха сказката
Лазаревич. Лазаревич е изне
съл тази сназна и пред уче
ниците в основното училище
И. М.
в Стрелъц.

вия за труд, здраве и соци
ална политика във връзка с
гласуването на Закона за за
щита на човешката среда ка
то илюстрация за твърде „раз
граници" на поняте гл и в ито
жизиена среда. От
тието

Предложеният законопроект
— както бе оценено на засе
данието — е твърде обобщен
и от него ще има полза само
ако б-ьде придружен с поясни
телни бележки и предписания.
Делегатите — членове на ра
ботна група се изказаха
за
по-конкретно определяне
на
формулациите на бъдещея за
кон, с който да се каже всич
ко онова, представляващо ин
терес за цялото общество.

Сказки на здравни теми
Общинската
Дейността на
организация на Червения кръст
в Димитровград се разширя
ва ежедневно. На това поле
голямо влияние и ползотвор
ното сътрудничество с Черве
Здравният
ния нръст оказва
дом в Димитровград.
В рамките на това сътрудни
чество през миналната и тази
седмица бяха

сказки от областта на здрав
ното възпитание на население
то.
Сказки на тема „Заболяване
на дихателните органи” бяха
на
изнесени в организацията
сдружения труд, местните об
щности и училищата.
Лектор беше д-р Сава Васов.

Рт съревнованието за оказване на първа помощ
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Застршенн т пушките
ЕДНА от причините за появата на рака на гръкляна
е тютюнопушенето, Свидетели сме на широко разпростра
нение на тази вредна привичка не само при възрастни, но
и при съвсем млади хора и юноши. Връзката между тютю
нопушенето и рака на гръкляна и белите дробове е дока
зана. В 93,5 на сто от всички болни от рак на гръкляна
се откриват пушачи със „стаж” по тютюнопушене 20 и
повече години. Ракът на гръкляна доскоро преобладаваше
предимно при мъжете, но последните данни показват уве
личаване на заболяванията и оред жените. Обяснението мо
же да бъде само в това, че тютюнопушенето сред жените
се увеличава значително.
Известно е, че в тютюневия дим се съдържат около
300 химически вещества с дразнещо действие върху лига
вицата на горните дихателни пътища, \от които 40 са из
вестни нато отрови — най-силна е никотинът. От тези отрови 16 могат да предизвикат образуване на рак. Повята
на белодробния рак и рак на гръкляна се свързват опреде
лено с бензипирена, получаван от пушещия цигари.
КОНЦЕНТРАЦИЯТА на никотина от 0,5 мг в един кубичеоки метър въздух е опасна за здравето и води до
значителни увреждания. При изпушване на по-голям брой
цигари (15—20) настъпват последователно някои признаци:
зачестяване на сърдечната дейноот, повишаване на кръвното
налягане. Върху централната нервна оиотема никотинът дей_ ствува депресивно. Подобни явления могат да се наблюда? ват и у непушачи, които пребивавал- в помещения с упорити
г-: пушачи.
Тютюнопушенето намалява общия тонус на организма
•и създава благориятни условия за раково заболяване.
«И

тгу.н произлиза и основния въп
рос, който работната група се
занимава: каква трябва да об
хване съюзния закон? С други
думи, дали той ще се отнася
само до защитата на въздуха,
водата, почвата или продукти
те, трудовата среда и др.

ИЗ ДЕЙНОСТТА НА ЧЕРВЕНИЯ КРЪСТ

.:лип

Каналът в „Строешна чеш
ма” е извор на зараза. Това
се констатира вече с години.
Такъв е изводът и на инспек
цията при органа на управле
ние в Димитровград. Но кой
трябва да очисти и поддържа
чистотата на канала е въпрос,
на който засега никой не да
ва отговор.
Воичко това обаче не пре
чи да се организира една тру
дова акция, както от страна
на жителите от I район, тана и от градската организа
ция на Съюза на социалисти
ческата младеж.
А.

