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се явяват жен
ещ) организации. Същевре
менно движението на жени
те се явява и в рамките на 
работническото 
чиято цел бе

т1
;, ■ ~ 

Ь№[1' 3

■

движение, 
изравняване 

на жените — работнички с 
мъжете в 
ние. Освен националните се 
явяват и международни же
нски организации.

Между изтъкнати 
дители на движението на 
жените принадлежи и КЛА- 
РА ЦЕТКИН. По нейно пред 
ложение на Втората народ
на конференция на жените 
през 1910 година в Копенха
ген ОСМИ МАРТ о провъз
гласен за Международен 
ден на жената.

След Първата световна во 
йна движението получава но 
ви форми и жените в много 
страни, преди всичко в Ев
ропа, осъществяват изборно 
право.

Със засилването на социа
листическото и работничес
кото движение борбата на 
жените за равноправие ста
ва част от борбата за нови 
обществени отношения, в ко 
ито и жените биха осъщест
вили пълно равноправие в 
обществото. В раджите на 
това движение се явяват и
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10 МАЙ
за задачите на Съюза на юго 
славските комунисти върху 
осъществяването на програ
мата за стопанска стабили
зация.

— Акцията бе посрещната 
с разбирателство на работни 
ците, в нея те виждат не са
мо изход от моменталните 
финансови и други препятс
твия, но и начало на про
мени в заварените отноше-

на интересите на работниче
ската класа, че това е усло
вие и за активизацията на 
огромната енергия в самата 
класа п нейния авангард. То 
ва е същевременно и от ре
шаващо значение за успеха 
на стабилизационната поли
тика.

Това изтъкна на 3 март на 
заседанието на Председател 
ството на СЮК членът 
Изпълнителното бюро КИРО 
ГЛИГОРОВ в уводната сиреч

Четвъртата конференция на Съюза на югос
лавските комунисти ще се проведе на 10 и 11 май в 
Белград. Така е решено на заседание на Председа
телството на СЮК от 5 март.

Делегатите на конференцията ще обсъдят 
дейността на Съюза на югославските комунисти в 
изпълнението на задачите от акционната програма 
и Втората конференция и Писмото на председателя 
Тито и Изпълнителното бюро, за което ще доклад
ва секретарят на ИзЦьлнителното бюро Стане До- 
ланц.

на

(НА СТР. 3)

Конференцията ще приеме документ за пред
стоящите задачи на СЮК.отделни организации на же

ните
В югославските земи дви

жението на жените се явява 
през втората половина на 
XIX век. И то е имало две 
фази и две течения — като 
буржоазно фемини етическо 
движение и почти същевре
менно като част на социали
стическото движение. След 
Първата световна война зна
чителна роля в борбата на 
жените има ЮКП.

В Народноосвободителна- 
та борба югославските ясени 
дейно участвуват. Те офор
мят своя отделна организа
ция — АФЖ. Може ли да се 
забрави Лепа Радич, на коя
то обещаха, когато я пове
доха към бесилката, 
й подарят живота ако изда
де другарите си. — „Аз не 
съм изменник на своя 
род", отговодила тя, отивай
ки в смъртта.
Юнашки загива и Милка На 
таша Шобер, четен комисар. 
Тя падна, атакувайки 
ятеля начело на бойците си. 
Командирът на Милка писа 
на майка й: „Майко, не съ
жалявай. Напразно търся та 
кива бойци, каквито бяха 
трите ти дъщери, които ти 
изгуби в НОБ".

Така загинаха и: Майда 
Шилц, Любица Попович, Ми 
лка Павлович - Дара, Мария 
Вурсач, Вукица Митрович, 
Арагица Правица и др.

Днес жените у нас са рав
ноправни работнички, 
управителки, домакини в 
нашето самоуправително со
циалистическо общество. Гъ 
рдите на много наши жени 
красят ордени за военни и 
трудови заслуги.

социалистки.
ПРЕДРАГ АЙТИЧ, СВЕТИСЯАВ ПОПОВИЧ 

И МИЛОСАВ ПРЕЛИЧ СИ ПОДАДОХА 

ОСТАВКИ
Из речта на Киро Глигоров
Борбата за стабилизация 

на стопанството е част от по 
широката програма на наше 
то икономическо и общест
вено преобразование. Бъдеще 
то на световните отношения 
до голяма степен зивиси от 
огромните потенциали на 
третия свят. От политическа 
акция стабилизацията тряб
ва да прерасне в конкретни

стопански задачи на всяка 
организация на обединения 
труд.

Още един път се показа, 
че за раздвижването на вси
чки обществени и материал
ни мощности от решава
що значение е способността 
на Съюза на комунистите да 
предложи такава програма 
за акция, която ще отговаря

Председателят на Републи Прелич на заседанието на 
Републиканската конферен 
цпя на Социалистическия 
Съюз от 5 март си подадоха 
оставки.

Републиканската конфе
ренция опълномощи Предсе
дателството да подготви из
вънредно заседание на Кон
ференцията, което ще се съ
стои към 20 март. През това 
време ще стане допитване в 
организациите на Социали
стическия съюз на Сърбия и 
с останалите обществено-по
литически организации в Ре 
публиката и покрайнините 
за новите личности, които 
да бъдат предложени за те
зи отговорни постове.

канската конференция^ на 
Социалистическия съюз на 
Сърбия Предраг А'йтич, зам. 
-председателят Света Попо
вия и секретарят Милосав

че ще

Сесия на ОС в Босилеград 

и ДимитровградВ ТОЗИ 

БРОЙ.
на-

Стр. 5непри-

Отчетно-изборно 
събрание на гораните

БосилеградТримата
МАРКИЧЕСКИЯТ 

КЛУБ ЗАПОЧНА 

РАБОТА

ОТ
Още 100 

хектара 

нови гори

Верзар
Досегашните ръководите

ли в Републиканската кон
ференция на Социалистичес
кия съ1гз на Сърбия са про
явили бездействие и безот
говорност във връзка с про
веждането на Писмото на 
др. Тито и Изпълнителното 
бюро.

