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

*■ вестник но българската народност в с<рр Югославия -•
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ИНТЕРВЮ С ИНЖ. ДРАГАН МИЦОВ, ПРЕДСЕДАТЕЛ НА 
СО — БОСИЛЕГРАДтт §
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.V т е Фосфатната мина „Лисина", чиито рудни 

залежи се изследват вече няколко години', 
все повече става обект на разговори не само 
между обществено-политическите дейци, но 
и сред гражданите от Босилеградска общи
на. За да осведомим по-пълно нашите чита
тели, отнесохме се с няколко въпроса до 
председателя на Общинската скупщина в 
Босилеград инж. Драган Мицов.
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ада! И
йт —- Какво в момента може 

да се наже за откриването на 
фосфатната мина „Лисина”?

— В момента най-съществе 
ното е, че рудните залежи са 
установени и верифицирани от 
компетентните републикански 
комиоии. Засега залежите се 
преценяват на около 100 ми
лиона тона. Следва конкретно 
да се наже за качеството и 
технологическата експлоатация 
на фосфатите.

Специална група, съставена 
от най-различни специалисти, 
при мино-леярна Бор (РТБ) 
работи с ускорени темпове въ
рху инвестицонната програма. - 
Инвестиционният проект тряб
ва да бъде готов до 1 януари 
1977 година, като след това 
бъде предоставен на разисква 
не в самоуправите дните орга
ни на мино-леярна Бор.

— Дали откриването на ми
на „Лисина” е влязла и в дру
ги обществени планове, напри- 

план на

по-евтин: дали чрез хидравли
ка, или с товарни намиони. 
Ето за такива „спорни" вълро 
ои може да се говори. По от
ношение на транспорта има 
дилема. В началото по хидрав
личен път изглежда ще бъде
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Другарят Тито открива заседанието на Председателството

ЗАСЕДАНИЕ НА ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА ЦК НА СЮН

РАЗГЛЕДАНИ ВЪПРОСИ ОТ ОБЛАСТТА НА 

МЕЖДУНАРОДНИТЕ ОТНОШЕНИЯ
IЗаключителна реч на заседанието даде председателят 

Тито.__ Уводното изложение изнесе Александър Гърличков.

В разисванията взеха участие 
повече членове на Председател 
ството на ЦК на СЮН. 

Заключителна реч на за се- 
председателят

отношенията в между родно
то работничеоно движение и 
международната активност на 
СЮК.

Уводно -изложение изнесе 
другарят Александър I ърлич- 
ков, секретар в Изпълнителния 
комитет на Председателството 
на ЦК на СЮК.

На 3 октомври в Белград се 
състоя 24-то заседание на 
Председателството на Централ 
ния комитет оа Съюза на юго 
славските комунисти, което ръ 

на СЮК
данието даде 
на Съюза_ на прославените ко 
мунисти Йооип Броз Тито.

Разгледани беха също и ня 
кое въпроси от текущата дей 
кост на Председателството.

Драган Мицовноводи председателят 
другарят Йосип Броз Тито.

На заседанието бяха разгле 
въпроси от областта на 

отношения,

мер в средносрочния 
СР Сърбия?

— Да, в програмата ло сред- 
ноорочкмя план на СР Сърбия 
и по-специално в 
за развитие на крайграничните 
общини — фосфатната мина 
„Лисина” е внесена. Открива
нето й е запланувано с инве
стиционна сума от 146 мили
арда стари динара. При това 
има приоритетен характер.

— Има ли „спорни" въпро
си, ноито да спъват мероприя
тията по отнриване на мина-

скъп. Транспортът пък с товар 
ни намиони, ногато започне ре 
довна енсплоатация, в бъдеще 
ще струва повече. Затова и- 
кономистите понастоящем пра
вят изчисления. Естествено, че 
ще се избере по-евтиният на
чин на транспорт.

— Какво е сътрудничество
то с останалите общини, нои
то пряно или носвено имат 
връзка с отнриването на РУД- 
нина?

дани 
международните програмата

Между занаятчиите най-висо 
на сума записа Драгослав Хад 
жич (101 х.), след това Видо- 
сав Николич от с. Мачкатица 
(100 х). и гтр. А от работници 
те Йован Бъркович (34), Кръста 
Кръстим (30) и пр.

ЗАПИСВАНЕТО НА ЗАЕМ В СУРДУЛИШНА ОБЩИНА

ПЪРВИ в 

РЕПУБЛИКАТА Засега отлично. Разтво
рите в Сурдулица и Владичин 
хан, които проведохме съвме
стно с представители на ми- 
ко-леярна Бор и обществено- 
политическите ръководители в 
тези общини потвърждават тя
хната готовност да съдеиству 
ват за откриването на 
„Лисина”.

— Накрая, нанво и нога се 
очаква отнриване на мината?

— Основното е, че само руд 
нинът ще приеме на работа 
1200 души. С това надяваме 
се до голяма степен ще се 
реши въпроса за незаетата ра 
ботна ръна не само в Босиле
град сна, но и в съседните об
щини. Всични съпътствуващи 
обекти ще се строят в Боси
леград, а това значи ще се 
-развиват и останалите дейно
сти — здравеопазване, нулту-

Канто се очаква, планът за 
записване на народен заем в та? 
Сурдулица ще бъде изпълен с 
200 на сто.

Не, опорни въпроои ня- 
Пра-вят се изчисления кой 

начин на транспорт ще бъде
ма.

Ст. Н.
занаятчията Драгослав Хаджич 

Видосав Николич 100 хи-
★ Нови рекорди: 
записа 101, а зидарят минаЗАСЕДАНИЕ НА ОН НА СНС В БОСИЛЕГРАД
ляди динара

Повече работници 

комунисти
цех на .Дървена застава ’ в 
Сурдулица започва записване
то. Инак, от предвидените 

записани 780

Акцията по записване на на- 
за ст-роеж на ав-роден заем 

томагистралата Белград 
Ниш и регулацията на рекигге 
Морава, Сава и Дунав в Сур- 
дулишна община постигна из
вънредни резултати. До 1 ное
мври т.г. планът е изпълнен 
с 182°/о! С този процент Сур- 
дулишка община се нарежда 
между първите

580
хилядитум са

С изключение на ед-динара.
на част от „Мачкатица и „Хи
дротехника” — във всички ос 
танапи организации на сдруже 
ния труд записването е гтрик-

★Съюзът на комунистите в Босилетрадска 
община става организационно по-силен, 
идейно-политически и кадрово по-подгот- 
вен за по-ефикасно изпълняване на утвър

дените партийни задачи

Републиката. лючило.

Записването на заем и сред 
пенсионерите върви добре. Ме 
жду тях държи рекорд Стай
но Пеев от Клисура с 15 хи
ляди динара, а председателят 
на сдружението на пенсионе
рите Душан Томич е записал 
10 хиляди динара.

ра и пр.
Рисковано е да се 

точната дата, понеже 
анция е в процес на изчисле
ния, взимане на решения и 
пр. Най-вероятно пробното 
производство ще започне до 
края на средносрочния план. а 

от 1980 г. нататък. 
Интервю взе: Ст. Н.

посочиТози успех е резултат и 
на широната и всестранна ггад 
готовиа. Още на 16 юли е би
ла приета програма по разяс
няване значението на акцията,, 
а от 1 септември са открити 
записвателни места. Въпреки 
това още на 31 август в един

цялата

Стр. 4
редовното



Хронология на държавните преврати
в Африка уI

април— В Нигерия през
19!!'В Етиопия през септември 
1975. и в 
— Чад през април

_ В Конго, който по-късно
се преименува в Заир, през 

--Г.1 1965 година,
__ В Централноафринансна

в Бу-Държавният преврат 
»унди на 1 ноември е втория 
Аоред държавен удар в тази 
Страна от провъзгласяването 

независимостта и през 19од 
'Година и тредесет и шестия 
Държавен преврат в Африка

Насилствената промяна на 
властта в този период е стана 
ла в двадесет и две страни:

— В Египет през юни 1ньи

!
ноември

1975 годи-та република през януари 
— В Горна Волта през яну- 

1966. юли 1966,
В Яигерия *лрез -януари 

1966 и юли 1975, 
февруари

в на.V Безуспешните опити на дър 
жавни преврати, не на посо 
мени, но са повече на брои 
от успелите. Във всички из 
несени случаи армията властта 

свои ръце. 1 ранг- 
правителство само 
— - взело вла-

ари

1966, юли 
— В Гана през 

1966 и януари
_ В Бурунди през ноември

1966 и ноември 1976,
_ В Сиера Леоне през март

1976 и април 1968,
_ В Мали през ноември

1968,
_ В Либия през септември

1969,
— В Сомалия през декември 

1969,
— В Уганда през януари 

1971,
— На Мада,оскар през май 

1972 и февруари 1975,
— В Руанда през юли 1973,

1972,
е взела в
данското
в един случай е 
стта в свои ръце и за кратко 
време. Това станало в 1ана.

Ролята на армията в полити 
ческия живот в Африка не е 
случайна. Войоиата е най-добро 
организираната обществено 
сила на „черния континент и 
понянога единствено тя е а 
състояние да обезпечи

Държавните преврати 
са имали на прицел ко

румпираното цивилно управле
ние, а а някои случаи като на 

Етиопия и Сомалия

година,
_ В Судан през ноември

1964 и " производители *е^°Пр^иА^итът^^Т1тго ^разглежда изложбата1958 година, онтомври 
май 1969 година,

— В Тог0 през януари 1963 
и януари 1976 година,

— В Народна република Кон 
го през август и 1963 и август 
1968 година,

— В Дахомей, която 
сно се преименувала 1_ 
през октомври 1963, декември 
1967, декември 1969 и октом 
ври 1972 година,

— В Алжир през юни 1965,

Визона

ПРЕЗИДЕНТЪТ ТИТО Впо-нъ- 
в Бенин про

БОСНАмени.
често

пример в 
— и характер на социална ре 
волюция. Това естествено, не 
се отнася до всички държав 

ноито понянога

В БУГОЙНОНА НЯКОЛКОДНЕВНА ПОЧИВНА
СЛЕД ИЗБОРИТЕ В САЩ

По време на почивната дру 
Тито прие и води разго 
най-висшите ръководите 
СР Босна и Херцегови 

на. Разгледани са аитуалните 
областта на обще

.. ни преврати,

Президент Джими Картър
■ в ри на чуждестранна намеса —

Грижливо Прикривани — но без 
особено влияние върху съби 
тията в африканските страни.

СЪРДЕЧНО посрещнат от на 
селението и 
на СР 'Босна и Херцеговина на 

Рито

гарят 
вор с 
ли на

ръководителите

4 ноември президентът
в живописния градпристигна 

Бугойно, нъдето ще пренара 
няколко дни на почивка.

въпроси от 
ствено- икономическото разви 
тие на Републиката и резулта 

постигнати във всенарод
Многото насилствени проме

ни на властта изобщо говорят 
за техните мотиви — 
ният континент" преживява въл 
нения, които не винаги дават 
възможност за спазване 
традиционния метод на упра 
вление.

На следващия ден * прези- . тите 
дентът Тито с придружаващи 
те го висони личности във фа 
брините на „Унис" в Бугойно отвува и секретарят на Изпъл
разгледа изложбата на военна нителния номитет на Предсе
та индустрия на Босна и Херце дателството на ЦК на СЮ

другарят Стане Доланц.

ната отбрана и обществена са 
мозащита. В разговорите уча

че „чер

на

ианюг) говина.

/ .
САВО НЪРЖАВАЦ — ДРАГАН МАРКОВИЧ

КАКВО Е ТОВА?ИНФОРМБЮРО —
(продължение)

В ЗАКЛЮЧЕНИЕ
рефпорма от ловечето страни, ноито я кри
тикуваха. (максимум на земя между дру
гото е по-малък от бошинството на оста
налите). В народофронтовсните организации 
на някои информбюровски страни още 
през 1947 година равноправно участвуват 
и някои групи на буржоазните партии, 
докато Народният фронт на Югославия 
представлява единна масова организация, 
израснала в Народоосвободителната война, 
която приема програмата на ЮКП. И вме
сто да бъде похвалена, че осъществява 
пълно влияние в тази многомилионна ор
ганизация, ЮКП бива остро нападана, че 
се „разводнява” в нея! Нападнати сме за 
„недемократични отношения" в редовете 
на ЮКП, забравяйки на тези отнояения 
в соботвените партии, в които идва до 
потъпкване на елементарните норми на 
вътрешнопартийна демокрация (оценка на 
XX конгрес на КПСС). Прави ни се забе
лежка, че още не сме провели партиен 
конгрес, въпреки че непосредствено зад 
нас бе периодът на нелегална борба, осво
бодителна война и социалистическа револю 
ция. Владствуващата ВКП (б) например 
своя XVIII конгрес проведе през 1939, а 
следващия XIX тринадесет години по-късно 
(1952).

ПЕТИЯТ КОНГРЕС — ЕДИННИ С ТИТО
В неголямата зала на Дома на иардата 

в Топчидер Белград се събраха .2344 
делегати на първото най-голямо събрание 
на нашата Партия след победата на соци
алистическата революция. Това бе Петият 
конгрес, нойто започна на 21 юли, а завър 
ши на 29 юли 1948 година.

Югославската комунистическа партия 
тогава имаше 486 175 членове и 51 612 кан
дидати. Това главно бяха надри от револю-

Резолюцията на Информбюро става 
единствен документ, не само като свиде
телство на състоянието на отношенията 

между народното комунистическо и Ра* 
ботническо движение, но и като израз на 
дълбока криза на отношенията между со
циалистическите държави. Рядко в следво 

и междудържавнаекната международна
може да се намери подобен до*Новоизбраният президент Нар 

съпругата си привет- практика
нумент, в който председателите на прави
телствата, министрите и висоните държав 
ни функционери (понеже и това са били 
партийните ръноводители на шестте стра 
ни и осемте партии, подписали Резолюция 
та), да призовават народа на една друга 
страна да свали своето занонно правител 
ство1 Без стеоневие, съвсем публично по 
най-пруб начин се намесиха във вътрешни 
те работи на една суверенна държава.

Другарят Тито вече от самото начало 
схвана, а последвалите събития го потвър 
диха, че стълкновението не поникна от т. 
н. идеологически несъгласия за отделни 
въпроси на ооциалистическо преобразова
ние, но че това бе „въпрос на отноше- 

между ооциалиотически страни' и 
отношения между партии. Става дума за 
това, че Тито и ръководството на ЮКП не 

да приемат Сталиновия диктат,

КрятстЗо тьр със 
ствува избирателите

■ЕСТНИН НА БЪЛГАР- 
СНАТА НАРОДНОСТ В 

С*Р ЮГОСЛАВИЯ 
Надам „Бреггетио"
Излиза всеки петък
Урежда редакционна

колетна 
Директор 

ТОДОР ВЕЛЧЕВ 
Гмиеи и отговорен 

редантор
СТОЯН СТАННОВ

На изборите в САЩ, състо 
яли се миналата седмица на 
власт дойдоха демократите 
след осемгодишно управление 
на републиканците. На избори 
те победи демонратичесният 
кандидат Джими Нартър.