Дали защитните ръкавици се
числят към съставна част от
въпчовешката среда? Такъв
рос бе зададен на иеотдавнаш
мото заседание на работната
група към Съюзния комитет
Югослапри Скупщината на

Председателят на комитета
Танкосава Симич изнесе мне
ние, че делегатите покрай за
конопроекта трябва да получат
и щателен анализ на състоя
нието по защитата на човеш
ката среда у нас, за да бъдат
по-добре запознати с материя
изта. С бъдещия закон
тъкна Т. Симич — трябва пре
делно яоно да се уточнят за
дълженията на
федерацията,
републиките и областите. Тя
изтъкна, че в настоящия Зако
нопроект не е определено кой
трябва да се грижи за опаз
ването на Дунав, който зася
га в интересите на почти всич
ки републики. Накратко каза
но, ще трябва приемането на
новия закон малко да се от
срочи,
докато законопроекта
мине на проверка във всички
на бъдещия законопроект госреди и се изучи всестранно
и задълбочено.
Какво значение се придава
говори и фактът, че е предвиде
на разпоредба, с която ония,
които замърсяват
човешката
среда ще бъдат подвеждани
под наказателна отговорност.
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Ако пушачът пуши цигара след цигара, парализата на
ресните е продължителна и реставрирането на нормалната
функция става много бавно. Ногато пушачът спи, организмът
мобилизира възстановяването на подвижността на ресните.
При събуждане се появява кашлица поради движението на
ресните изхвърляване на вредните вещества. Но пушачът
успокоява кашлицата с изпушване на първата за деня ци
гара и отново парализира движението на ресните. Този про
цес не е безкраен, достига се до пълна загуба на ресните
— появата на плоски клетки. Сега вече попадането на вред
ните вещества от тютюнопушенето става безпрепятствено,
защита на лигавицата не съществува. По дихателните пътища се натрупват вещества, които пряко увреждат тъканите
и довеждат до туморообразуване. Раковото заболяване не се
появява веднага. В гръкляна лигавицата зачервява, задебелява, което води до известни смущения. Тези оплаквания пушачът опеределено свързва с тютюнопушенето и не им отдава значение, точно когато се развиват процеси, които лекарока намеса’ би могла да отстрани.
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ПРИ ПУШАЧИТЕ
гръклянът се атакува п© няколко *
пътя: тюневия дим при вдишване и от кашлицата. При воич- =
ки пушачи се развиват фарингити, трахеити, бронхити, брон- ~
хиентазии И1 друпи.
Пушачите много често шропущат началните прояви на
раково заболяване и тогава се налага оперативна намеса.
Премахването на гръкляна (ларингентомията) прави болния
инвалид. Воичк-о по-поре упоменато показва вредата, която
нанася тютюнопушенето на организма. Това налага пълна
мобилизация на обществените организации, училища, културни институции за изкореняване на тази вредна привичка.
Широкото 'разпространение на тютюнопушенето тре
вожи основателно всички, които ценят здравето като найгол ямо богатство.
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ХОБЕЛИРАМ И ЛАКИРОВАМ
ПАРКЕТ И ПОДОВЕ
ПО ТВЪРДЕ
БЛАГОПРИЯТНИ ЦЕНИ
ФУТБОЛ

ЗА БЪРЗА И ТОЧНА УСЛУГА
ОТНЕСЕТЕ СЕ КЪМ

Добро игра на »А. Бваконскии
„ЕДИНСТВО" (ПИРОТ) — „АСЕН БАЛКАНСКИ" 1:1 (0:1)

ДЕЛЧА

ВЕЛКОВ

ул „Георги Димитров" № 25
ПИРОТ
Телефон
010 21-114

I

:

♦

Пирот, 10 октомври. Игрище на „Раднички” (Помощно).
Зрители около 400. Теренът добър. Време хубаво и подходя
що за игра. Голмайстор за „Асен Балнански" М. Петров в
38 минута. Съдия Р. Богосавлевич (Ниш).
„Асен Балкански": Г. Ставров 8, Д. Каменов 7, Г. Со
тиров 7, Н. Иванов 7, П. Димитров 7, А. Петров 7, М. Тодорович 8, Н. Алексов 7, Й. Деннов 7, А. Милев 6, М.
Петров 7.
Футболистите на „Асен Бал
канони” играха наравно с 0'Тбора на „Единство" в Пирот,
но ако бяха по-смели лесно
можеха от Пирот да се вър
нат с две точни. Резултатът
от 1:1 все пан е реален и
тази точка има голямо значе
ние за димитровградските фут
болисти.
безуспешни
След няколко
нападения и от двете стра-