Стр. 6—- Стр. 10само-

ГОЛЯМА ПОБЕДА НА МАЛКОТО
Стр. 7 Стр. 4

СЕЛО
М. Величков



4. Кадровите промени в Ш °Р давиГтеритори^

Е^Нк^1*Г: ЕмЬклк
V ганизадиите и в званс и действуване чрез съ-
*' съответните ръководства ^ Пяния и събрания на ко- 

Съюза «а комунистите на ЦвещанВД в които организа-
'Сърбия. "дайте яа Съюза на комунис-

' „**,«,»».»«».= «р«-
ЬТ“трябва да бьдат ичбиоа-

^то°ПКраИнаР-оводни
постове в обществото.

, Кадровата политика тряб
ва последователно да Аем°"

8ЯЙКЯ
интересите на групи.

Приетите критерм в кад- 
совата политика задължа 

'комунистите в с^°У"ра^х. 
лните органи и тела за тях

последователно реализи 
райе. В това отношение ор
ганизациите на Съюза на ко 
мунистите трябва да търсят 

отговорност от своите

Решения но 48-то заседание на ЦК наСКС

Единните цели и политика търсят пълна 

мобилизираноет на организациите и 

членовете на Съюза на комунистите
В органите на републикан

ското управление, където 
има условия за това, се фор
мират организации на Съю
за на комунистите, които 
влизат направо в състава на 
общинските организации на 
Съюза на комунистите в о- 
ния общини, на чиито тери
тории се намират те.

Формирането на активи на
комунисти-производители в
общинските организации на 
Съюза на комунистите тряб
ва да се ускори. В тези ак
тиви трябва да се избират 
изключително членове наСъ 
юза на комунистите непосре 
дствени производители отоб 
ластта на материалното про 
изводство. Избирането на чле 
новете на активите извърш
ват непосредствено първич
ните организации яа Съюза 
на комунистите. Мандатът 
на членовете на актива да 
трае колкото и мандатът на 
членовете на общинската ко 
нференция на Съюза на ко
мунистите. Активът е форма 
на влияние на комунистите- 
работници върху общата по
литика на Съюза на комуни
стите в общината. Консулти
рането на актива по всички 
съществени въпроси не мо
же да бъде замяна за учас
тието на целокупното членс
тво на Съюза на комунисти 
те в утвърждаването и реа
лизирането на политиката на 
Съюза на комунистите в об
щината.

стите търси по-голямо учас- 
:::з на работниците в него. 
Затуй с необходимо да се 
осигури по-широко приемане 
на работници в Съюза на ко
мунистите на Сърбия, особе
но на млади хора. По-голя
мо участие на работници тря 
бва да се обезпечи и в орга
ните на Съюза на комунис
тите, в органите на общест
вено-политическите оргаииза 
ции, представителните тела и 
самоуправителните органи.

Оценявайки организационната и акцнонната способ
ност на Съюза на комунистите на Сърбия и определяйки 
насоките на организационното и акционио укрепване в 
провеждането на задачите от Писмото на Председателя 
на СЮК и Изпълнително бюро, заключителната реч на 
другаря Тито пред политическия актив на Съюза на 
мунистите на Сърбия и решенията на 45-то заседание 
Централния комитет на Съюза на комунистите на Сър
бия, на своето 48-мо заседание, състояло се на 23 февру
ари 1973 година прие следните 

РЕШЕНИЯ
1. Въз основа на изнесения 

доклад и разискванията, во
дени на заселението 
янието и дейността в Съюза 
на комунистите «а Сърбия, 
централният комитет оценя
ва, че организациите и орга
ните на Съюза на комунис
тите на Съроия са пристъпи 
ли към всестранен критичес 
ки и самокритически анализ 
на своята работа, утвържда
ване на задачите, осъществя
ване на единодействие в по
литическата акция. Ь Съюза 
на комунистите на Сърбия 
съществува единна идеина 
насоченост и връзка на иде 
ино-политическата акция, за 
оелязано е раздвижване в по 
ложителна насока, но и не
достатъчна уеднаквеност по 
отношение оохващането на 
ироолемите и широтата на 
политическата ангажираност 
на членовете на Съюза на 
комунистите. изясняването, 
само на думи, по приемането 
на политиката на СЮК. и 
СКС, оез творческа акция 
за променяне на положение
то, най-често е манифеста
ция на отпор на политиката 
на СКС.

тис

ко
па

иото

ции в Съюза на комунистите 
и в обществото.

Организациите и органите 
на Съюза на комунистите 
трябва да поведат решител
на борба против неутрално
то и пасивно поведение на 
комунистите към общата по
литика на СЮК и конкрет
ните акции, които се раздви 
жват в тяхната организация, 
орган и форум на СКС. Но
сителите на несамоуправител 
ни тенденции, организации
те трябва да изключват от Съ 
юза на комунистите.

Но-голямата програмна на
соченост и акционио съчета
ние в работата на всички 
органи в Съюза на комунис
тите на Сърбия, както и по
следователното прилагане на 
демократическия централи
зъм на практика трябва да 
допринесат за успеха на об
щата активност на СКС. То
ва трябва да бъде трайно 
определение на всички орга
ни и форулш в СКС, включи 
телно и тяхното отношение 
към съответните органи в 
СЮК.

Информирането на члено
вете и организациите на Съ
юза на комунистите за ра
ботата на ръководствата, тех 
нит е становища и решения, 
както и на ръководствата за 
събитията и дейността на ор 
ганизациите на Съюза на ко
мунистите трябва винаги да 
бъде в служба на единство
то на общата идейно-полити 
ческа акция на СКС.

2. Необходима е по-голяма 
и по-непосредствена помощ, 
от общинските органи наСъ 
юза на комунистите до Цен
тралния комитет на СКС, въ 
рху идейно-политическата по 
дготовка на членовете. Идеи 
но-политическата подготве
ност на членовете на Съюза 
на комунистите да идентифи 
цира идейно-политическите 
тенденции и отпори на кур
са на политиката на СЮК и 
СКС не е на задоволяващо 
равнище.

Идеологическата работа и 
образованието трябва посто
янно да бъдат в служба на 
идейно политическата борба 
на Съюза на комунистите в 
развитието на самоуправите 
лните отношения. След Пис
мото в много организации 
до»йде до забележителни ини 
циативи и акции. Необходи
мо е обаче този процес да 
се разшири върху целия Съ
юз на комугшетите на Сър
бия. Основаването на инсти
туции по марксическо обра
зование, развитието на из да 
телска дейност и партийно- 
политическата публицистика, 
трябва да подпомогне идей
ната и акционна подготве
ност на членовете на Съюза 
на комунистите.