Джими Нартър е роден през 
1924 |<одина в Джорджия, ед 
на от южните щата на САЩ 
в семейство на фармер. Бил е 
служител, офицер, фармер и 
инженер. През 1970 година 
става гувврнер на щата джорд 
жия.

Технически редактор
БОГДАН НИНОЛОВ ния

Телефони: доен 
44-444, Редакция

пожелаха
понеже това ще представлява отстъпление 
от марксизма — ленинизма, това би озна
чавало уклон от собствения ход на 
революцията, предателството към вече до
тогава осъществените придобивки.

Въпросите и примерите, ноито се по
сочват в писмото на Сталин, а след това и 

Резолюцията, изфорсирани са като маска 
за опрадвание на нападението. Понеже на
пример Югославия е нападана за непосле
дователност в аграрната политина, въпрени 
реформа от повечето страни, които я нри-

Адреса на реданцията: 
Кей 29 декември 
^ 1 — Ниш

а полугодишен 10

Текущи сметна
в

СДН — Ниш
„Вуи Наред

или”, От. Пауновия 
МП- Ниш

П
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МИХАИЛО АПОСТОЛСКИ 

ОТЛИЧЕН
ИЗ ДЕЙНОСТТА НА СЪЮЗА НА СИНДИКАТИТЕ

ЖАЛБИТЕ^НА РАБОТНИЦИТЕ 

РАЗОТКРИВАТ ЯВЛЕНИЯ_ Президентът на Републиката 
Иосип Броз Тито отличи с Ор 
ден
председателя на Македонска 
та академия на науните и из 
нуствата Михаило Апостолсни.

Другарят Апостолсни е полу 
чил това висоно отличие по по
вод 70-годишния си юбилей за 
извънредни задлуги в наро- 
доосвободителната борба и за 
големия принос в изграждане 
то на страната.

народно освобождение
ПРЕДСЕДАТЕЛТВОТО НА МЕЖДУОБЩИН СКИЯ СЪВЕТ НА СЪЮЗА НА СИНДИКАТИТЕ 

В ЮЖНОМОРАВСКИ РЕГИОН ПОИСКА ДА ДАДЕ ОТГОВОР НА ВЪПРОСА: ЗАЩО РАБОТНИ
ЦИТЕ СЕ ОПЛАКВАТ ДО ОРГАНИТЕ НА СЪЮЗА НА СИНДИКАТИТЕ И ОСТАНАЛИТЕ ОБЩЕ
СТВЕНО-ПОЛИТИЧЕСКИ ОРГАНИЗАЦИИ.

ПРЕДСЕДАТЕЛЯТ на комши
ята за жалби и оплаквания 
при Между общинския синдика 
лен съвет ДРАГИ ТРАЙКОВИЧ 
изтъкна, че от 1975 година до 
оега- до общинските и между 
общински обществено-полити
чески организации, включител
но и органите на Съюза на 
синдикатите са изпратени 1400 
жалби.

В своите жалби работници
те и гражданите най-много се 
оплакват от различни неправи- 
лности при настаняване на ра
бота, на бавното разотнриване 
на извършителите на престъп
ленията в стопанския и извън- 
стопансни живот, на нарушава
не на самоудравителните отно 
шения и бюрократичеоки по-ве 
дения, на бездействуване на 
инспекционните служби и др.

В повечето жалби се изна
сят отрицателни явления, спъ
ващи развитието на самоупра- 
вителните отношения, накто и 
редица идейно-политически ук
лони в организациите на сдру

ския съвет на Съюза на син
дикатите в Южноморавския ре 
гион.

С оглед, че най-много жал
би се отнасят до различни 
злоупотреби при приемането 
на работа, на заседанието се 
изтъкна, че Съюзът на оинди- 
катите има изключителна отго 
ворност в борбата срещу вси
чки видове нередности в тази 
област. Тази отговорност про
изхожда и от факта, че об
щинските оиндикални съвети 
са подписали обществения до 
говор за предимствата при на 
станяване на работа.

Успешното разрешаване на 
жалбите и оплакванията на ра 
ботниците, които се изпра
щат до органите ,на Съюза на 
синдикатите, означава и разре 
шаване на най-актуалните об
ществени проблеми. За тази 
цел съответните комисии на 
Съюза на синдикатите трябва 
непрекъснато и непосредстве
но да сътрудничат със самоу- 
правителните работничесни кон 
троли, с общественият право- 
защитник на самоуправлението 
и със съда на сдружения труд. 
Всичко това ще действува да 
се премахват явленията за 
многобройните оплаквания на 
работниците — се каза на 
края на заседанието.

така ще могат да се премах
ват различни отрицателни 
ления, поради които работни
ците най-често се и оплакват. 
Винаги, когато е възможно но 
мисиите при общинските син
дикални съвети трябва бързо-

яв-ЛЕСКОВАЦ

ОБСЪЖДАНЕ НА 

ЯРОЕКТОСТАТУТА
Този месец в тринадесетте 

общини в Южно-моравски репи 
он се провежда публично об 
съждане на Проентостатута на 
Скупщината на Междуобщин 
ската регионална общност 

Този документ трябва да 
обсъдят всички общински снуп 
щини, организации на сдруже 
ния труд, местни общности и

в обществено-политически ор 
ганизации. Организатор на об 
съждането ще бъдат местни 
те организаци на ССРН и Съю 
за на синдикатите.

Провктостатутът е вече при 
ет от Председателството на 
Скупщината на Междуобщин- 
ската решонална общност.

В. в.

БАБУШНИЦА

84 НОВИ ЧЛЕНОВЕ 
В СК

Богдан Тривунович
жения труд.

В разионванията се изтъкна, 
че отговорните с недостатъч
но внимание и не винаги на
време изучават явленията, кои 
то обикновено се скриват зад ност. Ето защо е нужно те да
жалбите и оплакванията на ра имат програми за работа —
ботниците. Разбира се, има и каза БОГДАН ТРИВУНОВИЧ,
такива жалби, в които се изна председател на Междуобщин-
сят неистини, вредни за вза- 

някои

и ефикасно да разрешават 
всяка жалба. Това е начин да 
изпълнят своята роля и да бъ
дат авторитетни в своята дей-

НАЙ-МНОГО СА ПРИЕТИ МЛАДИ ХОРА

светни работници и един здра 
вен работник. Приети са и 33 
ученици и студенти. От ново 
приетите членове — 19 са же

В периода от януари до сеп 
темзри т. г. в Бабушнишка об 
щина в Съюза на комунистите 
са приети 84 нови членове. Ст 
тях 69 души са до 27-годишна 
възраст.

В този период в Съюза на 
комунистите са постъпили 22 
сел сностопански 
ли, 12 квалифицирани и полун- 
валифицирани работници, 4 про

в. в.

Заседание на Комитета за икономически връзки с 
бина при Регионалната стопан сна камара в гр. Ниш

чуж-им-ните отношения в 
трудови колективи. Обаче тех
ният брой е незначителен.

— Необходимо е постоянно 
да се изучава защо ираждани 
те се оплакват. Това е съще
ствен въпрос.

ни.

На приемането на нови чле 
кове в СК в първичните орга 
низации в Бабушнишка община 
се обръща изключително вни
мание.

Договор за използване на 

чуждестранни кредити
произволите

Защото само

Пирот. Беше изнесена и листа 
та на стоки, ноито предлага 
НР България. В нея има прои 
зведения, които са от интерес 
за Нишки регион, но има и 
такива, които не предизвикват 
интерес. Затова бе изтъкнато 
да се разшири асортимента на 
предложените стоки. Листата 
ще трябва да се допълни със 
стоки, търсени на нашия пазар.

Заключено бе заинтересова 
ните организации да предста
вят в клона на външно-търгов 
ската организация 
спорт в Ниш искове за внасяне 
на определени стоки. Интер- 
експорт и Регионалната стопан 
ока камара предложенията ще 
доставят на компетентните ор 
гани и по такъв начин ще се 
утвърди окончателната листа 
на стоките, ноито ще ' 
внесени, Отнооно изнесени.

Във връзка с получените сто 
кови кредити от НР България 
за изграждане на пътища и 
далекопровод до границата с 
тази съседна

!— опитни, предани, храбри борци, извън нашата страна, знае че ние в сле
двоенния период постигнахме 
успехи в изграждането на нашата страна 
На всеки член на нашата Партия, и не са
мо на всеки член на Партията, но и на 
всеки гражданин на нашата страна, добре 
е известна легалността на нашата Партия, 
която тя извоюва с пушка в ръка във ве
ликата освободителна война орещу окупа
тора и онези, които през 1921 година я 
накараха в нелегалност.

Другари и другарки, никому не беше 
трудно да забележи нонтрадикторностите 
във формулациите на резолюцията на Ин- 
формбюро. От една страна ни обвиняват, 
че сме опортюнисти, че допускаме ръст 

село, че селяните като 
цяло считаме за главния фактор в изграж 
дането на социализма, че вървим по пътя 
на реставрация на капитализма, то ест 
— че прев-ръщаме нова Югославия в бур
жоазна държава и т. н., а от друга стра- 

обвиняват, че натискаме селяните

цията
ноито заедно с Тито вече са минали мно
го надчовешки изпитания.

Това беше партийно събрание, което 
се провеждаше в невсекидневна атмосфе
ра. Твърде импресивен по състава на де
легатите, калени борци на революцията 
— комунистически нелегални и каторжници 
на предвоенни затвори, герои от 
сраженията на освободителната война и 
революцията. Гърдите на повечето от по
ловината делегати (62 на сто) красеше 
Споменица 1941, а почти всички (2238) са 
били участници в освободителната война.

Светът нетърпеливо очакваше какъв от 
говор Конгресът ще отправи до Сталин. 
Югославските комунисти, работническата 
класа, народите и народностите на Юго-

1в за-

огромни

тезистрана
дни се разисква на заседание 
на представители на трудови 
те организации от Нишки ре 
гион, заинтересовани за търго 
вия с НР България. В момента 
се върши изплащане на стоко 
ви нредити на НР България, 
взети за изграждане на авто 
магистралата Бела паланка — 
Пирот и Връшка чука — Зай 
чар и на електропровода към 
границата с НРБ.

Водени бяха раз»*овори и за 
получаване на стоков кредит 
от НР България от 15 милио

!

поле-

Интер-ек-

на напитализма на

славия — знаеха предварително, 
дължиха своите делегати да пренесат от- 
ювор, който бе „формулиран” в техните

на долара за изграждане на 
отклонения на автомагистрала 
та при Ниш, Бела паланка и

бъдат
среди.

В конгресната зала спонтанно се създа
доха стихове и за пръв път се запява 
песента „Друже Тито, ние т-и се кълнем 
че от твоя път няма да отстъпим ', и 
„Колкото са повече клеветите и лъжите 
— толкоз повече Тито ни е подмил и по- 
драг”. От залата същия ден се пренасят 
между строителите на Нови Белград, а 
набързо след това и на всички обекти в 
страната. Това бе най-нраоноречивият от
говор на Конгреса срещу нападките, от
правени срещу нашата Партия.

В „Политическия отчет” на Петия 
конпрес на ЮКП другарят Тито се спря 
върху развитието на революционната бор- 
бан и развитието на Югославсната кому
нистическа партия от създаването па все 
до периода, в който се провежда Конгре
сът.

на ни
и че им командуваме — както сега пишат 

тези „големи” марксисти. С ед- ИЗГРАЖДАНЕТО НА РАЙОННИЯ ВОДОПРОВОДнякои от
на дума, измисля со всичко, само обърк
ването сред техните маои да бъде въз
можно по-голямо, когато вече не могат да 
ги убедят в тези неоснователни обвинения. 
По-нататък, твърди се, че пребързо стро
им социализъм, че за една нощ приемаме 
уредби и закони и т. н. Следователно, 
(правият ни се забележки най-сетне и за 
онова, за което вече веднаж са ни пра- 

забележки Милан Грол и цялата на-

Пълно участие в акцията
ности акцията по изграждане 
то на водопровода беше едино 
душно приета. Самоуправител 
ната общност за 
пътно и електростопанство ве 
че сключи и договори с дома 
кинствата за довеждане на во 
да в тези места. Вече са склю 
ченм над 30 договора а Смилов 
ци, Пъртопопинци и т. н. У- 
частието на всяко домакинство 

1 500 динара. За сметка на 
това Общността поема задъл 
жението да доведе вода до 
всяко населено място.

На събранията жителите от 
всички села в Забърдието из 
тьннаха готовността си успо 
редно с работите на главния 
и на водопроводите по селата 
да работят и върху изгражда 
нето на селските мрежи 
изтъкна Цонков.

Изграждането на районния 
водопровод на територията на 
Димитровградска община е в 
пълен разгар. Каналите в ра
йон Забърдие вече са изкопа
ни. Се1«а се работи върху гла 
вни канал — от Смиловско по 
ле до Димитровград. Освен то 
ва полагат се и монтират во 
допроводните търби на разнло 
ненията за селата в Забърдие.

Във връзка с включването на 
селата от Забърдие в изграж 
дането на районния водопро
вод се състояха и събрания 
на гражданите във всички мес 
тни общности от. този район. 
Каква беше целта на тези съ 
брания? С този въпрос се от 
неоохме към Милча Ценков, 
председател на Скупщината на 
общността за комунално, път 
но и електростопанство.

— Във всични местни . общ

комунално,

вили
ша реакция в страната и реакцията извън 
нашата страна.

Чудно е в тази резолюция, че ни се 
прехвърля да оме скрили от масите кри
тиката срещу нашето ръководство от стра 
на на ВКП (б), приписвайки ни, че

себе си от масите. Ние
сме е

се страхували за 
не се страхувахме за себе си това да пу
бликуваме, но се страхувахме това да не 
предизвика още по-голямо огорчение сре
щу онези, които неоснователно ни обвин
яват. Подписалите резолюцията твърде до
бре знаят, че ние не оме могли да публи
куваме писмото, отправено от страна на 
ЦК на ВНП (б), на което пише „строго 
доверително”. Па все пан подписалите сега 
ни прокарват това като наш грях.

(Следва

В отчета той говори и за нападението 
на Информбюро:

,„Другари, аз нямам намерение тун 
много да полемизирам с тази резолюция 
на Информбюро, която 0 пълна с неисти
на. Това е известно на всеки човек от нас 
нашата страна, понеже всеки човек от нас 
знае иакво е, и накво не е истина. На все
ки човек в нашата страна е известно, че 
у нас не расте капитализъм, но обратното 
че се строи социализъм — и то с доста 
бърз темп. Всеки не само у нас, но и

А. Д.
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ССРН В БОСИЛЕГРАД
СЪБРАНИЕ НА МО НА

ССРН В СУРДУЛИШНА ОБЩИНАИЗ ДЕЙНОСТА НА ДОБРЕ, НО МОЖЕ 

И ПО-ДОБРЕ
Но дивея ред: зием, средпорочен пан, сдружение...