ни „Асен Балнански” отбеляза гол в 38 минута на първо
то полувреме. Д. Каменов бя
гаше по деония фланг на на
падението. На 30 до 40 мет
ра от гола беше срязан. Нака
зателен удар би П. Димитров.
Той подаде топката до А. Ми
лев. Две-три крачни и Милев
бие на дузпата. Там е М. Пе
тров, удар с глава и топката
е в мрежата. Две т.ри мину

ти по-късно гостите имат шанс
да поначат резултата, но вра
таря брани.
Второто полувреме започва
с нападенията и на двата от
бора.
Но „Асен
Балнански”
нато че ли има намерение да
пази резултата.
Това обаче
не успява. В 79 минута „Един
ство" изравнява и това е край
ния резултат на мача.
-Най-добри
в
отбора
на
„Асен Бал канони” бяха М. То
до-рович и Г. Ставров, макар
че има вина за получения гол.

то в Турция и Перу загинаха
повече от 67 хиляди души,
съобщава американското спи-

ТЪЖЕН ПОМЕН
ИЗМИНАХА ТРИ ГОДИНИ ОТКАК ЗАВИНАГИ НИ ОСТАВИХА
НАШИТЕ МИЛИ И НИКОГА НЕЗАБРАВИМИ

Биевица Милчо - Мини
майор

и дипломиран

колар
В неделя, на
бовете им.
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октомври 1976 година ще посетим гро-

★

сание „геологически преглед”.
Всяка година в света стават
средно 16—18 големи и едно
земетресение.
катастрофално
Само за първите три месеци
на тази година е имало де
сет големи и три катастрофал
ни земни труса. За големи се
преценяват земетресенията от
седем бала, а като катастро
от осем и повече
фални
бала по скалата на Рихтер.
„Геологически преглед" не
дава точния брой на загина
лите, тъй като не разполага
с данни за Китай. Останалите
жертви са над 27 хиляди ду
ши — от тях 23 хиляди са в
Гватемала, 3100 въз Филипи
ните и др.

■>

от

села:

Бранновци

★

]

Опечалени семейства:
БИЕВИЦА и ЦЕНЕВИ

Изгледи

През 1969 година в нашата страна са. работели
25 787 лекари, зъболекари и фармацевти — един на
784 жители. Пет години след това — през 1974 година
— броят на тези специалисти се увеличава на 34 461
души или — един лекар .на 632 жители.

От 1970 до 1974 година числото на радиопре
давателните станции в страната ни нарастна от 320
на 490 или с 53 на сто. Броят на регистрираните ра
дио-апарати през същия лериод се увеличи от 3,4 на
4,4 милиона броя или с 29 на сто.

електроинженер и

Асен Цанев

ЕДИН ЛЕКАР НА 632 ЖИТЕЛИ

А. Д.

Земетресенията в евета
Земетресенията през тази
година са- били най-разрушителни след 1970 година, кога-

Занимателна
статистика

Употребата на изкуствени торове се
ше все до 1972 година, когато достигна
един хектар.
Употребата на изкуствени торове се
ше все ло 1972 година, когато доотигна
един хектар. Две години (по-късно —- на
тар са употребявани по 90,4 кгр. минерални

увеличава
96,5 кг на
увеличава
96,5 кг на
един хек
торове.

ИЗПОЛЗВАНЕ НА МЕДА ПРИ РАЗЛИЧНИ БОЛЕСТИ

БОЛЕСТИ НА СЪРЦЕТО
Сърцето на човека фуннцио
пира още преди неговото раж
дане, в тялото на майката, и
работи непрекъснато до пос
ледния момент на живота му.
Със спирането на
сърцето
овършва и животът. Важната
работа на сърцето през целия
човешки живот изисква и съ
вършена и
висококачествена
енергия материя — храна. Та
зи храна е глюнозата, която
получаваме с меда като го
това храна. След операцията
и след прекомерно отслабва
не на организма във вените се
вкарва глюноза за подсилване
на организма. Във основата на
добрите резултати от приложе
нието на меда в Германия е
произведен препарат за
ин
жектиране. Венозните инжек
ции М.> в
университетските
клиники в Марбург и Мюнхен
са прилагани с успех на па
циенти, страдащи от сърдеч
ни
болести и ом у щения
в
нръвообръщението.
Опитът показва, че те
са
по-ефикасни ,0т инжекциите с
чиста гроядова захар. Здравеоловното състояние на паци
ентите се подброявало
още
олед първите инжекции. Тези
инжекции оказвали благотвор
но влияние и върху общото
здравесловно
състояние
на
пациентите.
Предприятие действуват не
посредствено върху
сърцето
ори сърдечна недостатъчност
като регулатори на неправил
ната му дейност поради изме
нения на сърдечния мускул.