3. Осъществяването накла 
совата същност в провежда
нето на политиката и стано
вищата на Съюза на комуни

пълна членове.
Членуването в Съюза на 

комунистите «е е условие за 
избиране на отговорни рабо 
тни места в обществото. 1е- 
зи места могат да заемат со
циалистически и самоуправи 
телно ориентирани гражда
ни, които на дело провеж
дат приетата политика.

Съюзът на комунистите о- 
баче не може да допусне на 
важни функции и отговорни 
постове в обществото да се 
намират противници на са
моуправлението, лица изклю 
чени от Съюза на комунисти 
те по идейно-политически 
причини, ония които неотго- 
ворно се отнасят към общес
твеното имущество и лица 
осъждани за криминал.

за състо
Броят на частните произ- 

в Съюза на кому-водитсли 
пистите на Сърбия е незна
чителен. Приемането на ко- 

на село освен нео-му писти 
бходимостта от по-голямо аи 
гажираие на всички общест
вени фактори в разрешава
нето на проблемите на сел- 

стопанство и селото,ското
е обусловен и с по-голямото 
ангажиране и активността 
на самите организации и об
щинските органи на Съюза 
на комунистите.

Провеждането на станови
щата от Резолюцията на Тре 
тата конференция на СЮК 
по социалистическото насоч
ване и активното участие на 
младото поколение в разви
тието на самоуправлението 
следва да допринесе към по- 
голямо ангажиране на мла
дежта и нейното приемане в 
Съюза на комунистите.

Приемането в Съюза нако 
мунистите трябва да бъде 
ежедневна грижа на органи
зациите на Съюза на кому
нистите и резултат на стара 
телни подготовки, основани 
върху ясни критерии, само- 
управително определение и 
политическо ангажиране.

5. Организационно-полити
ческото укрепване върху ос
новите на акцнонната про
грама на Втората конферен
ция на СЮК и конкретизира 
ните становища на Централ 
ния комитет на СКС през де
кември 1972 година е в ход 
и трябва да го ускорим. Във 
връзка с това Централният 
комитет на Съюза на кому
нистите на Сърбия особено 
подчертава, че в трудовите

6. Централният комитет на 
Съюза на комунистите на Съ 
рбия задължава общинските 
организации въз основа на 
тези решения да набележат 
свои задачи и да организи
рат членовете на Съюза на 
комунистите в тяхното про
веждане.

Идейно-политическата ак
ция на СКС към реафирма- 
ция на направляващата рево 
люционна роля на сюд, се 
осъществява с оорба за непо 
средствено социалистическо 
самоуправление, прилагане 
на конституционните аманд- 
мани, икономическа стаоили 
зация и социална политика, 
което трябва да допринесе 
за укрепване на положение
то и ооществената роля на 
работническата класа.

(Танюг)

Другите за нас

Атомното сърце на югославската 

енергетика
Единството на целите и 

пълна 
всич-

политиката търси 
моОилизираност на 
ки организации и всички чле 
нове на Съюза на комунис
тите. За осъществяването на 
тези цели е необходимо да 
се ангажират общесгвено-по 
литическите организации, 
представителни органи, само 
управителните и държавни 
органи и комунистите в тях, 
защото дейността само в ор- 
ганизаците и органите на Съ 
юза на комунистите, колко
то и интезивна да е тя, не 
осигурява ефикаоно осъщест 
вяване на политиката на 
СЮК и целите на работни
ческата класа.

Плановете на първата юго
славска атомна централа ве
че са готови. Сега се водят 
преговори с инвеститори и 
строители, проучват се най- 
изгодните условия за изгра
ждане на този сложен и ва
жен проект на енергетика
та с оглед той да влезе в ек
сплоатация през 1978 годи
на. Идеята за построяването 
на атомната електроцентра
ла не е нито нова, нито пък 
чужда за страната. Тя е ре
зултат на общото развитие 
на световната енергетика, 
което води ежегодно до все 
по-голямо потребление на е- 
лектроенергия.

Изчисленията са показали, 
че световната консумация 
на електроенергия през след 
ващите 30 години ще се уве
личи толкова, че ще преви
ши количеството на употре
бената енергия през изтекли 
те 20 столетия. Това налага 
Югославия да се замисли за

издирването на нови енер
гийни източници. Нуждите 
на страната заставиха специ 
адистите да намерят такива 
източници, които да се ори
ентират към най-рентабил- 
ната и най-рентабилна тех
нология в съвременната ене
ргетика. Проучванията са 
показали, че нуждите от е- 
лектроенергия до 1980 г. ня
ма да бъдат задоволени са
мо с класическите електро
енергийни източници и зато
ва следва да се пристъпи 
към изграждане на атомна 
централа. Изпълнението на 
тази задача се улеснява от 
обстоятелството, че в Югос
лавия бяха открити уранови 
находища. Геоложките 
учвания са показали, че в 
Словения уран има на мно-
се Места’ отколкотосе е предполагало. За Сло
вения уранът и неговата 
сплоатация са от особена ва 
жност, защото природните

източници за добив на елек
троенергия практически вече 
са оползотворени. Най-бога
тото ураново находище 
сега е в местността Жиров- 
ски връх. Разработването на 
рудника вече е започнало и 
се очаква той да бъде готов 
до 1977 година, за да дава го
дишно 300 хиляди тона ру
да, от която тце се получа
ват 300 тона уранов концен
трат.

за-

При ясни идейно-политиче 
ски определения комунисти
те тряова по-бързо да мина
ват към конкретни задачи и 
върху тях да се върши дифе
ренциация и утвърждава по 
литическа отговорност в Съ
юза на комунистите.

Необходима е пълна поли
тическа отговорност на всич 
ки членове на Съюза на ко
мунистите за последовател
но провеждане на политика
та и становищата на СЮКи 
СКС. Пълна отговорност ще 
се търси от комунистите на 
отговорни

Откриването на първия к>- 
гославски уранов рудник е 
най-тясно свързано със съз
даването на първата атомна 
електроцентрала в местно
стта Кръшко на река Сава. 
Тя ще бъде изградена 
съвместните усилия и сред
ства на две от републиките 
на федерацията — Словения 
и Хърватско. Мястото на бъ
дещата електроцентрала се 
намира на 50 км от Загреб и 
на 60 км от Любляна.