местнитеНа събранията в 
общности не 
ние се отделя 
но-битови проблеми: подменя- 

дотраялата елентричесна 
селата, електрифи-
н еел ентрифи цирани

изграждането на водо

Дейността на Социалистите 
съюз в Сурдулишка об

щина обхваща нянолно основ- 
ни въпроса: записването 
народен заем за строеж 
автомагистралата Белград 
Ниш и регулацията на басей
ните на реките Морава, Сава 
и Дунав, публично разискване 
п« средносрочното развитие 
на региона, общината и само- 
управителните общности на ин 
тересите, сдружаването на се
лскостопанските производите
ли и изграждането на комунал 
но-битови обенти по селата.

по-малко внима- 
и на номунал-★ Акциите се про

веждат съвместно с 
останалите общест 
ено-политически ор 
рганизации

ския
от комунално-битов вид и от 
областта на снабдяването, ня 

квартали в града нямат 
вода и елентриче- 
вое още улици. В 
част от града ощеканализация.

В Босилеград се проведе за- 
местната органи 

ССРН, на което бяха

на
не на 
мрежа по 
нацията на

на седание на 
зация на 
изнесени редица актуални вь

НлИВО I
колко 
достатъчно 
ски тон имахали,

проводи, междуоелоки и 
хленсни пътища и пр.

— Общо за всички събра
ния, които организираме е, че 
преминават в делова атмосфе- 

много конкретни предло- 
от страна на граждани 

този

от ежедневнияма- проси 
на гражданите ,по-голямата 

не е построена 
Градоустройството на строител 
т парцели не е доведено до 
край В града елеметарната хи 
гиена не е на нужното равни 
ще.

и трудещите
ое.

В анализа на ръководството 
местната ор1*аиизация на 

тази оо 
органи-

нара, с 
жения
те как да се разреши

въпрос, който измъч 
понякога не цялото соло, а 

махала, дори едно 
особено 

намират общ 
възникнал проб

ССРН се посочи, че 
и \ еств е н о-п ол и ти ч ес н а

града е многочислена 
от 1500 ду

или онзи Снабдяването е постоянноан 
се каза на

зация в
(наброява повече 
яи). Въпреки това тя не е из 
ползвала наличните условия за 
по-организирана и дейна рабо
та. За това говори и факта, 
че едвам след две години тя 
сега проведе поредното си

ва— Записването на заема те
че по график и в момента се 
провежда сред

производители. Обща о- 
ценка е, че и тук се постигат 
добри резултати, макар и не 
толкова високи, както в орга
низациите на сдружения труд. 
— заяви председателят на Об 

конференция на 
ССРН Любен Величков.

Средноорочното развитие на 
региона и на общината, кан- 
го и на общностите на инте
ресите, също предизвиква о- 
собен интерес сред трудещи
те се и гражданите. Разисква
нията по тези документи в ор 
ганизациите на сдружения труд 
провежда Съюзът на синдика
тите, донато разискванията по 
местните общности организира 
Социалистическият 
трудовия народ.

туален проблем — 
заседанието. Липсата на ДО" 
отатъчно количество хляб ед
вам сега ще започне да се ра
зрешава с изграждането на ко 

хлебопекарница. Количе
ството и асортимента на хра 
нителките лродунти 
нито един момент не е в уни- 

изискванияте на граж

само една 
семейство. И коетоселскостопан-
радва, хората 
езин за всеки 
лем.

ските

ваНа това се дължат и успе
хите в записването на заема, 
обсъждането на оредноорочно- 
то развитие, изграждането на 
редица комунално-битови обви 

— подчерта 
ОК на ССРН

почти в
засединие.щинската сон с

даните — потребители. Доста 
вножомерчесната служба на Ос 
новната ор|,анизация за търго 
вия „Слога" бавно подобрява 
състоянието. Проблемите би мо 
гли много по-ефикасно да се 
разрешават ано всички компе 
тентни им окажат много по-голя 
мо внимание отколкото Д<>свга- 
В случая нянои от комунално- 
битовите проблеми трябва да 
се решават със собствени си 
ли и средства на гражданите.

Любен Величков
ските производители за подо- 

състава на доби- 
живот-

— заяви председателят на 
ОК на ССРН.

Казаното в разискванията со 
чи, че Босилеград е изправен 
пред редица проблеми, които 
бавно с© разрешават. Те

ти в общината 
председателят на 
— Любен Величков.бряване на 

тъка с поппродуктивни
саСт. Н.ни

КОИУНИСГИповече работницисъюз на та и сигурност. Разбира се, 
тези задачи и занапред ще бъ
дат в центъра на вниманието 
на СКС в общината.

Мароичесното и идейно-поли 
тическо образование с разли
чен успех се реализира в пар 
тийните организации, в това 
отношение по -добри резулта
ти постигат партийните ор!«а- 
низации в организациите на 
одружения труд, а по-слаби в 
местните общности.

Когато става дума за вътре
шно-партийното информиране, 
досегашните резултати не за
доволяват. Първичните партий
ни организации все още не
редовно осведомяват Общин
ския комитет за своята дей
ност. Обаче и информирането 
от страна на общинските пар
тийни органи не е редовно. 
Занапред тези опущения ще 
се премахнат, защото взетите 
решения задължават информи
рането да бъде трайна задача 
на всички партийни органи и 
организации.

На заседанието Общинският 
комитет обсъди и проекта на 
обществения план за общест
вено-икономическо развитие на 
Южномаравския регион до 
1980 година.

мат от 5 до 10 членове, ноито
ежедневната си дейност се 

срещат с редица сложни и от 
говорни задачи.

На заседанието се изтънна, 
че е необходимо приемането 
на млади работници и селско
стопански производители в ре 
довете на СКС да бъде поето 
янна грижа на всички органи
зации. Това е не само органи
зационен, но и класово-идеен 
въпрос.

През последните три години 
са приети общо 122 нови чле
нове. През изтеклите девет 
месеца от годината са приети 
70 членове, от които 30 са 
работници и 
производители. Обаче 
период
тийни организации не са при 
ели нито един нов член. През 
последните девет месеца че
тирима са изключени от редо- 

на СКС, а 6 отчис- 
партийна евиденция.

Днес в партийната структу
ра в общината работниците и 
селскостопанските производи 
тели участвуват с 54 на ото. 
Въпреки, че с този процент е 
постигнато работническо мнози 
нство, на заседанието се из
тъкна, че приемането на мла
ди работници в СКС и занап
ред трябва да бъде ежеднев
на грижа на всички партийни 
организации.

Досегашната партийна прак
тика в общината посочва, че 
все още се явяват поотделни 
лица — номунисти, ноито на
рушават дееспособността на 
своите партийни организации 
по въпроси от обществен ха
рактер. Танива примери 
най-много при провеждане на 
конкурси, разпределение на ли 
чните доходи и др. При това 
личните интереси се издигнат 
над обществените.
Общинокият комитет на СКС 

констатира, че в реализиране
то на конгресните решения пар 
тийните организации са пос
тигнали солидни резултати 
областта на всенародната от
брана, обществената самозащи

НАЙ-КРАТКО казано, това е 
изводът от състоялото се ми
налата седмица заседание на 
Общинския комитет на СКС в 
Босилеград, в чиято работа у- 
частвуваха и секретарите 
първичните партийни организа
ции.

в Досега обаче местното 
облагане нато форма за разре 
шаване на бройните проблеми 
не е ползвано. Разбира 
нянои въпроси могат да 
разрешават единствено с об
щинско средства.

В съвкупната тази дейност 
е необходимо пълно ангажира
не на местната общност, ноя 
то досега не е проявила за
доволяваща активност.

само— В местните общности, как- 
в основните ор-то впрочем и 

ганиззции на сдружения труд, 
предложените проекти по сред 
носрочно развитие на Региона, 
общината и самоуправителни- 
ге общности на 
се оценяват като реални. Сле 
дователно трудещите се и граж 

пла-

се.
на се

интересите,
С какъв успех първичните 

партийни организации в Боси- 
леградена оощина претворяват 
в практика конгресните реше
ния по отношение на идейно
то, акционно-политичесно, ор
ганизационно и кадрово укре
пване — бе централен въпрос, 
който се обсъди на проведе
ното съвместно заседание.

даните считат, че тези 
нове могат да ве осъществят
— потвърди Д. Величков и до 
бави: — Следва да отчетем, че 
тези събрания предизвикаха о- 
собен интерес сред граждани
те, затуй се посещават масо
во. Според нас, причината е, 
че хората желаят повече да 
енаят за утрешоия ден, за оно 
ва, ноето ги очаква ...

С цел местната организация 
на ССРН занапред по-успеш
но да работи, на заседанието 
се взе решение тя да се пре 
устрои в две подружници: ед 
на в Босилеград, а другата 
селището Добри дол. Ще се 
оформи и местна конференция 
на ССРН, която ще работи вър 
ху делегатски принцип.

За председател на подруж 
«ицата на ССРН в Босилеград 
бе избран Пенно Найденов.

В. В.

В анализа, изнесена от сек- 
ОК на СКС ГОНЕ

селскостопански 
в тозиретаря на 

ГРИГОРОВ се изтъкна, че в 
основните организации на сдру 

в местните общ
почти половината пар-

жения труд и
сега действуват 40 пър- 

организации.
в

ности
вични партийни 
До преди 3 години съществу
вали само седем местни пар
тийни организации. Според ду 
мито на Григоров сегашното 
организационно устройство да 
ва възможност партийните ор
ганизации успешно да изпъл
няват задачите ои, в средата, 
в която действуват. Те са се
га идейно-политически по-сил
ни и по-способни в решаване
то на икономическите, обще
ствено-политическите и други 
въпроои в своите среди.

В условията на самоуправи- 
телните отношения в органи
зациите на сдружения труд и 
в местните общности, партий 
ните организации с нонкретно 
действуване все повече 
ват тяхна съставна част. юва 
е поназателно, когато става 
дума за ангажирането на кому 
ниститв в решаването на нале 
жащите жизнени въпроси и 
на въпросите от които зависи 
осъществяването на по-добри 
делови резултати.

събра-По традиция, всяко 
ние, без оглед коя тема нато 
централна е изтъкната на дне 
вен ред, сред селскостопански 
те производители се използва 
за разискване по сдружаване-

вете 
лени от

то.
На територията на Сурдули 

шна община две са организа
циите, занимаващи се с орга
низиране на селскостопанско 

земеделсната

В. в.

БОСИЛЕГРАД
производство: 
кооперация в Елашница и сел- Записването на заема 

продължава
сностопансно-търго веният ком
бинат „Власина-продунт”,

— Селскостопанските произ
водители са установили коопе 
ративни отношения с тези две 
организации. За съжаление, 
това са все още куло-продаж 
ни отношения. Действува се 
— по-нашироко да се влезе 
в производствено ' сътрудниче
ство. Засега комбинатът „Вла- 
сина-продунт" е дал известни 
средства за създаване на ми
ни-ферми: кредитирано е из
граждането на обори, набавка 
та на породист добитък за раз 
плод и пр. Предстои създа
ване на основни стада, ноито 
ще послужат на селскостолан

ста-

трябва да се ускори във вси 
чки местни общности. Условия 
та за изпълнение на тази за 
дача са създадени: прибиране 
то на реколтата приключи, а 
строителните работници вече 
пристигат по домовете си. Ето 
защо до края на месеца коми 
тетитв по записване на заема 
в местните общности ще не- 
стоят да запишат запланувана
та сума.

В Босилеградсна 
трябва да се запише 3,8 мили 
она динара народен заем.

Политическият актив, съдей 
ствуващ в анцията за залпова 
не на народен заем за изграж 
дане на автомагистралата Бел 
град — Ниш и уреждането на 
реките Дунав, Сава и Морава, 
обсъди досегашните резултати.

Записаната досега сума в ос 
новните организации на сдру 
жения труд в Босилеградсна 
община възлиза на 2,3 хиляди 
динара, а в местните общности 
на 300 хиляди динара.

По преценка на членовете на 
за записване на заема сега

има

Партийните организации на 
село все още не са изцяло 
ангажирани върху развитието 
на селско стопанство и соци
алистическите самоуправител- 
ни отношения. Наистина усло
вията им за работа са различ 
ни, а при един брой и трудни. 
13 първични партийни органи
зации в меотните общности и-

община
в

В. В.
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МНЕНИЯ
АКТУАЛНО

СЕГА Е ВРЕМЕ Сдружаването - днлеми и надежди.V

БОСИЯЕГРАДСКИЯТ край е 
печалбарски край. Затова от 
април—май д0 ноември—деке
мври, по селата заглъхва 0бще 
с т венонпол и т-ич еск ата 
По това време 
ко да се проведе някоя обще
ствено-политическа акция. Ко- 
гато ое обсъждаше Законопро 
екта за сдружения 
събранията не бяха 
само .поради тази причина. В 
застой е и 
трифинация и редица 

благоустройствени

съди и въпроса за сдружава
нето на селскостопанските про 
изводители да се потърои кои 
форми са най-годни и кои от
расли да се развиват. В рам
ките на тази дейност се раз
крива и широко поле за дей
ствие на младите специалисти, 
които да помогнат със своите 
съвети и напъствия.

Събранията на избирателите 
трябва да поразиснват и за об 
ществения план за идната го
дина, за данъчната 
и изобщо за всички въпроси, 
които засягат интересите 
гражданите и 
се. Разбира ре, при това тря
бва да се направи всичко не
обходимо, та събранията 
бъдат и масово посетени.

В своята работа, 
общности трябва да търсят съ
действието на Общинската сну 
пщина и Изпълнителния 
вет, на обществено-политиче-

И. Андонов

Главна тема
между хората в 
район е сдружаването на оел 
окостоланските производители 
еърху решенията, които пред 
лага Законопроекта за сдру 
жения труд. Това е и ясно ка 
то се има предвид, че от сдру 
жаването се очакват качестве 
ни промени в производството, 
разпределението на дохода, 
самоуправителните отношения 
и в живота на село изобщо.

Ето защо и обществено-поли 
тическите организации в с. Би 
стър в края на миналия месец 
на едно широко събрание голя 
мо внимание посветиха на то 
зи проблем. На събранието 
присъствува и Никодия Мил
ков, агроном в ООСТ „Напре
дък” към сдружената стопан
ска организация „Босилеград", 
който запозна присъствуващи 
те с този важен въпрос, и въ 
зможностите за провеждане 
на сдружаването в дело.