Един от най-известните спе
циалисти по сърдечни болес
ти д,р Кох авторитетно заявя
ва, че медът е най-съвършена
та природна енергийна храна
за сърцето.
РЕЦЕПТИ

Медени
звездички
Продунти: 150 г мед, 500 г
типово брашно, 70 г пудра за
хар, 120 г масло, 2 яйца, 30 г
ванилиена захар, кората
от
половин лимон, мермелад от
цариградсно грозде около 100 г.
Технината на
приготвянето.
Омекналото масло се размесва
върху дъската с брашното и се
прибавят бакпулверът, яйцата,
ванилиената захар, медът и на
стърганата
лимонова
нора.
Омесва се мено тесто, разточ
ва се на части с формична се
изрязват мални звездични, ноито се пенат в силно загрята
фурна до бледен цвят.
Когато нурбийните
изстинат,
те се намазват с мармелада
и се залепват две по две. По
ливат се отгоре с
жълтъчна
глазура. Украсяват се с озахарени желирани плодове и ре
поставят в книжни кошнични.
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Всеобщо ограмотяване
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С мойега набора Стойне оди Плочу у
Босилеградску опщину зайедно смо служи
ли войску у Македонию и още од тегая сс
сприятел>имо и подържамо си връсНете. ^Ка
я имам нещо зор оплачем му се, ка бай
Стойне има зор одма ми напише писмо. Тия
дънове стиже писмо од Плочу. Кажем на
женуту: Стойне има некою муку щом МИ
се обаца. Пише ми:
„Манчо, млого сам запасал с вършпдбу,
ако си сработил дойде да ми помогнеш. .
Пуста далечина, мене годнне натнснуле,
ама ка ми пише Стойне требе да идем.
Два дъна ме друскаше автобуси най-по
сле стиго у Плочу. Идем уз планинуту пешНи и гледам жита си стою по гьивете ко да
йе юли месец. Оно и при нас скоро га прнбрамо, ама тува йоще по голем резил. Ми
слим си кво ме Стойне ока да вършемо ка
он йоще нейе ожел.
Стиго най-после. Стойне ме дочека с целу
вамилию. Я йоще оди врата му кажем:
„Бре, Стойне, окаш ме на вършпдбу, а иоще не си ожел . . .”
— Кути Манчо — каже Стойне — у писмото не може да ти пишем за кво те окам.
Че прочету пощарйете па че станемо за резил. А може и у новине да ни публнкую.
Не окам те да вършемо жито. Я йела овамо
да видиш що те окам . . .
Поведе ме Стойне у другу собу и ми
показа. Кво да видим: чудо! Цела соба натъпкана с цакове брашно. Ка погледа собата ми се завърте . ..
— Бре, Стойне, ако добре видим това е
брашно. Защо ти е толкова брашно, ка си
овършеш житото, че си имаш брашно . . .
Стойне се доближи до уото ми и ми
шъпну: „Манчко, излъга се. Рекоше „че поскупейе опалията и я търчи та натъпка со
буту..
— Дай га на комшийете ,— реко му я.
— Кому да дадеш ка у Ръжану и Пло
чу све иже су пълне с брашно.
И тека нищо не може на човеци да по
могнем. Ама само сакам да н>им дадем съ
вет. Друг пут ка чую дека нещо че поскупейе да не ламту и купую толкова брашно,
а да си гледаю жицето по кърат.
Манча

1973
Танзания, която през
година бе удостоена с между народи ата награда „Н. Н.
Крупсная" за големи постиже
ния в яикеидиране на негра
мотността, продължава с уси
лени темпово да развива на
ционалната система за обра
зование. Досега общият брой
на опрамотените достигат пет
мияиона. Само през миналата
подина специални курсове оа
посещавали три милиона ДУ-

СМУЩЕНИЯ
ег. петров

БдОО
он^и

Новият
закон за брака бе
приет през юли т. Г;

Жените в Белгия
получават равноправие
в брака
Белгийските жени онончател
но се освободиха от закона
за брана създаден п0 време
на Напалеон и получиха пълно равноправие в брана.
Сега вече няма да им бъде
нужно
съгласие от съпруга
си да поднесът заявление в