про- със*

ек-

постове и функ-
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№-та Конференция 

по Писмото —на
на СЮК 

10 май
От сесията на ОС в Сурдулица

Тесни бюджетни 

възможности
(ОТ 1 СТР.)

волювдюнните 
третия свят.

битка за дохода
Паралелно с успешното 

осъществяване на всички ме 
рки, които са в течение, тря 
ова да посветим вни
мание 
проси

потенциали на Политическият климат, по 
ложителните самоуправител 
ни промени в системата са 
едно нещо и едно задълже
ние, а друго нещо е облага
нето на собствените сили, за 
Да се произвежда повече, с 
по-малка себестойност на 
продукцията, по-дохдно и по 
акумулативно.

ния и поведение. Това се ви 
жда особено от готовността 
на работническата класа за 
чувствителни жертви и раз
лични видове солидарност за 
да се проведе успешно про
грамата за изцеление на сто 
панството.

На последната сесия на ОС 
в Сурдулица отборниците 
разгледаха и приеха инфор
мация за работата на Общи
нската скупщина и управи
телните й органи през 1972 
година, програмата за рабо
тата й през 1973 година, пре 
дложеното решение за бю
джета на общината аз 1973 
година и за общинските да
нъци и облагания, както и 
информация за работата 
на Службата по обществено 
счетоводство в Лесковац. Съ 
що така предмет на разисква 
ния, бяха и предложените ре 
шения за въвеждане на ста
билизационен заем, форми
ране на фонд за развитие на 
земеделието, даване на съ
гласие по балансите на раз
личните фондове при ОС за 
1972 година и на финансови
те им планове за 1973 годи
на и тн.

1972 година и социалната за
щита и положението на ма
териално неосигурените ли
ца на територията на общи
ната. Ще бъде изнесена ин
формация за нетрудовите 
доходи на някои граждани, 
работата на общинските фон 
дове и общностите, незако
нното присвояване на обще
ствени имоти и дейността на 
обществения и вътрешен кон 
трол. Периодичната и полу
годишна делова работа на 
стопанските 
през 1973 година, приемане
то на нов устав на Сурду- 
лишка община и работата 
на местните общности, съ
що така ще бъдат предмет 
па внимание на ОС.

на отворените 
на ситсемата, на 

политика 
развитие и

въ-

икономнческата 
на бъдещето 
разработка на 
нните

ВРЪЗКИТЕ СЪС СВЕТА
Битката за по-голям доход 

върху работник и по-добро
то използване на средствата 
трябва да стане импулс за 
промяна на настоящето по
ложение в личните доходи и 
в акумулативността на сто
панството. Такава ориента
ция предполага още по-непо- 
средствено ангажиране на 
самите работници в тази ак 
ция. Нея трябва да я добли
жим и конкретизираме та
ка че да бъде разбираема 
на всеки производител и в 
нея той да вижда съвсем 
конкретни изходи от настоя
щите трудности и ясни пер
спективи на развитие.

От политическата акция тя 
следва да прерасне в конкре 
тим икономически задачи, 
свързани с всяка основна ор 
ганизацня на сдружения 
труд.

Успешният ход на стабили 
зацията на стопанството ста 
на съществено условие за по 
нататъшната 
стабилизация — изтъкна Гли 
торов. — Тъкмо зарад това 
Съюзът на комунистите тря 
бваше и трябва да заложи 
авторитета си в акциите, кои 
то са в ход, както и ония, 
които предстоят, а ще озна
чават създаване но условия 
колкото се може по-пълно да 
се осъществят. Това сигурно 
е една от «ай-важните зада
чи до Конгреса.

конституцио- 
амандмани, за да от- 

крием перспективи на по-на 
татъшно развитие на мате
риалните и обществени сили 
.Ьдва когато успеем в това — 
ще бъде ясн. >, че настояща
та борба за стабилизация 
нашето стопанство е част от 
по-широка програма 
шето икономическо и обще
ствено преобразование.

Материалните 
пто се правят сега ще имат 
в този случай пълно оправ
дание. Това е задача, г 
тряова вече до Конгреса 
части да се осъществи, 
Конгреса, на който сигурно 
ще бъде представена като про 
грама, върху която СЮК ще 
води решаваща битка за по
беда на

политическа

организациина

на па

уса 1ЛИЯ, ко-

която 
от- 

а на
БЮДЖЕТЪТ ЗА 1973 
СЕ УВЕЛИЧАВА ЗА 
13,6% В СРАВНЕНИЕ 

С 1972 ГОДИНА
Стабилизацията на стопан

ството се провежда в усло
вия на твърде остра моиетар 
на криза. Съпътствуващите 
я явления, които внасят не
стабилност и неизвестност в 
международните нкономнче 
ски връзки, сигурно са не
благоприятен фактор, но 
щевременно и предупрежде
ние, че стабилността на 
щата икономика налага, още 
повече,
върху наши вътрешни сили.

Стратегическото значение 
на дълготрайната ориенти- 
ровка към повишение на ико 
номическото сътрудничество 
с развиващите се страни, с 

„. необвързаните страни^ тряб
ва, в тази светлина отново 
да изтъкнем. Трябва да се 
освободим от опсесията на 
.мнозина кадри, че успехът в 
размяната с чужбина, преди 
•всичко зависи от конверити 
билния пазар. Бъдещето на 
световните отношения, поли 
тически и икономически, до 
голяма степен зависи от ре-

ПРЕЗ 1972 ГОДИНА НАЙ- 
ГОЛЯМО ВНИМАНИЕ — 

НА СТОПАНСТВОТО
Планираните за 1973 годи

на доходи възлизат на чоад 
12 милиона динара, или за 
13,6% повече в сравнение с 
1972 год. Очаква се увеличе
ние на облаганията 
личните доходи, нараства
щия стокооборот на дребно, 
продажба на недвижими и- 
моти след 31 март т.г.,_ дохо
ди от такси и други допъл
нителни средства от СР Съо- 
бия.

самоуправителниякурс.

Общинската скупщина в 
Сурдулица през 1972 година 
е провела 8 съвместни сесии 
на двете камари, 2 на кама
рата -на трудовите общности 
и 1 — на общинската кама-

съ- Джемал Бледия в посещение на Азия
и Австралия

върху
па

да се основаваме
ра.