в разговорите 
тл ъми-нсни

Какво очакваха бистърчани 
от събранието? Очакваха пре 
ди всичко

женици изтъкват, че почвата
тук е неплодородна и се стра 

отговори на въл . хуват това да ■не бъде главната 
нуващите ни въпроси: как ще 
се провежда сдружаването в 

с кого ще се

дейност. пречка за сдружаването. Дру 
ги добавят, че това е точно, 
но ако земята не е годна за 
земеделие, тя предлага добри 
възможности за развитие на 
животновъдството, овощарство 
■отглеждането на картофи и тю 
тюн и под. Думата за това ще 
каже науката и специалисти

е много труд-
техния район, 
сдружват и при какви условия, 
какви ще бъдат възможности 
те за семействата, крито имат 
имот но нямат работна ръка 
и пр. ? По тези и много други 
въпроси, бистърчани получиха 

.конкретни отговори и по-ясна

труд — 
масови

акцията по елек-
други 

акции
строеж на пътища, чешми, во
допроводи и прочие.

Но работният сезон замина. 
Сега настъпва

те, агрономи лесовъди, иконо
мисти. ..

Но може би най-сериозен е 
въпросът какво ще правят се 
мействата от „един дядо и ед 
на баба”. Всички такива семей 
ства имат едно желание: да 
сдружат своите средства — 
имотите си, а да получат са
мо основна издръжка, юва ре 
шение би било хубаво, но да
ли е възможно трябва да се 
види.

Манто се вижда, повдигнати

политика
представа за 
Разбира се някои въпроси оста 
наха открити и те ще останат

сдружаването.
на

на трудещите
такива все докато не започне 

да., се . прилагапериод, когато 
могат да се подемат редица 
акции, да заживее пълноценен 
живот и изграждане. Сега е у- 
добен момент местните оощно 
сти да раздвижат 
активност, 
риод от 4—5 месеца трябва да 
се използва максимално.

Преди всичко съветите на 
местните общности трябва в 
най-скоро време да излезнат 
с планове за работа, да запо
знаят с тях гражданите и тру
дещите се и да се допитат с 
тях, кои въпроси да имат пре 
димство в разрешаването. А 
нито един въпрос не търпи от 
лагане. Там, където няма тон, 
сигурно е, че ще трябва да се 
организира акция за довежда
нето му; там, където трябва 
да се строи път — също. Вре 
ме е да се раздвижат и ми
ровите съвети, та вместо хо-

практичесни 
сдружаването.

При това се забелязва един 
все още висящ проблем който 
измъчва селяните от тлъмин 
ския край. Това е изгубеното 
доверие на хората в земедел 
сната кооперация, която вече 
и не съществува. Преди 10 и 
повече години тлъминската зе 
делена кооперация беше гор 
дост за населението от тоя 
край на общината. По-късно 
кооперацията фалира и се обе 
дини с босилепрадската и гор 
нолисинската в една. Но с то

да

местните

по-ооемна 
Предстоящият пе- съ-

ските организации.
те въпроси са .доста сериозни 
и трудно е веднага да получат 
съответните отговори, 1:ова 
изисква от всички компетентни 
и заинтересовани в общината 
и на терена съвместни усилия 
за последователно и градив
но прилагане на Закона 
сдружения труд в тази област. 
По отношение на сдружаване 
то на селскостопанските про 

Законопроекта

СЪВЕЩАНИЕ СЪС СЕКРЕТАРИТЕ НА ПЪРВИЧНИТЕ 
НИЗАЦИИ

ОРГА-

НЕОБХОДИМА Е ПО- 

ШИРОКА ДЕЙНОСТ
зава положението не се подо 

бри. Кооперирането на добитъ 
«а е нередовно и лошо органи 
зирано. Съвсем е ясно, защо се
га хората съмнително въртят 
глава. Просто казано, те очак 
ват и търсят сдружаването им 
да стане със солидна селско
стопанска организация, която 
ще гарантира за 
социалистическо преобразова 
ние на селото.

Мнозина селскостопански тру

изводители в 
са внесени нови форми й изме
нения, които без съмнение ще 
улеснят прилагането му и на 
такава почва, каквато е райо 
нът Тлъмино и останалите бо

рата да се тискат по коридо
рите на съда 
нията да се разрешават в ме
стната общност, а хората да 
не нарушават взаимните отно
шения.

Поез тези есенни и зимни 
дни на село трябва да се об-

коренното
В Димитровград се проведе 

съвещание със секретарите на 
първичните организации на 
Съюза на комунистите. На съ 
вещанието се обсъдиха някои 
административни и организаци 
онни въпроси в първичните о-

рганизации и методът им на 
работа във връзка с приемане 
то на нови членове в СЮН.

В разискванията бе изтъкна
то, че организациите сами тря 
бва.да предлагат кандидати за 
нови членове в редовете на 
Съюза на комунистите, в то
ва отношение особено ударе
ние трябва да се .сложи върху 
приемането на млади работни 
ци и селскостопански произво 
дители.

недоразуме-
силеградски села.

Кирил Георгиев

ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО В БОСИЛЕГРАДСКА ОБЩИНА

По-добри дни за Здравния дом
ВАЖНА^ЗАДАЧА До 1980 година в Босилеград ще се по

строи нов здравен Дом. Пет специалисти от 
Медицинския център във Враня един ден в 
седмицата вършат прегледи в Босилеград

ването на професионалните за 
дачи. Разбира се, тук все още 
има проблеми, които не са 
до края разрешени.

Здравният дом почти винаги 
е изправен пред финансови 
трудности, което пречи всички 
здравни служби изцяло Да се 
обурудят с необходими меди 
■цинеки уреди. Това е така, за- 
щото самофинансирането на 
малките здравни организации, 
каквато е и тази, никога не 
обезпечава финансова сигур
ност. Ет0 защо тук липсва по- 
съвременно оборудена зъболе 
нарека служба, кола за превоз 
на болни, добре обзаведени ла 
боратории и др.

В разрешаването на финан 
совите проблеми с по-голямо 
ангажиране трябва да се от 
несе Самоуправителната общ
ност по здравно осигуряване 
от Враня, под чмето ведомство 
работи Здравния дом, канто и 
Общинската скупщина в Боси

Неотдавнашното заседание на Общин
ската конференция на Съюза на комунисти
те в Бабушница, посветено на идейно-поли
тическото издигане на комунистите показа, 
че в последно време на този въпрос се ооръ-

Също бе изтъкната и необ
ходимостта от по-тясно сътру
дничество на ръководствата 
на всички обществено-полити
чески организации в; местните 
общности. В тази насока тря
бва да се организират редов
ни месечни съвещания на ръ
ководствата на всички органи
зации, на ноито ще се опре
делят предстоящата дейност и 
задачи.

Нужно е и по-голямо ангажи 
ране и активност на плана на 
идейно-поЛ'Итичеокото образова 
ние на комунистите.

Работата в останалите обще
ствено-политически организа
ции, местните общности, само 
управителни общности на инте
ресите и делегациите е също 
една от задачите на всеки ко
мунист.

Търси се и по-поляма дей
ност в акцията ,по записване 
на народния заем, която не е 
дола очакваните резултати в ме 
отните общности по селата, 
понеже в нея все още не са 
включени всички оелоностопан 
ски производител'И.

Въз основа на определените 
със закона критерии, Здрав
ния дом в Бооилеград принад 
лежи към четвъртата категория 
на здравните ведомства. Днес 
тук работят 45 работника, от 
които само една трета са ме 
дицински работници. В дома ра 
ботят един хирург, двама лека 
ри обща практика, двама ле
кари — стажанти и двама зъ 
болекари.

Според утвърдените критерии 
и съществените нужди тук се 
необходими още лекари, за да 
могат редовно и уопешно да 
се обслужват и районните ам 
булатории. Липсата на тези ка 
дри създава не малко трудно 
сти в успешното изпълняване 
на всички належащи задачи. 
Това е една от причините За 
нередовната работа на здравни 
те амбулатории в районните 
центрове.

В състава на Дома съще
ствува: диопансер по обща ме 
дицина, 'родилен отдел, хирур 
гически служба и общ стаци 
онар, патронажна, хигиенично- 
епидемиоложка, зъболекарска, 
лаборантена и служба за пър 
ва помощ.

През изтеклите няколко ме 
сеци, с ангажиране на само- 
управителните органи и първи 
чната партийна организация са 
постигнати сравнително добри 
резултати в създаването на по
добри условия за работа 
Здравния дом. Предприети са 
редица мероприятия за према 
хване на недостатъците в рабо 
тата. В този смисъл подобре
на е работата на хипиенно-епи 
демеологическата и на служ
бата за оказване на първа по 
мощ. От всички работници е 
подобрена трудовата дисципли 
на и отношението нъм изпълня'

ща сериозно внимание.
Въоръжаването на членовете на Съюза 

на комунистите със знания е необходимо. 
да може на други да обяснява нещата, 
да може да бъде деен борец за развитие 
самоуправителното социалистическо 1

— комунистистът трябва да бъде въоръ- 
знания и опит. Именно затова в за

ключенията за бъдещите задачи ще се посве- 
внимание на този въпрос.

Защото от 100 първични организации 
на Съюза на комунистите в общината през из 
теклия период — в 68 програмата по идеоло
гическо-политическо издигане е проведена 
изцяло, в 20 частично, а в 12 не е проведена.

Затова в предстоящия период — до 
1977 година в 11 района ще се на- 

възможно та програмата

3-
ма

ооще-
ство 
жен със

ти пълно

юни на
прави всичко 
бъде проведена изцяло.

Освен редовните лекции към програма- 
за новоприети

леград.
От голямо значение е пости 

гнатия неотдавна договор за 
сътрудничество между Здрав 
ния дом и Медицинския център 
във Враня. Според договор 
един ден в седмицата в Боси 
леград идват петима специали 
сти от Враня и по такъв на- 

Здравния дом работят 
всички здравни служби. 

Съществуват условия и за съ 
с Медицинския

та са добавени и семинари 
членове в Съюза на комунистите. В същото 
време и в училищата ще бъдат съчинени 
отделни програми по марксическо образова-

а. Д.

ние.
Отделно внимание, както и досега, ще 

се посвети на марксического образование 
младите. И в предстоящия период ще. се 

организират курсове към младежката поли
тическа школа на „Борба , школата н

„Милентие Попович , а ще се 
облици на дейност.

чин в 
почтина
трудничество 
център в Сурдулица.

Трябва да се изтъкне, че до 
1980 (*одина в Босилеград ще 
се построи нов Здравен дом 
на площ от около 1000 квадра 
тни метра, което ще бъде от 
голямо значение за по-нататъ 
шното развитие на здравеопа 
зването в общината.

в

моуправители 
прилагат и други

За широкия обем на акцията говори 
факта, че в тези форми на идеиио-политиче- 
ско издигане ще бъдат включени и органш 
зациите на Социалистическия съюз, Сьюза 
на младежта и командирите от запаса.

М. Андонов в. в.
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сина продукт" от Сурдулица е 
заинтересована за организира
но изкупуване на мляко а се
лата В началото събирането на 
мляко ще се организира в о- 
колните на Босилеград села.

тази област и 
общини в рвпио-

организации от 
тринадесетте • 
на Нужна е единствена про
грама за планово развитие на 
този отрасъл. Затцото, сама за 
себе ои, нито една стопанска 
организация в региона не е в 
състояние да предприеме по- 
сериозни мероприятия в обла
стта на селскостопанското раз 

— изтъкна Витно Аран-

СТОПАНСТВО В БОСИЛЕГРАДСНА ОБЩИНА
ИНИЦИАТИВИ ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКОТО

ЧРЕЗ СДРУЖАВАНЕ - ДО 

ПО-ВИСОКА ПРОДУКЦИЯ
инициати-За всични Други 

ви, които бяха изтъкнати на 
заседанието ще се Разг°^_ 
ло-жъсно. Дотогава, с помощ 
та на Регионалната стопансна 
намара ще се .изготви обстоен 
анализ, в който конкретно ще 
се посочат възможностите

селсното столан- 
община.

витие 
джелович.

вотновъдството и на другите 
отрасли в общината.

— Необходимо е в Южно- 
моравски регион да създадем 
селскостопанска общност, ноя 
то да обединява и съгласува 
дейността на всични стопански

се, изтъкна чеВ разговорите 
„Делишес" от Владичин Хан лла 

в Босилеград да пос- 
лечебни бил

заПо инициатива на Стопанс
ката камара на Южноморав- 

Босилеград се 
което

В Южноморваски 
, регион ще се създа
де селскостопански 
общност, да обеди
нява и съгласува де 
йността на 
стопански организа 
ции от тази област

развитие на 
ство в Босилеградска

нира
трои сушилня за

горени плодове и цех за 
на овощия. „Вла

ски регион
проведе заседание, на 
се обсъди как най-ефинаоно 
да се претворят в дело съще
ствуващите развойни селско
стопански възможности на 6о 
силе»радсна община в рамки
те на обществено-инономиче- 
ското развитие на региона.

На заседанието, което ръко 
води председателя на Общин 
ската скупщина в Босилек 
рад инж. ДРАГАН МИЦОВ взе
ха участие: председателят на 
Регионалната стопанска кама- 

ВИ-ТКО АРАНДЖЕЛОВИЧ, 
директорите на ОСТ: „Тома 
Ностич" от Лесковац, „Дели- 
шес" от Владичин Хан, „Вла- 
сина продукт" от Сурдулица 
и ДО.

в. в.ки и
преработване

всички
СТОПАНСТВО СЛЕД ДЕВЕТМЕСЕЧИЕТОДИМИТРОВГРАДСКОТО

С подобрена стопансна дейност
лест до 30 дни, които заплащат 

на сдружения

да намерят селскостопанските 
организации в региона, може 
по-успешно да се развива то
зи отрасъл. Досега тези 
можности не са използвани — 
каза между другото инж. Дра
ган Мицов.

В Босилеградска община го
дишно се изкупуват оноло 20 
хиляди агнета, 10 хиляди ов-

въз- Стопансната дейност на ор 
ганизациите на сдружения труд 

Димитровградска 
през деветте месеца на теку 
щата година в сравнение с ше 
стомесечието са постигнали по
добри резултати. Така напри
мер общият доход на деветме 
сечието е по-добър за 2% в 
сравнение със същия период 
на миналата година, донато на 
шестмесечието е бил по-малън 
за 5%, срещу 22%>, нолкото 
бе по-нисък на «шестомесечие

организаците 
труд.

Със стопанското положение 
на деветомесечието ще бъдат 

всички обществено-

ОЧАНВА СЕ В НРАЯ 
ЧА ДЕЛОВАТА ГОДИНА 
РЕЗУЛТАТИТЕ ДА БЪДАТ 
ОЩЕ ПО-ДОБРИ

ра
общинав

запознати 
политически организации в о**3 
низациите на сдружения труд, 

останалите фактори вта. Следва да се предприемат 
мерни за използване на възмо 
жните потенциали, т. е. вътре 
шиите резерви, с цел да се по 
добри производителността и и- 
нономичността на стопанисва
не. В крайна сметка това тряб 
ва да окаже влияние и върху 
нарастването на общия доход.