— Ало, търся инженер.
— Заминал е ще се върне
след една седмица.
— Тогава дайте ми заместни
на му.
— Кой? Оскин ли?
— Не, по-добре Ппткин.
— Пятнин го няма. Той е в
отпуска, ще се върне на два
надесети.
— ...тогава може и Оснин.
— Той е не съвещание в
главното управление.
— А Шалнов там ли е?
— Шалнов е в командировна.
— Тогава все едно кой —
нека се обадят Гусев, Зимин,
Снордов ...
— Гусев есега го няма, ще
се върне след малко. Зимин
отсъствува, а Скворцов пома
га в зеленчуковата база. Сигур
но утре ще е тук.
— Има ли поне някой там?
— Само аз.
— Тогава ще ви помоля ...
— Нищо не мога да реша,
дошла съм тук по работа, в
Секретарката
командировна.
ме помоли да я замествам, и
без това чанам. А тя излезе.
— Отдавна ли я замествате.
— Почти цяла седмица.
— Това е
безобразие!
А
вие кого чакате?
— Аз ли? Управителя, а и
той е излязъл и няма да се
върне скоро.
— Имате отлична памет. От
вас може да излезе чудесна

секретарна.
съм

ПЕЩЕРНИ
ОТКРИТИ
КИ НА КАВКАЗ.

РИСУН

рисунки
Повече от хиляда
стари 5000 години, са отирити
съобщава
в
Азербейдажан,
ТАСС. На рисунките са пред
ставени хора, животни, сцени
от лов, нанто и сцени ноито
представяват танцови ритуали
и обработка на зеята.
Близо до това място съветсните археолози са отирили и
селище с укрепление от брон

съда, да си имат своя смет
на в банната, да търсят рабо
та или да харчат собствени
те си пари.
С това мъжете
изгубиха
правото си
да управляват
с имота на жените си.

ХУМОРЕСКА

— Благодаря. Но за
кандидат на науните...

тв

с у ах/или. Освен това тя има и
политическо значение.
Наред със оистемата за ог
рамотяване се развива и ре
довното образование — за
следваща
учебна
гонина се
предвижда задължително ос
новно образование. А тази година-| броят на учащите се е
двойно по-гол ям от миналата
- Започнала е подготов
година,
10 хиляди млади учи
ката на
I.
тели.

ши Сред възрастните до 50
години неграмотни почти няма.
Т 01нз аии иск от,о п р а ви тел ств о
е издало декрет, с който за
дължава предприятията да ор
гонизират специални
курсове
Тази
служители.
за
своите
масова кампания играе голяма роля за културния подем
на страната. С нея се въвежезинът
официален
да нато

зовия период.

ТЕЛЕФ0ННЕН
ЗВЪНЕЦ
— Кандидат? В нашата сис
тема имаме само един канди
дат — Орлова.
— Аз съм Орлова.
— Странно... Е, що сте
там, ето за канво ще ви по
моля: ано търсят управителя,
нажет© им, че съм излязъл и
ще се върна след ...
— Почакайте, значи вие сте
управителя?!
— Да, какво има?
— Как канво?! Чанам ви в
работа, и ние ...
— Не мога, другарно Орло
ви не съм
ва. В приемната
много
сам. Тун се събраха
специалисти от различни нраприеманата ви?
— И канво? Аз ще ви чавъв вашата приемна.
нам

МИСЛИ
Когато няной си изгуби съвеста, защо ниной не я на
мери?

— Още не ...
— Тогава друнарно Орлова,
не си тръгвайте. Почакайте,
моля ви, докато поне някой
се върне. А ние тун ще ви
чакаме.
— Тогава, ано няной ме тър
си, кажете им, че излязох и
ще се върна ...
— ... след
една
седмица,
така ли?
— Да. От
вас би станал
отличен секретар. Довиждане!
(От руски)

— Между нас ти си бяла
казала враната на
врана
лебеда.

★
Човек влично
му се дава ...

★
Много е зает,
защото
нищ0 не работи ...

може, но не

★
Най-голями
обиждания
тези дребните.

★
Наивността се
години.

— Върнете се по-бързо на
ища и чанаме -само вас.
— Добре, сега тръгвам,
А сен ретарката ми вър
нала ли се е?

създава

с

са

„Литературная газета”,
МОСКВА