На съвместните си заседа
ния Общцнската скупщина с 
разгледала 193 въпроса по 
дневния ред. Най-голямо вни 
мание е посветено на разви
тието на Стопанството.

Освен това ОС повече пъ
ти в 1972 година е разглеж
дала бюджетни, комунално- 
жилищни проблеми всенаро 
дната отбрана, социално- 
здравната и бррческа защи
та. Към 60 социално угрозени 
лица в 1972 година са получа 
вали постоянна парична по
мощ, а еднократна — 105. И 
сътрудничеството на ОС с 
местните общности не е би
ло за подценяване. С финан
совите средства от пътния 
фонд и фонда за комунално 
строителство в много села 
пътищата са поправени, ня
кои села са електрифицира
ни или са построили водо
проводи.

През 1972 година са свик
вани 96 събрания на избира
телите, от конто успешно са 
проведени 84. Останалите не 
са проведени заради слабото 
посещение на избирателите.

Председателят на Съюзния 
изпълнителен съвет Джемал 
Биедич отпътува на 4 март 
в няколкодневно посещение 
на някои азиатски страни 
и Австралия. Според програ
мата той ще посети Индия 
от 5 до 9, Сри Ланку от 9 до 
13, Малейзия от 13 до 16, 
Сингапур от 16 до 19, Авст
ралия от 20 до 22 март и 
Бангладеш, където ще при
стигне на 25 март.

Повечето от исковете на 
органите и организациите, 
които финансира Общинска 
та скупщина «е са -стопро
центово удовлетворени. Гла 
вно, защото са планирани над 
разходите в 1972 година, а 
както е известно, такава въз 
можност не се дава през 1973 
година — година на стабили 
зацията. Почти всички са по 
лучили увеличение в 1973 го
дина за 5% в сравнение с 
1972 година. В бюджета са 
планирани и 126 - хиляди ди
нара за кадастрално премер 
ване на непремерените имо
ти в клисурскп и божишкя 
райони.

близо 40 па сто от цялото 
си електропроизводство за 
други краища на Югославия.

Специалистите от републи
ката работят сега планове 
за десет електроцентрали, 
чийто строеж трябва да се 
извърши в периода от 1975 
до 1980 година. Въпреки тях 
ното построяване през 
г. Босна и Херцеговина ще 
могат да изнася а но повече 
от 10 до 15 на сто от своята 
електроенергия, защото ос
таналата част що со консу
мира от повия цех за елек
тролиза па алуминий в град 
Мостар. Делта е обаче изли
шъкът от енергия да се по
лучава, когато работи първа 
смяна на предприятията, за 
да може той да бъде пласи
ран в другите републики, 
когато има нужда от него. 
Успоредно с това Югосла
вия изгражда и няколко да
лекопровода, по които 
ся нужната й електроенер
гия от съседни страни, вклю 
читолио и от България-

ра недалеч от Любляна, а 
другата около Птуя.

Но плановете за създава
нето и развитието на атом
ната енергетика ни най-мал
ко не намаляват усилията 
за разработването и изграж 
данего на класически елек
троцентрали. Стопанските 

специалисти в Югославия 
считат, че още дълго време 
страната ще изгражда своя
та икономика, като използ
ва хидроенергийни и каме
новъглени източници. Про
ектите за строеж на нови е- 
лектроцентрали по начало 
се разработват на тази ооио

Близо дие години екип от 
няколкостотин специалисти 
работи интензивно върху 
проектите на централата. Ко 
нсултирани са били стотици 
експерти от различни други 
области, свързани със създа
ването на атомната електро
централа. Търсено е било 
мнението на голям брой чу
ждестранни специалисти, за 
да се гарантира напълно си
гурността и икономичността 
на този обект. Първата юго
славска електроцентрала се 
предвижда да има мощност 
от 600 до 800 мегавата. Окон 

капацитетът й ще

М. Величков

шшшш
»Цървена 

застава« на 

западния 

пазар

1980

В ПРОГРАМАТА ЗА 1973 ГО
ДИНА -- ТВЪРДЕ АКТУАЛ- 

НИ ПРОБЛЕМИ 
ЗА РАЗРЕШАВАНЕ

Тази година , Дървена за
става” от Крагуевац ще из
несе на западния пазар око
ло 17 хиляди разни видове 
свои автомобили от семейст
вото ,застава’'.

ва.чателно
бъде определен при сключва 
не на договора за строежа. 
Макар че този първенец на 

на Ю-

Прсз 1973 година Общин
ската скупщина в Сурдули
ца щс обсъжда работата на 
държавните органи и орга
низации, които са от особен 
обществен интерес. Също та
ка ще бъде обсъдено осъще
ствяването на целите и за
дачите от обществения план 
за развитието на общината 
от 1971—1975 година и обще 
ствеио-икоиомическото и ра 
звигие през 1973 година. Пре 
дмет на разисквания в ОС 
ще бъде и положението в 
трудовите организации за шгге услуги.

От всички републики на 
Югославия в най-изгодно по
ложение се намира Босна иатомната енергетика 

гославия, е така да се каже, 
все още на работната маса и 
строителите все още не 
направили първата копка, пе 
че се замисля създаването 
на нови атомни електроцен-

Херцеговипа, защото разпо
лага със значителни водни 
запаси и богати находища с 

каменни

Този износ обаче не е един 
ственмят. На източния пазар 
също ще бъдат изнесени „за
стави”, но количеството им 
още но е договорено.

са
висококалорични
въглища. В момента тя изпо- 

около 19 на сто виа-
лзва само 
от тези запаси, но и това е 
напълно достатъчно за задо
воляване нуждите на проми 
шлеността и населението на 
републшеата. Нещо повече, 
Босна и Херцеговина изнася

В договорите със западаш 
те партньори са предвидени 
не само количеството и на
чинът на плащането, но и це 
пито и начинът на сервиз -

трали. Предвижда се в пе- 
1980 и 1990 го-риода между 

дина в Словения да бъдат из 
градени още две такива цен
трали с мощност до 1000 ме- 

Едната ще се нами*

(Работническо дело, 
22 февруари 1973 г.)