Изхождайки от обстоятелство 
то, че на стопанство недости 
гат постоянни оборотни сред
ства, предлага се по-целесъо 
бразно използване на новия 
начин на разплащане, като ,при 
това менителниците се пол
зват повече.

Естествено, в четвъртия нвар 
тал трябва да се поведе по- 
решителна борба срещу нео
снователните отпуски по бо-

както и
общината. Първостепенна зада 
ча на трудещите се е да от 

съществените причини,крият
довели до непълноценно изпол 

на възможностите и дазваненабележат конкретни мероприя 
тия за преодоляването им. Са 
мо с всестранно ангажиране 
и пълна сериозност в решава 
нето на възникналите проблеми 
— може да се очакват и по- 
високи резултати в края на го

то.
Въпреки това, три организа 

ции отчитат отрицателен фи
нансов резултат: „Димитров
град”, „Васил Иванов Циле" и 
„Услуга”. Очаква се обаче, че 
само при „Васил Иванов Ци
ле” в края на годината ще има 
загуби, докато останалите две 
организации имат условия да 
завършат деловата година с 
положителни резултати.

Тревожи обаче, че стопансна 
та дейност проявява тенден
ции на снижаване именно във 
водещата в стопанството орга
низация: .Димитров,рад“,

^ „Градня" и „Васил Ива- 
Циле”.

дината.
стопан-С деветмесечните 

ски резултати днес ще се за- 
на Об-

; ' . ■
познаят и делегатите 
щинената конференция 
ССРН в Димитровград.

на

Ст. н.

Витно Аранджелович
кан

то и вце, 7 хиляди говеда, 200 ваго
на нартофи, 15 вагона шипков 
плод, десетина хиляди килонра 
ма лековити билки и гъби, а 
възможно е да се изкупят о- 
коло 100 вагона ябълки.

Но това не са крайните гра 
ници на продукцията в 
области. Напротив потенциали
те са много ло-големи но 
досега не са използвани.

Редица стопански организа- 
между които и „Тома Но 

Селскосто-

Централната тема беше ут- 
възможнос- новвърждаването на 

тите и насоките за по-нататъ- 
селсното

Безспорно, място за особена 
Оочат се притревога няма. 

чините за такова състояние. 
А те са: неосъществен доход, 
поради според спецалисти на 
отдела за стопанство и финан 

реализация) 
сметка на об

шното развитие на 
стопанство в Г 
община. Този въпрос беше 
центъра на вниманието на у- 
частниците в заседанието, за- 
щофо своето перспективно сто 
панско развитие Босилеград
ска община обосновава и вър
ху развитието на този 
съл.

— Бих искал да подчертая 
че съществуват 
за развитие на животновъдст
вото в нашата община. Но те 
могат да се използват само 
чрез организирана и планова 
работа в рамките на региона. 
Само чрез изкупуване на до
битъка не може да укрепва раз 
витие то на този отрасъл. Е- 
динствено чрез производстве
но свързване, в което свой и- 
кономически интерес трябва

Босилеградска
в

тези
ои, ненаплатена 
разходите са за 
щия доход, увеличение на до 
говорните задължения под въ 
здействието на новите предпи 
сания и увеличение разходите 
за неплатени отпуски по бо
лест до 30 дни. Отпуските по 
болест отрицателно се отразя 
ва върху икономичността;

Отделът за стопанство и фи 
нанои при Общинската енупщи 
на интензификацията на прои 
зводството вижда в прилагане 
то на следните мероприятия: 
по-висока реализация на произ 
водството и наплащане на дъл 
жимите суми със стриктно при 
лаганв на законопредпи сания

отра-
ции

в Лесковац,стич
ланския комбинат от Враня и 
до. досега са били заинтере
совани за изкупуване на тези 
стоки и то само, когато имат 
добър пласмент на пазара. До 
сега нито една от тази орга
низации не е установила дело 
во-техничесно и инвестицион
но сътрудничество със стопан
ските организации в Бооиле- 
прадна община. Това е довело 
до стихийно развитие на жи-

възможности

Иванка Христова
Трудно е да останеш с незавършено основно ооразо- 

ва!ние. Това най-добре изпита върху себе си Иванка Христо
ва от с. Мусул. Поради слабото материално състояние е би
ла принудена да прекъсне образованието си.

По-късно, по цената на много лишения, решава да за
върши училище за квалифицирани работници.

— Записах се е шивашко училище за КВ—работници. 
Понеже тун нямаше място за практическо обучение, три го
дини бях на практика във Враня. Доста трудно беше — бях 
принудена задочно да държа теоретическите изпити в Ско
пие, а практически знания да получавам във Враня.

Упоритият труд на Христова се увенчава с успех. Ед
новременно завършва училището и изкарва занаята ои. По
настоящем работи в работилница за женски дрехи „Козара” 
във Враня.

I
БАБУШНИЦА

СРЕЩИМонтаж на машините С упорит
труд до

занаят

I
произвежда годишно над 6 ми 
лиона бройки вътрешни авто
гуми. В него се откриват 640 
нови работни места.
Средства за изграждането на 

този важен промишлен обект 
са обезпечили заводите „Ти
гър” в Пирот и Фондът за раз 
витието на стопаноки изоста
налите общини в Социалисти
ческа република Сърбия.

Към средата на ноември ще 
започне монтирането на ма
шини в новите производствени 
хали на цеха за производство 
на автогуми „Тигър” в Бабуш
ница. За строителните работи 
и машини ще бъдат изразход
вани 105 милиона динара.

Новият цех за производство 
на автогуми в Бабушница ще 
бъде най-големият промишлен 
обект в общината. Цехът ще

Сега вече тя е в положение да обучава други моми
чета. За нейната работа чухме думи на похвала. Но Хри
стова «ни каза:

— Много по-хубаво е, когато за всичко се мисли на
време. Не бива правото време да се изпуска, защото сетне 
наваксването изиокв% много, много труд, усилия и лишения. 

Муоулчанната Иванка Христова може да послужи

А. Антимов

за
«пример и на други.

м.
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БЛАГОУСТРОЯВАНЕ НА СЕЛАТА КАКВО СТАВА С ИЗГРАЖДАНЕТО НА ОВЦЕФЕРМАТА?

Обезпечени 16 милиона динараНеволите на 

с. Раичиловци Белградската банка — Осно 
вната банка в Пирот — одо
бри 16 милмона динара на 
земеделската кооперация „Сто I 
чар” в Димитровград за из
граждането на овцефермата.
С тези средства е обезпече
на половината от необходима 
та сума за изграждане на то
зи обект. Тези дни се очаква 
съответно решение да приеме 
и Югославската инвестицион-

Според програмата това е 
обаче само първият етап. Във 
втория — от 1980 до 1985 го
дина — е предвидено изграж 
дането на още две овцефер- 
ми с по пет хиляди овце. По 
този начин стадото на обще
ствения сектор би се увели
чило над 20 хиляди овце.

Тази програма е обсъдена 
още през миналата година от 
Регионалната и Републиканска 
стопзнсна камара. Като така
ва програмата е и приета. За 
осъществяването и [на пър
вия етап) обаче са били необ 
ходими средства 0т 32 милио
на динара.

По всичко личи, че и този 
проблем е преодолян. Полови
ната от сумата е обезпечена, 
а съществува реална възмож
ност и останалата част [за 
което са дадени пълни увеща
ния) да се обезпечи.

По този начин до края на 
годината, както ни осведоми 
директорът на „Сточар" — 
СТОЯН ДАВИТНОВ — 
ва да започнат работите вър
ху изграждането на обекта. 
Според сегашните планове ра 
ботите върху този обект тря
бва да приключат до края на 
май 1977 година. През този 
период ще се обезпечат и ов
цете. Хиляда бройки Са вече 
обезпечени от собствено про
изводство, а останалите ще се 
набавят у нас или ще бъдат 
внесени от чужбина.

До края на година
та започва изграж
дането

I

За с. Раичиловци в Бооиле- 
прадока община казват, че е 
„с единия ои крак” в града. 
Истина е, че това село вече 
отдавна се съедини с Ьооиле 
град. А неосведоменият мину 
вач безопорно ще го вземе за 
препрадие на града. Но това, 
е, тана да се каже, географ 
ската особеност на селото, от 
носно неговото местоположе
ние. Всички останали особено 
сти го очертават като изоста 
ващо село, с много неразре
шени номунално-битови проб 
леми.

Раичиловци има и няма елек 
тричесно осветление, ьлектро 
разлределитеното 
тие в Лесковац не е техниче

че автотранспортното предприя 
тие замърсява водите на Дра 
говшцица с нефт и масла. 
След това не могат да се пол 
зват за поливане. А ваденето 
на чакъл от реката е неорга 
низирано, впоследствие на кое 
то настават чести наводнения, 
тъй като речното норито не е 
регулирано. Селскостопанските 
производители търпят щети.

Списъкът на неволите на с. 
Раичиловци не се изчерпва с 
това. Има проблеми с улично 
то осветление, улиците и пр. 
и пр.

Местната общност в селото 
правилно е схванала, че проб 
лемите главно ще решават са 
мите граждани. Със средства 
и труд трябва идната година да 
се реши въпросът за елентро- 
онабдяването. Останалите пък 
проблеми също трябва да се 
решават.

Естествено е с. Райчиловци 
преди всичко да получи гра 
доусройствен план. Селото е 
раснало стихийно, сега трябва 
да се решават основни неща. 
След градоустройствения план 
трябва да се набележат най- 
спешните задачи. И веднага 
да се пристъпи нъм решаване 
то им. Разбира се, със соб
ствени сили, но помощ тряб 
ва да има и отстрани.

Предстои обсъждане на сред 
ноорочния план за развитие на 
Босилеградска община. Мест 
ната общност в с. Райчиловци 
също ще изготви свой сред 
носрочен план и ще пристъпи 
към последователно решаване 
на комунално-битовите пробле

завършването ои, тази ферма 
ще бъде най-голямата в Репуб 
ликата.

Върху проекта на овцефер
мата са работили специалисти 
те от Селскостопанския инсти

предп рил

ски приело далекопровода, во 
дещ до селото. А мрежата на 
ток с ниско енапрежение 
отдавна 0старела и затуй токът 
е слабоначествен. 
не се реши въпросът — има 
изгледи селото да остане 
мрак.

Селото измъчва и питейната 
вода. Още при строежа на во
допровода от Извор за Босиле 
град бе казано, че и Райчилов 
ци ще получи от тази вода. 
Казано — но не сторено.

Проблемът с канализацията 
също е висящ. Поради липса 
на основни условия — хипиена 
та е на твърде ниско равнище. 
Обстоятелството, че жителите 
ка Райчиловци са главно сел 
сностопански производители и 
че имат домашни животни са 
мо усложнява проблемите във 
връзка с хигиенизирането на 
селището.

Не по-малко е парлив и про 
блемът за поливането на пло
щите. Селяните се оплакват.

се очакДонолното

в

тут в Земун-поле. В проекта 
е предвидено в първия етап 
да се изгради ферма, с всич
ки необходими обекти, за пет 
хиляди овце. По този начин 
до 1890 година основното ста
до на кооперацията от сегаш
ните 6500 овце ще се увели
чи на 11 5000 овце, относно с 
5000 бройки..

Тази ферма няма обаче да 
бъде от значение само за 
„Сточар” и общината но е и от 
по-широко значение. Във фер
мата, накто е предвидено в 
програмата, ще се произвеж
да материал за разплод за ця
лата република.

на банка. По този начин ще 
бъдат обезпечени средства за 
изграждане на овцефермата в 
Липинско поле,

Както е известно в 
По оредносрочно развитие 
Димитровградска община осо
бено ударение е сложено вър 
ху по-нататъшното развитие на 
селското стопанство в общи
ната. Централно място в този 
смисъл заема развитието 
животновъдството или по-кон
кретно, на Овцевъдството. По
ради това е и цялостно прие
та про>«рама на земеделсната 
кооперация „Сточар” за изгра 
ждане на овцефермата. След

плана
на

А. Д.

ПО НАШИТЕ СЕЛАна

БЕЛУТ ИСКА ПЬТМИ.

Ст. н. » -ч
Най-малкото село в ьосиле 

Белут, еградска оущина 
без път. Всъщност непроходи 
дима е отсечната на пътя, 
свързваща селото до Изворщи- 
ца. Трасето на сегашния път 
не е най-сполучливо избрано, 
есенните пороища го засипват 
и отвличат, тана че става на-

СЪВЕТИ
СЪВЕТИ НА ПЧЕЛАРЯ

За сливите пълно непроходимо и за живо 
тинсна тяга.Защита на пчелина Белутчани очанват да се про 
нара ново трасе, та през осен 
та да започнат изграждането

В НАШИТЕ КРАИЩа много сливови дървета са 
остарял и и не се подмладяват.

Ето някои съвети 
сливови дървета?

му.
кай да се подмладят стари В с. Белут също се очанва 

да дойде далекопроводът с ви 
соко напрежение и да полу
чат проент за селсната мрежа, 
за да се организират за елен 
трифинацията.

Прави се против вятър и 
животни.

задния дял на червото е не- 
смлени остатъци от поизоби 
л-но нонсумирана храна; при 
наличност пък на незамни спо 
ра заболяват от нозематоза, 
респ. от паратиф. За предот
вратяване на всички тези за
губи и на заболявалия по пче 
лите и пилото пчелините тряб 
ва да се обзавеждат в есте
ствено защитени от ветрове 
местности или да се правят 
изкуствени защитни нриспосо 
бления [засаждане на ветро 
защитни пояси, жив плет, ог
ради и т. н.).

За защита на пчелина от до
машни и диви животни, нои-по 
могат да повредят или пре 
обърнат отделни кошери, пче 
линът трябва да се огради с 
подходяща ограда (бодлива 
тел, зид, дървена стена и др).

особено добре «а резитбата за 
клони се съкращават на 

-на две-

Сливата реагира
Скелетните Ветровитите места са непод 

ходящи за обзавеждане «а 
пчелин с оглед за предпазване 
то на пчелните семейства от 
болести и за получаване на 
добри добиви от пчелите. Из 
ложените на такива места ко
шери през пролетта имат сту 
дени гнезда и пчелите се при 
нуждават да консумират пове 
че мед за поддържане на не
обходимата топлина. Това за
бавя развитието ка семейства 
та. Пролет и есен охладените 
гнезда съдействуват за про- 
студяване на пилото и при на
личност на зараза — за поява 
на европейсни гнилец. Зимно 
време в такива ношери пчели 
те страдат от диария вслед
ствие на бързо запълване на

подмладяване.
2—з годишна дървесина, а пол/скелетните

Добър резултат от резитбата за 
-когато се извърши орещу

годишна дървесина, 
подмладяване се -получава, 
година, през която -дърветата

слабо. Ако след резитбата за под- 
получи необходимият прираст, тога- 

резитба на ло<пгара (3—5-годиш-

РИБАРЦИ БЕЗне плододават или пло-
додават, не много 
младяване не се иоетв а се преминава нъм 
на) дървесина. Реже се над странични или -вътрешни 

разклонения. Успоредно с резитбата 
клони се извършва и

спрямо короната 
на скелетните и полуснелетните

подмладяване на застарелите обраства-

Поради липса на средства 
строежът на мост през р. Дра 
говищаца в Рибарци бе отсро 
чен. Мостът трябва да бъде 
бетонен и ще свързва една 
част от селото с училището 
и другата част на селото.

Безспорно е, че част от 
средствата трябва да даде 
Пътният фонд, но и местната 
общност ще трябва да се внлю 
чи със свои средства и труд. 
Единствено, по тоя начин то
зи важен обект за селото мо
же да се направи.

прореждане и 
щи клони.

Резитбата за подмладяване се извършва през 
4—5 години. Когато тя се извършва навреме и пра
вилно, добивите ог застарелите сливови дървета се 
увеличават с оноло 30% и се повишава качеството им. 
Резитбата може да бъде резултатна, ако се предше- 
ствува от обилно ограничено и минерално торене през 
есента преди извършването й. Без торене не може да 
се получи очакваният прираст м да се получи необ
ходимият ефект. Ако и торенето не омаже влияние, 
резитбата се извършва на по-стара дървеоина.

! Ст. н.
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НА ТЕЛЕВИ-ДОГОВОР ЗА РАЗВИТИЕМЕЖДУОБЩИНСКИ 
ЗИОННАТА МРЕЖА

ОТ 1070 ГОДИНА
П-СТУДИО В НИШ

бъде носител и организа
тор на изграждането на ново- 

изготви съот- 
ноято ще б-ь

щеНишОт 1979 година в гр. 
трябва да започне с раоота 
телевизионно студио. По такъв 

до голяма степен ще со 
на на-

то студио, ще
ветша програм^н^ задължения- 

регионите, републиката 
Белград в о- 

важ-

иачин датподобри информирането 
солениепо от Ниш ни, Южномо- 

и Тимошки регион.
основно бе обет,- се и ГОЛя-

помощ от страна

та на
и Радиотелевизия

моравски на тази
Този въпрос

п неотдавна състоялото 
Ниш заседание на пред

ставители от трите региона и

ден на ма надрова 
па Радиотелевизия Белград, ко 

откриването на студио 
много по-

се в
ято спредставители на Радиотелеви- в гр. Ниш занапред

зия Белград.
Нокто е договорено, до края

тази частдобре ще „покрива
на Републиката.настоящия месец работна на ТВ-сту-на До изграждането 
ди0 в гр. Ниш ще се предпри- 

мерии за подобрение на 
Радио и Те

Радио Ниш, ноетоирупа нъм
емат
информирането по

Белград, което засега 
на задоволително равни

ще. Единодушно бе заключе
но, че и трите района от та- 

пл л _ _ _ зи част на републиката съв-влеиия в 20 села ~ »
сто поради голямата отдалече
ност от централното 
Този проблем занапред 
бъде разрешен.

В състава на бъдещето ТВ- 
се изл ь

ДИМИТРОВГРАД левизия
не е

110 кинопредста-
„Димитровград, нойто изчезва”Методи Петров

Подвижното НИНО При цен
търа за култура в Димитров
град
цветен филм „Първият сплит- 
сни отряд" в двадесет места 
в общината.

В течение на тази 
любителите на киноизкуството 
са гледали пет домашни игра
лни
ното кино е дало 110 
представления.

По този начин тазгодишният 
план на подвижното кино 
изпълнен.

студио.Учредена Комисия за 

училищата на народностите
щедомашнияпрожектира

студио в гр. Ниш ще
предаване за бългзрека 

в Югославия.
година чва и

та народност 
Предаването, което ще започ
не да се 
то на 1977 година, до изграж 
дане на студио в Ниш ще се 
транслира по Радиотелевизия 
Белград.

излъчва от начало-филма. Или общо подвиж 
кино-град никога не е прекъсвала 

сътрудничеството си със съ
ответната служба във Враня.

Комисията бе осведомена, 
че наскоро ще бъде разписан 
конкурс за приемане на рабо
та един специален съветник в 
републиканския Завод за усъ- 
вършенствуване на възпитани 
ето и образованието в Бел
град, който изключително ще 
се занимава с въпроси, отнася 
щи се до учебнато дело 
народностите.

ни още веднага, а най-късно 
до средата на декември и пре 
дадени на публично обсъжда
не. Също така бе решено да 
се разпусне досегашната Ко
мисия за издаване на учебни
ци за българската народност 
при Завода за учебниците в 
Белград, като вместо нея се 
установи Издателски съвет при 
същия Завод. Това тяло тря
бва да се занимава с техни
ческа и оперативни пробле
ми, свързани с излизането на 
учебници за нашите училища. 
Останалите задължения и въ
проси около издателската по
литика на учебници за българ 
ската народност преминават 
върху новосъздадената Коми- 
оия към Просветния съвет.

Подчертано бе, че предстоя 
щите изменения в Закона за 
учебниците ще позволят и уче 
бниците за нуждите на народ 
костните училища да бъдат из 
работвани и издавани без кон 
курс. Това изключение се пра
ви само тази година с един
ствена цел да не се допусне 
забавяне в ос,мДес:твяване на 
реформата, относно и народ
ностите училища навреме — 
до началото на идната 1976/ 
77 учебна година — да бъдат 
снабдени с нови учебници. Ко 
мисията ще възложи на вече 
проявени автори още веднага 
да се заемат с изработката 
на съответните учебници. Съ
щото решение се отнася и за 
останалата преводна учебна 
литература.

Комисията направи разисква 
ния и върху отворени пробле
ми, отнасящи се до просвет
ното дело на албанската на
родност в СР Сърбия без об
ластите, където положението 
по отношение на учебниците 
е значително по-добро.

Бе препоръчано и СО Дими
тровград незабавно да се при
общи към останалите общини 
от регион Ниш, които вече за
ключиха самоуправителни спо
разумения за обслужване от 
страна на просветно-педагоги
ческата служба в Ниш. Отно
во да изтъкнем, че СО Босиле-

АТМОСФЕРАТА на усилена 
подготовна за преминаване 
през 1976/77 г. на всички ос
новни и средни училища към 
прилагане на новите 
програми 
стоящем характеризира трес
кавите напрежения в Просвет 
ния съвет на СР Сърбия — не 
минуемо се пренася и в на
шия училищен живот.

На 4 т.м. в Белград съ съ
стоя учредително заседание 
на постоянната Комиоия при 
Просветния съвет на СР Сър 
бия за училищата на народно
стите. Председателят на тази 
съветодавна и делова коми
сия е КИРИЛ ТРАЙКОВ, изпъ
лняващ длъжността директор 
на центъра за предучилищно и 
основно образование в димит- 

"■* ровград, член на Просветния 
0 съвет. На първото заседание 
<) присъствуваха Милия Кнеже- 
-ч вич, генерален секретар на 
х Просветния съвет и Милица
- Чубрович, съветник в репуб- 
3 ликанокия Завод за усъвършен 
^ ствуване на образованието.
^ В Комисията, която като об- 
^ ществен орган ще насочва и 
_ насърчва воички начинания
- по
< реформата на нашата възпита- 
■" телнообразователна 
^ са избрани проявени и опит- 
Г ни просветни, обществено-по

литически дейци и специали
сти от албанската и българска 
народност, живущи в СР Сър 
бия без областите.

На първото заседание чле
новете на Комисията обсъж
даха редица важни текущи въ 
проси, отнасящи се към изоа 
ботната на нови учебни поо- 
грами за народностите, издава 
нето на нови оригинални и 
преведени учебници, употреба
та на родния език в учебния 
процес и т.н.

Взето бе решение новите 
програми по роден език и ли 
тератира сърбснхърватскиезик 

народностите
история (допълнение, геогра
фия (допълнение), музинапно 
изкуство (допълнение) рисува 
не (допълнение), битова кул
тура и др. да бъдат изработе

е

М. А.учебни 
която инак по-на

А.

Сп. Сотиров

КРАЙГРАНИЧНО СЪТРУДНИ 
ЧЕСТВО

УЧИТЕЛИ И УЧЕНИЦИ
ОТ сливници в
ДИМИТРОВГРАД

„МошаОоновното училище 
Пияде” в Димитровград бе до 
макин на учители и ученици 
от ооновното училище в Слив
ница — НР България.

По време на пребиваването 
си в Димитровград учителите 
от Сливница присъствуваха на 
часове на овоите колеги. Сет
не Елена Златанова — учител 
ка по български език в основ 
ното училище „Моша Пияде" 
— изнесе сказка на тема: 
„Петдневната работна седмица 
в училището”. След това меж 
ду учителите се проведоха ра 
зговори във връзка с обуче
нията и опита на двете учили
ща в областта на образовател 
но-възпитателната дейност.

Между учениците от двете 
училища се проведоха спорт
ни състезания по баскетбол и 
малък футбол.

Беше изпълнена и съвмест
на културно-забавна програма. 
Накрая бе организирано про
жектиране на домашния игра
лен филм „Кървава легенда".

наосъществяването

система

Хубавата народна нооия все по-рядко се среща, 
само в Клисурско, но и в останалите наши краища. Тя стана 
само ,„декор” при изпълнение на художествено-битови про
грами, фестивали, народни събори и прочие.

Но по-възрастните, канто 78-годишната ЮЛА М. РА- 
ДИВОЕВИЧЕВА от с. Клиоура, и на делник обичат да се 
.дюизтаврягг" в народна премяна. Канто ни каза баба Юла 
за 'нея това не е никакво „събитие", а просто тя обича ху
баво да бъде облечена. Така ои е свикнала от младини.

Текст и Снимка: Ст. Н.

в училища

; . А,
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падежна страница
в ПЪРВИЧНИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ НА ССМ В ДИМИТРОВГРАДСКА ОБЩИНА

МЛАДИ ПОЕТИЗавършиха изборите за 

нови ръководства Не чакай ме!
Ясно ти е, че няма да се върна, 
забравих стария, изкривен път, 
по който вървяхме часове наред 
към нас един загубен кът...

Разделихме се на снежна пътека, 
тръгнахме в различни посоки, 
потънахме немо в дълбочините 
и мълчим само със стари болки.

Не чакай ме, няма да се върна, 
в моя свят зелено е сега, 
в тъмнината луната ме води, 
през следобеда там, на брега.

Подготовка на пионерите за прием в ССМ

работи върху подютозката на 
младите от основното учили
ще „Моша Пияде” в Димитров 
град за приемането им в ре
довете на СОМ. В рамките на 
тези подготовки за пионерите 
от ооншното училище се ор
ганизират сназни на теми:
„Съюзът на социалистическа
та младеж
литическа организация на мла
дите, нейните принципи на ра
бота, целите и организационна 
та и структура"; „Историята 
на младежката организация" и 
други.

В първичните организации на 
Съюза на Освен тези сказки е запла

нувано и организирането на 
орещи между пионерите и най 
-активните младежи и девойки 
в общината, орещи на пионе
рите с бригадири и прочие.

След реализирането на та
зи програма, на 29 ноември, 
!По случай Деня на Република
та, ще се организира търже
ствено приемане на новите 
членове в редовете на Съюза 
.на социалистическата младеж.

социалистическата 
младеж в Димитровградска об 
щина тези дни завършиха из
борите за нови [
На изборните събрания, 
избирането на нови ръковод
ства, са определени и бъдещи 
те задачи и приети програми 
за дейност на първичните ор
ганизации на СМС в предстоя 
щия период.

ръководства, 
освен

обществено-по-

Наред с изборната дейност, 
политическият актив към Об
щинската конференция на Съ
юза на социалистическата мла 
деж в Димитровград усилено

Даринка ЕВТИМОВА
Христина Панайотова 

(Редакционната група при 
ОК на ССМ)

ФОТО СЕКЦИЯТА ПРИ ГИМНАЗИЯТА В ДИМИТРОВГРАД ПОДГОТВИ

ПРЕД ТВОЙТА 

СВАТБАФотохронина от екскурзията
В началото на тази учебна 

година учениците от IV клас е 
гимназията „Й. Б. Тито” в Ди
митровград бяха на екскурзия 
в СР Словения и СР Хърват
ско. Фото-секцията при гим
назията, под ръководство на 
учениците Синиша Делчев и 
Трендафил Петров, подготви 
фото-хроника от тази екскур
зия, под название „Запознай 
родината си, за да я обичаш 
повече”. Във фото-хронината 
бяха поместени снимни от 
значителни места: Загребската 
катедрала, Вледеното езеро, 
Постойнсиата пещера и т.н.

В предстоящия период от 
фото секцията можем да оча
кваме още подсилена работа, 
канто и подготвяне на нови 
фото-хронини.

С успех работи и художест
вената секция. Наскоро мо

жем да очакваме изложба на 
творби на ученици зачленени в 
тази секция.

С работа започнаха и други 
сенции, в ноито участвува го
лям брой ученици. Също се

организира и допълнително о- 
бучение за слаби ученици. Пред твойта сватба купих 

цялата дневна светлина 
и сетне на теб я подарих...
На зеления лист, люлян от вятъра 
застанах — капка роса!

Деница Илиева 
(Редакционната група 
при ОК на ССМ)

I

Край този камък, спящ от умора 
засях младостта си...
За твоите обещания, 
на земята, скована от мраз 
изрових остатъците 
на последната пролет...

Семинар на Впасинско езеро *

сти, съвети и отряди. Теми за 
тази активност изнесоха спе
циалисти по психология, педа
гогика, отговорни обществено- 
политически и други дейци.

За успешното провеждане 
на семинара се ангажира и 
ОК на ССМ в Босилеград. На 
скоро трябва да се приеме 
програма за по-плодотворна и 
организирана работа сред пио 
н ерите.

За по-ор1*анизирана дейност 
на Съюза на югославските 
ионери, Междуобщинската кон 

ференция на Съюза 
циалистичесната младеж от 
Леоковац организира тридне
вен семинар за пионерски ин
структори, преподаватели и 
младежи. Целта на семинара 
бе да се запознаят младежи
те, преподавателите и пионер
ските инструктори нак трябва 
да работят пионерски общно-

Стефан МАНАСИЕВ
на со-

Ушре в Звонци

Викторина на 

»Другарче«Вл. С.