гавата. 3
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Из нашите общини
Сесия на ОС в БосилеградСесия на Общинската скупщина в Димитровград

ПРИЕТА ДАНЪЧНАТА ПОЛИТИКА 

ЗА ТАЗИ ГОДИНАМЕСОТО ПО-СКЪПО ЗА 

22 НА СТО бе главна тема на се- 
Общинската скуп-Мииалата седмица в Боси

леград се проведе сесия на 
Общинската скупщина, на 
която се взеха решения за 
тазгодишните данъчни оола- 

данъци. Отборници-

менно 
сията на

Повод за това бе искане
то на Власииските водоцен- 
трали, с който от Общинска 
та скупщина се търси да ус
танови общ интерес за из- 

пътя в Горна

ра срещу 150 динара 
Също се увеличава данъкът 
за столари, фризьори дам
ски, както и за някои други 
занаятчийски дейности.

Прието е да се увеличи данъ
кът върху интелектуални ус 
луги в годишен паушалси 
размер. Така например под
готвяне па ученици ще се 
плаща по 300 дим. срещу 200 
учители по език и музика 
щс плащат също 300 срещу 
250, акордеонистнте в Дими
тровград 800 срещу 500, а на 
село 500 срещу 300 динара 
миналата година.

Освен това е изменен да
нъка за сгради в климатиче 
ски, бански, туристически и 
подобни места и върху стра- 
ди, които се ползват за от
дих и почивка.

И Т.Н. галия и . 
те взеха решение единствено 
да се увеличи данъка на ча
стните занаятчии в зависи- 

размера на при-

Отборниците на Димитровградска скупщина на 
неотдавнашната сесия, обсъдиха и приеха доклади- 
за работата на Секретариата на вътрешните рабо
ти, съдията за нарушения, Общинската прокурату
ра в Пирот, доклад за работата на Общинския съд 
в Димитровград, както и разглеждане на работата 
на Окръжния съд в Пирот. На сесията бяха приети 
и няколко важни решения.

мествапе на 
Лисина, на мястото, където 
сегашният ще бъде потопен 
с изграждането на язовира. 
Веднага да кажем, че иска
нето на ВЕЦ „Властна' не 
е удовлетворено. Тоя път оба 
че мнозинството отборници, 
които разискваха се заложи 
ха всички спорни въпроси 
във връзка с изграждането 
на язовира в Горна Лисина 
договорно да се решават с 
дирекцията на, Власина.

Общинската скупщина 
оформи отборническа коми
сия от десет членове, която 
отново ще води разговори 
по всички спорни въпроси. 
Безпорно е — каза се на се
сията, че изграждането на 
втората фаза на „Власина" 
трябва да се приеме като ре 
алност, но при това всички 
въпроси да се решават в по
лза на двете страни. Всред 
отборниците преоблада

ва мнение, че има начин 
възникналите спорове да се 
надминат и решат.

мост от 
ходите, които те осъществя
ват. сесия сеНа проведената 
взеха още няколко други ва 
жни решения. Прие се про
грама и мерки за здравната 
защита на добитъка в общи
ната и обезателното му ин- 
жекциране, обсъди се и прие 
отчета за работата на Служ 
бата за обществено счетово 
дство и др.

На тази сесия отборници- 
тс ис приеха Обществения 
договор за решаване на кад
ровата политика и за наста
няване на работна ръка в 
трудовите организации в об
щината. Не за това, че тоя 
документ не е добър, но по
неже, все още не е разгле
дан във всички трудови ор
ганизации, които са дължни 
’- -авио след приемането му

Отборниците приеха реше
ние. цените 
да бъдат 
22°/о. Въз 
ва решение говеждото ме
со ще струва 21,60 динара, 
юнешкото 26,50 и свинското 
21,60 динара килограм. При
емайки предложението на 
Съвета за стопанство, сто
кообмен и туризъм отборни
ците имаха предвид и пред
ложението на Института за 
цени от Ниш, който е пред
лагал увеличение с 20%. Но 
имайки предвид увеличение
то в община Пирот и това, 
че използват една и съща те 
ритория за снабдяване, при
ето е решение цените в Ди
митровград да се съгласуват 
с тези в Пирот.

На сесията бяха внесени 
изменения в програмата за 
реконструкция и строеж на 
пътища от I, П и Ш разряд 
и мостове на територията на 
СР Сърбия. В това отноше
ние е црието заключение в 
програмата за реконструк
ция да {влезе и пътят от Ш 
разряд Суково — Звонци в 
дължина от 20 километра. 
Приемайки това решение от 
борницйте са имали пред
вид, че същия не е предви
ден за реконструкция, в сми 
съл обезпечаване на средст
ва за слабо развитите райо
ни. Освен това на този път 
е съществувала ж.п. линия, 
която е премахната през 1963 
година. С оглед на това е съ
ществувало морално задъл
жение, не само на община
та но и на републиката, за 
заместване на някога същес 
твуващата железопътната ли 
ния. По този начин ще се о-

безпечат нужните условия 
за свързване на този слабо 
развит район с Димитров
град и по този начин и въз
можности за стопанското му 
развитие.

на месото 
увеличени с 
основа на то-

Отборницнте разгледаха и 
решението за данъците на 
населението. Увеличава се 
данъкът за занаятчийска де
йност в паушален размер за 
следните данъкоплатци: за 
плетачи 360 динара срещу 
270 динара, за шивачи на 
мъжко облекло на 600 дина
ра срещу 450, за шивачи на 
дамско облекло на 210 дина

. . го зачитат.
Без оглед, че на дневния 

ред не бе спора между Боси 
ле:радска община и Власин- 
ските водоцентрали, това и-А. Д. В. В.

Босилеград: отчетно-изборно сбърание на гораните

Още 100 хектара нови гори ....

автомобилна злополука са 
загинали 16 души, да се пос
трои паметна чешма. За та
зи цел помощ ще даде и път
ното предприятие — клон 
Враня. За отбелязване е, че 
околността на това място е 
вече залесена. Тук гораните 
вече са създали борова гора 
от 320 декара.

За значителен принос в го- 
ранските акции по залесява
не на голини и за защита на 
човешката среда, благодарст 
вени писма от Републикан
ския горански отбор са по
лучили: Стоян Станков, до
сегашен председател на об
щинската горанска органи
зация; Костадин Димитров, 
гимназиален учител; Влади
мир Якимов, горски пазачи 
ученическите бригади на ос 
новното училище и на гимна 
зията в Босилеград.