МЛАДИТЕ И ИЗБОРИТЕ
УЧАСТВУВАТ ПРЕДСТАВИТЕЛИ ОТ ВСИЧКИ 

УЧИЛИЩА НА БЪЛГАРСКАТА НАРОДНОСТ

УЧЕНИЦИТЕ ЩЕ СЕ СЪСТЕЗАВАТ ПО БЪЛГАР 
СКИ ЕЗИК, СЪРБОХЪРВАТСКИ ЕЗИК, ИСТОРИЯ И МУ
ЗИКАЛНО ВЪЗПИТАНИЕ

ИЗБИРАНИ СА НАЙ-ДОБРИТЕ
вото учредяване ще стане до 
края на ноември т.г.

Програмата на работа също 
вече е изготвена и се очаква 
дейността да стане по-всеоб- 
хватна. На първо място тряб
ва да се открие ученически 
нлуб, училищна радио-уредба, 
стенен вестник и др.

езин) (,Душанова женитба'', 
В. Назор — „С партизаните", 
Б. Нушич — „Съмнително ли 
це" и И. Г. Коаачич — „Яма"); 
по история Сполитаната на не- 
обвързаността и музинално 
възпитание (свободен избор 
песни).

На победителите във вито 
рина ще бъдат връчени напра 
ди. Пред учениците-състезате
ли ще говорят първоборци от 
този край. Също тана ученици 
те ще разгледат живопионата 
долина на Ерма и ща посетят 
иоторичесния Погановски мана 
стар. г

то събрания се водиха раз
говори за акцията 
най-добри — паралелка, 
нер и младеж".

След проведените избори 
ще ое извърши учредяване на 
комитета на п-ионерсния от
ряд, след което ще се състо
ят и родителски срещи за де
легиране на членове за Съве
та на пионерския отряд, него-

УТРЕ в Звонци под шеф-В основното училище „I еор- 
т Димитров" в Босилеград 
приключиха изборните събра
ния за ръководства на пионер
ските общности и младежките 
организации. В тази 
взеха активно участие и мно
зина от класните ръководите
ли. Изборите са проведени в 
14 пионерски общности и в 3 
младежки първични организа
ции.

Тези избори характеризира 
последователно предлагане и 
гласуване на най-добрите. Не 
воички предложени бяха 
брани, търсеха се от добрите 
по-добри. При това трябва да 
се отбележи, че гласуването 
бе тайно.

От друга страна, на повече-

,,1ъроим 
пио- ство на детския веопнин „Дру 

гарче" ще се проведе тради 
ционната винторина в чест на 
Деня на Републиката. Домакин 

„Брат-
дейност

е основното училище 
ство" в Звонци. Подготовките
са извършени и учениците от 
Звонци се готови до приемат 
своите другари, участници във 
викторината.

На викторината в Звонци съ 
стезателите ще отговарят по 
българели езин (Алено Конста 
нтанов — „Бай Ганьо във 
влана", Иван Вазов — „Под 
игото", Георги Караславов — 
„Снаха" и Гво Милев „Сеп
тември"; по сърбохърватски

Вл. Стоименов

из-

б. Н.
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СИГНАЛИШшИНФОРМАТОР Б*з оправдание
т I В служебния вестник на гр. Ниш Л^24 от тази 

година _ има едно решение на Общинсната СНУ 111
в Димитровград, във връзна с поддържането на чисто- 
?ата в магазинче за продажба на хранителни стоки.
В член 16 на решението е назано: „Чистенето на "° 
мещ1нията за продажба на хранителни стони е позво- 
лено след работно време .

Това решение обаче не се спазва, 
зина за самообслужване на ООСТ „Търгокооп В

един от най-добре подредените и сн^ени в 
чистенето започва преди да е завършило р

■СКУПЩИНАТА НА ОБЩНОСТТА ПО ЗДРАВНО ОСИГУРЯВАНЕ В ДИМИТРОВГРАД ТЪРСИ:

8

ПО-ГОЛЕМИ ПРАВА ЗА 

ОСНОВНИТЕ ОБЩНОСТИ
ш особено в мага- 

тозищ магазин, 
града;
ното време. __ я чо ия_яИ ано нупувате в този магазин след 1» часа, 
работното* време е до 19,30, ще бъдете посрещнати ^ 
„метла в ръка". По това време усилено се чисти 
мещението, за да може в 19,30 да се излезе

б°Тав танива случаи не рядко трябва да се отиажете 
от покупната, защото към вас са насочени Р 
погледи да не изцапате очистеното.

Ано пън се осмелите да попитате до нолно 130 
е работното време, ще ви се отговори, че все 
се работи. На следващия въпрос защо не се 
след като завърши работното време следва 
че „Търтокооп” плаща само до 19,30 часа...

По този повод пишем, понеже ни се 
много граждани. И сами се уверихме, че това е вярно 

Обърнахме се към санитарния иц-.пентор 
в органа на управлението в Димитровград — др. ' 
гица Мирчич — с въпрос дали и е известно всично 
това. Получихме двусмислен отговор. Наи-напред, че и 
е известно, а сетне, че не е забелязала танова нещо. 
Но получихме и отговор, че не е имало интервенции 
в такива случаи ...

В дирекцията на „Търгонооп" потърсихме дирен- 
тора Сава Джорджевич.

Понеже отсъствуваше не можеше да чуем 
нието му. В разговор с останалите' служители в дирек
цията узнахме, че е разиснвано по този въпрос и ра
ботите са напълно ясни. Магазините трябва да се чи
стят след работното време...

Въпреки всичко това -нередностите продължават. А 
начин да спрат има.

Щ!

а

Въз основа на тези предло 
жевия за изменение и допъл 
•нение на член 76 трябва да се 
измени и член 78 от споразу 
мението.

Скупщината оцени, че тряб
ва да се измени и член 83, кой 
то регулира въпросът за съби 
райе на средства. Предпоже 
нието е, че трябва да се уста 
новят отделни размери на сред 
ствата, както за Регионалната 
така и за основните общности.

Скупщината на основната 
общност в Димитровград пред 
ложи и пълно изменение 
член 103 от споразумението, 
който иласи: „Това споразуме 
ние се смята за прието, кога 
то го приемат събранията на 
осигурените лица, които пред 
ставляват болшинството осигу
рени лица”. Според предложе 
нието новата формулация на 
този член трябва да бъде. „То 
ва самоуправително споразуме 
ние влиза в сила, когато се 
подпише, а задължава участни 
ците, които го приемат 
подпишат".

Скупщината на основната об 
щност по здравно осигурява 
не в Димитров1рад обсъди пре 
дложение на самоуправително 
то споразумение за образуване 
на Регионална общност на ин 
тересите по здравно осигуря 
ване в Ниш. Приети бяха изво 
ди за изменение и допълнение 
на самоуправителното споразу 
мение. Тези изводи трябва да 
разгледа 
координационно тяло за учредя 
ване на Регионалната общност.

Въз основа на мненията на 
членовете на Скупщината на 
основната общност в Димитров 
град може да се констатира, 
че на Регионалната общност 
са дадени големи права. Зато 
ва и основна насока в разисква 
нията беше, че някои членове 
ог споразумението трябва да 
се изменят.

В този смисъл бе прието, 
че член 14 на самоуправително 
то споразумение 
се съгласува с интересите на 
трудещите се и гражданите. Те 
отделят средства за финанси 
ране на здравната защита и 
естествено, трябва да решават

и за разпределението им. Съот 
ветно на това обезщетението 
на личния доход в случай на 
бременност и раждане трябва 
да определя основната общ
ност и тези права и задълже 
ния трябва да бъдат в нейна 
компетенция. Това се отнася 
и за обезщетенията при смър 
тни случай на осигурени ли 
ца; за разходи за работа на 
ленарски комисии; за работа 
на службите при основните об 
щности и т. н.

Съответно на това трябва да 
се съгласува и член 57 от спо 
разумението и да се допълни 
с тези предложения.

В член 76 е нужно да се 
предвиди общностите да имат 
свой секретар. В алинея 2 от 
този член също трябва да се 
предвиди, че 'ооновните общно 
сти могат задълженията на сек 
ретаря да пренесат в компе
тентност на друга общност. Ос 
вен това основните общности 
по здравно -осигуряване заед 
но с някоя друга общност на 
интересите могат да образуват 
административна служба.

ра-

още
чисти

отговор,

оплаквахаМ е ж ду общи н ското

на

мне-

трябва да
или

А. Д.А. Д.

»ффффффффффффффффффффффффффффффффффффффффффффффффффффффффффффффффффффффф

За уч»щите се ЙОРДАН ЙОВКОВ
нарича Йовков „незабележимо оентенционален”. 
Идеите на Йовков «е са само „примитивно-мде- 
алиатички”, нито само „нравствено-утопични". В 
тях има и нещо друто — дълбано човешко

... В литературните оп ра вечни ци писаното 
за него се изчерпва с няколко незначителни ре
да: роден в стара Жеруна, учителствувал в До
бруджа, ранен около град Гевгели, военен коре- 
оподент на Северния фронт, нещастен дипломат 
в Букурещ, дребен чиновник в София, починал 
след една неуспешна операция в Пловдив — ето 
възловите събития -на един жизнен роман. Но 
зад незначителността на този живопис се крие 
един рядък хуманист, един о.т най-даровитите 
българи, които някога е раждала нашата земя. 
И това е така, защото, без да притежава значи
телна „външна биография”, той има, ако мога 
така да се изразя, богата, наситена с преживя
вания „вътрешна биография”, която се създава 
от мнопобройните срещи на едно чувствително 
сърце с живота и хората, с мъката и радостта, 
с красотата и злочестината...

Живял в първата половина на XX век, в 
едно убого време на остри политически свади, 
Йордан Йовков е жадувал за красота, така както 
случайно попадналият в тъмнина човек жадува 
за светлина. Отвратен от „врявата на деня , той 
потърси някои нравствени ценности, които бяха 
поевтинели от настъпилата след войните морал
на и духовна инфлация. Обвиняваха го в „бя!*- 
ство” от съвременността. В какво се състоеше 
„бягството” на Йовков: защо той отиде при 
Иван Белин и Моканина, при Василена и Боря
на, при Сал и Яшар и Шибил и потърси при тях 
-нравствено удовлеттеорение.

След като вървя по кървавите дири на вой
ната, в която взе участие като офицер и военен 
кореспондент, разочарован от националния по
гром, той обърна очи назад и потърси вечната 
непомръкваща красота, която народът тачи като 
традиция и съхранява в своя живот, в леген
дите и песните си...

-ма човеци. Има грешници. И ако все пак няной 
от тях извърши нещо необмислено, дори нещо 
зло, писателят бърза да ни увери, че това не
пременно е грях, но не и престъпление. В тази 
човешка философия за живота — главна фор
мула на неговата поетика — можем да открием 
едностранчивост: тя не може да бъде универсал
на, още понмалко неоспорима.

... Според разбиранията на Йордан Йов
ков човек е едно единство от слабости и до
бродетели; прехът опохожда добродетелните съ
що така, накто и нравствеността озарява греш
ните; човек може да се превърне в жесток „бог” 

в презрян злодей, »о може и при воички 
обстоятелства — по думите на Леон Кручковони 
— да остане човек.

веч
но.

Ако отстраним битовите одежди на героите 
и историческия декор на епохата, ние бихме от
крили една трайна човешка философия за жи
вота. Навярно и затова ловенето от образите на 
Йордан Йовков имат два плана: един външен, 
реалистичен, и Друг, вътрешен, романтичен. Пър
вият често отстъпва място на втория, ьдиният 
е като дрехите на човека, другият е като самия 
човек. И наистина, какво би станало с тези обра
зи, ако ние ли приемем само откъм тяхната би
това страна, ако не потърсим нравствените обоб
щения, крито са вложени в тях. Вярвам — те 
биха загубили от своето вътрешно съдържание, 
биха олекнали няколкократно. В такъв случай 
изкуството на писателя отдавна би представлява
ло интерес преди воичко за историци, етногра
фи, литературоведи. Но, за щастие, това не е 
така. Защото въпреки историческата 
епохата, която художникът отлично изобразява, 
-въпреки някои илюзии, 
увлича, голяма част от образите са се превър
нали във великолепни метафори на човешката 
красота.

ИЛ,и

Повече или по-малко воички тия хора проя
вяват ту навреме, ту със .закъснение своята голя
ма човешка съвест, която изкупва греха, съхраня
ва личността и те кара да проверяваш чистота- 

границите ,на собствената ои съвест. Оттук 
-писателят моралиот ни изправя пред един вечен 
критерий: отговорността на човека пред себе 
ои и п-ред другите — отговорността на човека 
пред себе ои и пред другите — отговори оста да 
живееш. Ще м-и се да повторя още веднъж 
хубава дума „съвест", без която е 
Иовковият творчески свят. Повествованието 
хармонично, плавно. Героите са в трите предпо
читани състояния —

г
та и

рамка на

в които хуманистът се

тази 
немислим ' 

течеИ докато живее Сал-и Яшар и „пеят" него
вите каруци, докато е жив Моканина и летят 
„белите лястовици”, най-добрите творби на писа
теля ще бъдат дълголетни.

мислят, съзерцават, мълчат.
А .някъде вотрани през всичкото това време 
зорките очи на съвестта бодърствуват. и 
идва един момент, ко1-ато съвестта трябва 
•намеси: под нейното въздействие Серафим да
ва парите си, Албена се разнайва Златил 
връзва открадната кеоия, Индже 
в народен занрилник, Иван Велин разбира 
си, Славенка иска

ето
.... Малката „вселена”, която Йордан Йов

ков създаде, е една от най-хубавите в българска
та проза.

В ' този свят

да се

раз- 
се превръщаняма злодеи... Неговите сюжети са „битови” и „селски”. 

Но в тях живеят универсални идеи. Инан каза- 
. но: Но греха

прошка Спас проумява сми-в този овят няма и „бо>ове".. във всеки разказ протича по един „втори 
разказ", във всеки сюжет има един „втори сю
жет”. Концепцията се носи 
то е

на белите рози... С нея 
своите герои: превърна ги 
ката нравственост в

сълаНие можем да тръгнем подир героите, да 
обходим кръчмите и хановете, да се качим 
някоя от пеещите каруци и да пътуваме 
тшцата на равнината. Никъде няма 
нем „богове", нито

авторът надари 
в критерии на човеш- 

носители’ на жива красота,
не в репликата, нан- 

сега модерно, а е разтворена като „боя" 
8 Цялата тъкан на сюжета, почти неуловимо. И 
трябва да се съгласим с Николай Лилиев, който

В
по пъ- 

да срещ- 
закоравели престъпници. И-

в малки символи.
:: V

Симеон Султанов
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СЛЕД ПЕТГОДИШНО СТРОИТЕЛСТВО

Автобусната гара 

предадена на 

употреба
Футбол

ЗА ПОБЕДА - ЛИПСВАШЕ СМЕЛОСТ
„РАДНИЧКИ” (ТРУПАЛЕ) — „АСЕН БАЛКАНСКИ" 1:1 (1:0)

Трупале, 7 ноември. Игрище на „Раднички”. Вре
мето хубаво за игра. Теренът добър. Зрители оноло 
300. Голмайстор за „Асен Балкансни” А. Петров в 82 

,- минута. Съдия И. Хайдунович (Ниш).

„Асен Балкансни”: Г. Ставров, А. Петров, Д. На- 
менов, А. Пейчев, П. Димитров, С. Иванов, С. Мирно- 
вич, М. Тодорович, Й. Денков (М. Виданович), а Ми
лев, М. Петров.

Най-сетне в началото на но- ха и продължаваха, за да при
ем ври в Бабушница бе преда- ключат тези 
дена на употреба новата авто- обенътът бе предаден на упо 
бусна гара, за чието изграж- треба. 
дан е Автогпран опортното пред 
лрияггие от Пирот даде 900 хи 
ляди динара. Новата автобус
на гара е построена на площ 
от 1300 квадратни метра и в 
нея се намират чекалня, пише 
за продажба на билети и оста 
налите необходими помеще
ния. На пистата са построени 
пет перона, 0т които ежеднев
но тръгват 60 автобуса в раз
лични посоки.

Новата автобусна гара

А»и, когатогости, те можеха да постиг
нат и по-добър резултат. На 
тях обаче липсваше преди вси
чко смелост и на чужд терен 
да играят на победа. Дори .и в 
моменти, когато играят с по- 
слаб отбор.

Така беше и този път. Ако 
след изравняването на резул
тата бяха продължили с напа
дения футболистите на „Асен 
Балкански" можеха да се вър 
нат с две вместо само с една 
точка. '

В срещата с „Радничкй” по- 
дсбра игра показа защитата 
на „Асен Балкански”.

Съдията Хайдунович добре 
води мача.

М. Дж.

Около 300 

лековити 

извори
В равноправна игра „Асен мача футболистите на „Асен 

Балкансни” успя да играе на- Балкански” обаче се защит^ 
равно с отбора на „Раднички” ваха, с цел да запазят резул- 
нато гост и заслужено извою 
ва една точна. Домашният от
бор беше по-добър в течение представлява успех за отбора 
на първото полувреме, което на димитровградските фУтбо- 
и спечели с 1:0. Гостите из- листи, общо впечатление е, че 
равниха пред края на среща- в тази среща, нанто и в ня-
тата в 82 минута. До края-, на нои други, които играха като

тата, в което и успяха.
Макар че равния резултат се На територията на Югосла 

намира край пазара. С изира- вия са изследвани над 350 из
вари на топла и минерална во 
да.

Навред из страната покрай 
тези извори са построени ба 
ни и други обенти за лечение, 
отдих и почивка. Но бани със 
съвременни бански и (радоу 
тройствени и лечебно-туристи 
чески обенти в нашата страна 
има едвам към четиридесет. -

ждането на този обект изчез
на задръстването на съобще
нията, което години наред об
ременяваше центъра на града. 
Строителотвото на този него
лям и скъп обект се протана 
пет години. На нянолко пъти 
строителните работи прекъсва-

А. Д.

Интересни новини
случай 25-та годишнина на ор 
ганизацията бяха пуснати 
обращение и юбилейни мар
ки.

тях само от 1960 година досе 
га. От тях най-силно са по
страдали жилищата — оноло 
16 хиляди, намиращи се на 
първите етажи на сградите.

От друга страна, недалнови 
дността и хищническото изпол 
зване на водните реоурои в 
града и онолността му допри
насят за по-бързото му потъва 
не. Преди родини вместо да 
бъде прокаран водопровод, 
градските влаоти разрешили 
прокарването на нладенци, ко 
ито са досгнали до 20 хиляди, 
индустриални цели всеки ден 
изпод Венеция се черпят по 
40 хиляди кубически метра во 
да, което уонорява процеса на 
вертиналното разместване на 
земните пластове. За една го

Пощенски марни 

на ООН
В ш&ееваа.теми-

Значение на меда за 

спортистите

Пневматичен
будилник

На своята пета 
Обединените нации одобриха 
разолюция за създаване на ■ 
собствена пощенсна админи
страция.- Следващата година „ 
бяха пуснати в обращение пър 

марни на ООН — с но 
минална стойност 0т 1 ДО 25 
цента, а в тираж 49 милиона 
броя. I ■

За изминалия четвърт век са 
отпечатани повече от 200 ви
да марки на ООН. Тематиката 
им е разнообразна, но те са 
обединени от една идея — 
борбата за мир и разоирател една секунда, 
ство между народите —- идея
та, която е основен принцип 
на световната организация. Ос 
вен марки пощенската админи 
страция на ООН издава и свои 
картички, пликове и пр. По

сесия ■г

Какви ли не часовници съ
ществуват по света — пясъч 
нй, слънчеви, механични, елек 
тронни. Неотдавна в Англия е 
бил изобретен будилник, . кой 
То работи на пневматичен 
принцип. Неголямото балонче 
със сгъстен въздух стига за 
няколко месеца. Сложната си
стема от тръбички и клапани, 
завършва с регулираща клапи 
чка — тя се отваря точно на

'.•'•• • -V
вите

СЪРЦЕТО на човена при своята нормална дейност (дори 
и в състояние на покой) извършва голяма работа. Много 
по-гол еми са изискванията към него при спортните игри и 
упражнения, а най-големи са при някои олиМ(ПИйски дисци
плини, където става въпрос за световни ренорди и затова 
физическо изчерпване е максимално.

Търсена е най-идеалната храна, която при спортната 
дейност би осигурила на спортистите най-големи физически 
и духовни сили.

Установено е, че медът ъс 
чества нато енергиен източник най-добре отговаря на 
изисквания, поставяни пред спортистите.

Неговите инвертни захари, глюкоза и фруктоза са го
тови хранителни продукти (енерготичен източник) за сърцето 
и цялата мускулатура. Те преминават напрало в кръвта. Чрез 
повишаване на физическото натоварване съразмерно се по
вишава и обмяната на веществата, при която неизбежно не
обходими са витамини от групата В. С използуването на 
меда организъмът на опортистите бързо ще си ги набави.

дина градът потъва средно с
по 7-10 милиметра.

Вследствие 
лите на Венеция са започнали 

през 1961
Потъващият трая на това жите-

да я напуснат 
година те са били 190 953, а 
сега — около 115 000 души.

През последните сто години 
Венеция е преживяла ьо раз 
рушителни наводнения. 30 от

своите изключителни на- 
всички

Със своята висока коморийна стойност медът създава 
сравнително много енергия дори и при употребата на малки 
дози Препоръчва се да се взема преди състезанието, в по

за издържливостчивиите и след това. При изследванията
показали по-добри резултати, когато 30 мину-опортистите са

ти преди състезанието са получавали гто две супени лъжи- 
Когато не са получавали мед, показаните резултатици мед.

са били по-слаби. Когато е даван мед по средата на изслед- 
отново доближавали предишните отои-ването, показателите 

ности.
От направената спортна или трудова дейност се губи 
Това тегло се ограничава, като се дават 10—12 чаени 

-лъжици мед през деня. Медът успешно е прилаган и при 
хранителни диети, също и при диети за отслабване. Чаена 
лъжична мед в края на обеда предизвиква чувство на ситост 
и, по такъв начин пома1»а лесно да се понася диетата за от
слабване (редукционна диета).

По време на спортни те игри се препоръчва употребата 
дневни дози 30 до 50 г ,и разнообразяване на ме-

медени

тегло.

на мед в
‘■нюто на спортистите и с други изделия от мед — 
почива, мед с мляко, специалитет с плодове, мед в чай.

Спортът може .да донесе здраве само когато се гри 
. жим за правилно хранене на спортиста.
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МЕ И ЩЕ ВИ ИНТЕРЕСУВА
Балканите, в която 

била внесена сакарта на 
от Нраището

Божица. Босилеград бил 
нартите едвам през 

Той бил вписан 
генералщабна

селото, а под него стърмно се 
издига опрам-на 'набръчкана 
стена с пещери, която носи 
румънското име Мамул...

★
МО

ВЪЛНОВИЯ има площ от о- 
коло 6,4 кв. км., която се про 
спира от границата до Видлич 
и Нриводолския бряг, с г~" 
морена височина от 820 до 888 
метра.

внесен в 
1884 година, 
в една руска 
карта.*над

котловина с БаЛужиишната 
бушпица като център на този 
край по време на цар Душан 
е била в състава на сръбска 
та държава. По-нъоно в 19 в. 
се опоменават въстания на на
селението против турчите.

и по време на Първото сръ 
бсио въстание съществувало 
движение под влияние на Илия 
Стреля, лесковашки войвода. 
До края на освобождението от 
турците 1878 година тук става 

турското

★
Болевдол в Димитровградска 

най-стара черква 
живописана

★
община има 
— построена и 

13 столетие.
ВЛАСИНСНО ЕЗЕРО има 12 

кв. нм повърхнина, 
дължина е 
дълбочина само 
рото е относително плитко и 
затова през зимата се заледя

Неговата през
10 нм, а средната 

10 метра. Езе ★
БУРЕЛ обхваща една площ 

от 172 км* със оредна надмор 
височиоа 765 м. Климътъг 

валежи над 600 мм.

ва.ДЕЦАТА ска★ е остър сли бунтове против 
управление.За село Власи известния ис 

торик Иречен пише: „I Юрвам 
телно впечатление прави сна 
листият амфитеатър при село 
Власи. Изведнаж се отваря 
малка котловина, пълна с царе 
вица, ноноп и огромни оре- 
щаци. На западния бряг, мал 
ко по-високо над рената, лежи

★
СЕДИМО с бабуту и се чудимо кво да ★ БЕОНА НОБИЛА се намира 

Югоизточна Сърбия, южно 
ОТ Власина :и достига височина 
от 1900 м. От нейните върхове 
се откриват прекрасни гледни 

Копаонин и Шар планина

; прайимо.
За Босилеград светът узна 

през 1880 година след описа- 
Нонстанъин ИРЕЧЕН,

Рано се стъвиня опалията. Позаванумо 
огънят, грейемо се и чмайимо. Немам бате- 

; рийе да пуштим транзисторат, па довану 
* „Братство” и на 11 страницу четим писмо 
( оди Славиню. Вета Тачкова пита децата од 

редакциюту да ньой кажу кой че Ьи издър- 
' жа със старцатога. Вета пише дека има и 
I синове, и унуци, и праунуци. Распърщала 
> се деца по градища и забоварили на роди-

а;
ние 1на д-р 
През 1887 година австрийският 
генералщаб издава нъмголяма

Нато се убедиш, че не си 
гений, опитай се поне да жи 
вееш благоразумно.

о%ч/ц®р А ти не се ли страхуваш от 
това, че св страхуваш от вси 
чко.

отел>ете си.
Четим я това, а на мою Станию сълзе 

прикапаше од жал.
Тешко ми стану и на мене. Не обичам 

да гледам сълзе. И одйеднуш чуйем некой 
| чука на вратата и кучето залая у дворат. 

Диго се и отвори вратата: кво да видим си
нът и снаата утърчаше.

— Идемо — каже синът. — Vплатимо 
се да ни не резилите по „Братство" да не 
писуйете ко Вета оди Славиньу . ..

Ка на ютре дън излезо у задругуту да 
купим биру да частим гоейете — имаше кво 
да видим. При Миту од Гортьу маалу дош
ли двата сина. Они работе негде по Войво- 

; дину. При Дацу Найденову дошла черката 
( от Белград. Я това девойче не съм видел не- 

колко године и йедвам га позна. Кажу до- 
нела на Дацу роклю и одма вьой купила 

> дърва. А при Перчу Милинога од Долньу 
' малу дошъл синат с автомобил. Каже чекал 
: две године да се напрайи цутат от Цариброд 
’ до Висок, не стел да си бълска колата по 

Видлич, ама ка прочел писмото на Вету — 
одма му примучнело,

; бензин и излетел през Видлич.
[ Седимо у задругуту весели дека-децата

дошла да ни виде. Ка Ставрия пину йедно 
пива и рече:

’ — Бре човеци, да йе жива и здрава Ве
та; оди Славин»у. Кико излезе това 

' детето постояно ми писуйе и са каже щом 
почне да вейе снег — одма да 
вьега...

Кажи ми кой те хвали и аз 
ще ти кажа кой си.

И ТАКА Е ЯСНО
о

— Каква е разлината между 
попиталглупавия и умния? —

един.
— Умния не пита за това 

отговорил другият.

БЕЗОТГОВОРНИЯТ ГВОЗДЕЙ

— Защо ме разцепи? попи 
тала Дъската Гвоздея,

— За това попитай Чука — 
отговорил Гвоздеят.

о

Връщайнм се от пазар, Та- 
хир изгубил парите си и запо 
чмал да ги търси под фенера 
«рай селото.

— Какво сте из»убили? — 
попитал 
селянин.

— Парите... На пътя — от 
говорил Тахир.

— Но щом сте ги изгубили^ 
на пътя, защо ги търсите тук?

— Не виждате ли, че по 
е вече тъмно?

__Другарю директор, вашетопредложение не е в съответ
ствие с правилника...

— Нищо ще направим промени в правилнина.
„Павлиха" — Любляна

случайно минаващ

V

СОЛТА И КРЪВНОТО 

НАЛЯГАНЕ
напълнил колата с

пътя
о

Светлината е нужна не само 
за сенките.

писмо,

ПРОДЪЛЖИТЕЛНАТА улотре 
ба на солена храна е една от 
иредпоставните за възникване 
на хипертония. Танова схваща 
не съществува сред оиределе 
на част от медицинските рабо 
тници. Достоверността на това 
схващане е поставена под съм 
нение от сътрудниците на Ин 
ститута гто нардеологи при А- 
к ад е мият а на 
науки на ССР. Те са провели

основно проучване на разли
чни групи хора. Сред тях има 
жители на Монголия и Бурят 
ска АССР, но иго пият от 3 
до 13 литра солен чай дневно, 
работници от предприятия, кои 
то утоляват жаждата си с под 
солена газирана вода. в нито 
една от изследваните групи 
постоянната употреба на сол 
не е предизвикала повишено 
кръвно налягане.

идем при о

Ако нямаше табелки на вра 
тите. нан ли щяхме де различа 
ваме дребните служещи от ед 
рит е началници?

Па си нещо мислим: домат за старци Во 
че прайе у Цариброд че се напълни ли с на- 

I род ако децата ни приберу по градищата. И 
! ако йе верно това, да обадимо у опщинуту 

> у Цариброд да не арче човеци паре за япию, 
[. а нийе после да развачамо по Пирот, Бел- 
[ град, Войводину и по друга места.

МАНЧА

о)!
Ногато слушаш някой оратор, 

почва ли да ти се струва, че 
той прознася тост.

медицинските

ДОБЪР
РЪКОВОДИТЕЛ

■V ГГ. ПЕГРСР
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