На «ай-дейните

На отчетно-изборното събрание на Общинска
та скупщина на гораните, състояло се на 4 март в 
Босилеград се изтъкна, че тази масова обществена 
организация от година в година бележи все по-до
бри резултати.

От 1960 година, когато е 
основана горанската органи 
зация до днес, гораните са 
залесили към 2.000 хектара 
голини в общината. Само 
през миналата година те са 
залесили 100 ха.

Тези горански резултати 
стават още по-внушителни 
ако се знае, че се постигат 
с твърде скромни материал
ни средства. Например мина 
логодишните резултати са 
постигнати с общо 40.000 ди
нара, които са изразходва
ни, преди всичко, за набавка 
•на посадъчен материал.

Днес в Босилеградска об
щина съществуват шест учи 
лищни бригади, в които дей
но участвуват към 2.000 го- 
рани — ученици. Твърде де- 
йни са и няколко селски го
рански бригади, в които уча 
ствуват и земеделски произ
водители.

На заседанието бе приета 
програма за работа на гора
ните за тази година. Според 
нея с иглолистни гори ще се 
залесят 100 хектара, 50 хек
тара ерозивни терени ще се 
превърнат в изкуствени ли
вади, а на 70 ха гораните ще 
отглеждат вече залесените 
култури.

Нова значителна 
за която съществува голям 
интерес, ще бъде създаване
то на изкуствени ливади в 
много села в общината, вко 
ито ще се включат гораните.

Гораните от общината все 
още имат проблем с осигур
яването на достатъчно коли 
чество качествен посадъчен 
материал. За тазгодишния 
план по залесяване ще бъдат 
необходими около 600.000 фи 
данки, които не могат да се 
произведат в горанския раз
садник. Останалото количе
ство и тази година ще бъдат 
набавени в разсадниците на 
горското стопанство във Вра 
ня и на предприятие „Еро
зия" от Вл. хан.

На събранието бе дадено 
предложение през тази годи 
на на Бесна кобила, на мяс
тото където 1969 година в

ПРИЗНАНИЯ ЗА НАЙ-ДО
БРИТЕ

По повод десетгодишнина- 
та на горанската организа
ция на Сърбия, «а събрани- 
то бяха връчени признания 
на най-успешните горански 
дейци в общината, присъде
ни от републиканския горан 
ски отбор.

За извънредни заслуги по 
развитието и афирмирането 
иа горанската дейност в СР 
Сърбия бе връчена 
на Стоян Евтимов, 
дишен труженик в общинс
ката горанска организация.

горани и 
горански бригади бяха връ
чени 10 златни, 25 сребърни 
значки и 35 писмени призна ■Бележка

На края на събранието бе 
избрана горанска конферен
ция от 15 членове и ново об
щинско ръководство. За пре 
дседател е избран Винко Ан 
донов, гимназиален 
за заместник

Ловджии-
наблюдатели учител,

инж. Драган МшХТ“
грамотаЛовджийското дружество 

„Видлич" в Димитровград с 
крайна небрежност се отна
ся към стопанството, с кое
то управлява. Проблемът ня
маше да изпъкне толкова ос 
тро ако не бяха настъпили 
последните снегове и студо
ве. Влошаването на времето 
свари дивеча в Димитровгра 
дека община без каквито и 
да е резерви храна.

Интересна приказка се пре 
разказва във връзка с този 
случай в Димитровград. Ми
налогодишният председател 
на дружеството набавил фа
зани за стопанството. И цр- 
неже след него бил избран 
председател, който не бил 
съгласен да бъдат набавени 
фазаните — дружеството не 
проявява никаква грижа за 
съдбата им.

за се
кретар инж. Минко Якимов.

дългого-

В. Велинов

ПОДНОВЯВА СЕ ИНИЦИАТИВАТА ЗА 
ОТКРИВАНЕ НА ПЛАСТМАСОВ ЦЕХ

славската инвестиционна ба 
нка и 2 лшлиона, които би
ка се ползвали за оборотни 
средства Лесковашката кре
дитна банка.

Председателят на Босиле- 
градска община, Владимир 
Стоичков ни уведоми, че ве
че съществува предварител
но съгласие югославската ин 
вестиционна и лесковашката 
кредитна банка да дадатгьр 
сените средства. Във връзка 
със средствата, които тряб
ва Да осигури Републиканс
кия фонд ще се знае след ня 
колко дни, когато заседава 
управителния отбор на тоя 
фонд. В. В-

От страна на ръководство
то на Босиле1радска община 
сдруженото белградско плас 
тмасово предприятие „Интер 
плас", отново е актуализи
ран въпроса за откриване на 
пластмасов цех в Босилеград

Първоначално изготвеният 
от „Интерплас" проект за от
криване на тоя цех, по иска
не на Републиканския фонд 
за насърчаване икономичес

кото развитие на недостатьч 
ио развитите краища е зна
чително изменен. За 
ване на тоя цех, в който би
ха работили 150 работника 
са необходими 31 милион ди 
нара. Според конструкцията 
на финансирането 13 
она трябва да осигури Репу
бликанския фонд за разви
тие на
те краища, 16 милиона

откри-

акция, мили-

недостатъчно развитиМ. Б. юго-

БРАТСТВО ■ 9 МАРТ 1973



Из нашите общиниБеседа

ПРОИЗВОДСТВЕНИ 

ПРОБЛЕМИ И ЗАДАЧИ
Д МИОМИР ДАБЕТИЧ, ДИРЕКТОР 
ЗА ОБУВКИ И ФОЛИИ ,,ТИГЪР’
ЗА ПРОИЗВОДСТВОТО ” И1ЬР

Във фабриката за обувки 
и фолии в Димитровград ра 
ботят над 600 работници. За 
работата на фабриката, про 
изводствените задачи, стаби
лизационната програма, при 
лагане на конституционните 
амандмани и други въпроси 
се отнесохме до директора 
на фабриката, инженер Ми- 
омир Дабетич.

ПИСМА НА ЧИТАТЕЛИ

КЪДЕ Е НОВИЯТ МАГАЗИН?
НА ФАБРИКАТА 
ДИМИТРОВГРАД Преди повече от два ме

сеца в Босилеград бе открит 
нов магазин на „Търгопро- 
мет" от Лесковац. Купувачи
те побързаха да си вземат 
хубави стоки — съдове и 
сервизи .хранителни продук 
ти, колониални стоки и пр. 
по евтини цени, културно об 
служване и хуб 
ка на стоките и ясно изтък
нати цени.

За съжаление, Общинска
та скупщина в Босилеград, 
по неизвестни за мене при
чини, закри магазина.

В Защо? Може би някои от 
компетентните 
рили в магазина пирони и- 
ли други железарии, може 
би продавачът не е имал ста 
ри вестници за опаковка на 
стоките, в които са се изве
ждали мишки, или им е пре
чела подредеността на 
ките или парядъчната чисто
та и културно обслужване!

зин не изпълнява условията 
от член 3, алинея 1 на Пра
вилника за общите минимал 
ни технически условия и об- 
заведеност на трудови поме
щения на търговските пред
приятия, търговските мага
зини и трудови единици 
(Служебен лист на СФРЮ, 
№ 32/60), тъй както сграда
та, в която се намира това 
помещение не е построена 
от твърд материал, а което 
е изрично предвидено в съ
ответното предписание..."

— „Понеже не са изпълне
ни основните условия в по
соченото предписание за от
криване на магазин, инспек
ционните органи в общин
ската скупщина не могат да 
дадат търсеното доказател
ство, че в смисъл на член 
151 на Основния закон за 
предприята са изпълнени ус
ловията за откриване на ма
газин в Босилеград.

не са наме-
Имате ли стабилизацио

нна програма?
— Изготвянето на стаби- 

лизационната програма е 
ход. Досега е анализирана 
работата и предложената про 
грама на централната коми
сия по изготвяне на обща 
стабилизационна програма в 
„Тигър”. В момента работи 
комисия, която 
жи програма за стабилиза
ция в нашата фабрика. За 
да се стабилизираме нужно 
е да повишим цените на ня
кои стоки, защото и цените 
на някои суровини са увели 
чени и до три пъти, докато 
нашите цени са останали не 
променени.

— Как провеждате консти 
туцнонните амандмани?

— В момента е формира
на комисия, която разглеж
да материалите. Наскоро 
трябва да започнат да ги 
обсъждат събранията на 
трудовите хора.

в

сто-
ава опаков-

Нека компетентните в об
щината си по помислят по
вече за своята постъпка и за 
потребителите от 
лата.

ще предло-
— Производственият план 

е осъществен с 106% през 
януари и 109% през февруа
ри. Само през февруари 
сме произвели стоки на сто
йност от около 5,4 милиона 
динара, което е за 4% пове
че от заплануваното.

града и се

М Т.
ние

*

ПОЯСНЕНИЕ НА 

КОМПЕТЕНТНИТЕ— Ще ви попречи ли в 
нататъшната работа най-но
вата девалвация на динара?

по-

Във връзка със закриване
то на магазина, за ко*йто пи 
ше читателят М. Т. в Общин 
ската скупщина в Босилег
рад ни дадоха следното обя
снение:

нията не отговарят на усло
вията по техническа обзаве- 
деност и охрана по труда.

На 20 октомври 1972 годи
на подал молба „Търгопро- 
мет”затова решение, общин 
ските инспектори са извър
шили преглед на помещения 
та и сградата на 11 декем
ври същата година, за което 
с съставен протокол. В про
токола е внесено:

— „Помещението, предви
дено за откриване на мага-

— Всички заводи на „Ти
гър” ще почувствуват девал
вацията. Тя ще предизвика 
загуба само в нашия 
най-малко

Решението е подписано от 
инспектора по пазара, сани
тарно - хигиеничния инспек
тор и инспектора по труда.завод

два милиона дина 
ра за тази година. Суровини 
те, които внасяме сега са по

— С какви трудности 
срещате в момента?

се
В общинската скупщина 

заявиха и следното: — В ду
ха на Писмото, ние сме длъ
жни строго да се придържа
ме към законопредписанията 
и тука няма отстъпване, как 
то досега. Такива ще бъдем 
спрямо всеки и винаги от
сега.

— Може би е нелогично, 
но е факт, че продукцията 
ни много зависи и от отсъ
ствията по болест. Има слу
чаи, когато и по 50—60 ду
ши отсъствуват. По този на
чин

Магазинът е бил открит 
през есента на миналата го
дина и е работел известно 
време. Но предварително тъ 
рговското предприятие на 
едро „Търгопромет” в Леско 
вац не е имало решение от 
компетентните инспекцион
ни служби на общината в 
Босилеград, понеже помеще-

скъпи за 10%, а ние предим
но работим с вносни сурови 
ни. Естествено, ние изнася
ме част от произведените 
стоки, но това няма да пов
лияе особено за подобряване 
на положението, което пре-

се нарушава ритъма 
на производството. Трудно
сти се явяват във връзка с 
пласмента на стоките, а явя
ват

Ст. Ст.
се и други прболеми.

Разговор аводи: А. Д.■дизвика девалвацията.

Из дейността на СК
Груинци Тези дни обаче трудолюбивите гру- 

инчани, организирани от Борис Андо
нов, започнаха да строят водопровод в 
дължина от около 3 километра. Вече са 
към края на акцията, защото им остава 
да доградят още 200 метра от водопро
вода. Тази акция помагат и граничари
те от местната застава.

За отбелязване е, че за разлика от 
други села, тук не е изниквал никакъв 
спор за ползване на водата. Напротив

| От активистите се търси 

| по-дейна работа
ВОДОПРОВОД ЗА ДВЕ 

МАХАЛИ
Жителите на махалите „Миленовци“ 

и „Попов дол” в село Груинци, вечно са 
се измъчвали за вода. Засега ползват вода 
от кладенци която през лятото пресъх
ва. Щом пресъхнат кладенците с буре
та и каци са докарвали вода от далеч
ни извори. И добитъкът им страда по
ради липса на вода._______________

' Активистите при ОК на 
СК в Сурдулица трябва да 
се грижат за последователно 
провеждане на конституццо 
нните амандмани в трудови
те организации, да се борят 
срещу неоправдателните со
циални разлики. Освен това 
трябва да се придържат към 
критериите при провеждане 
на изборите в обществено-по 
литическите организации и 
отстраняването от редовете 
на СК всички ония, които не 
заслужават да членуват в 
СЮК.

договор за настаняване на 
работа. А непосредствените 
производители да имат ре
шаваща роля в самоуправи- 
телните органи на трудовите 
организации и ръководства
та на обществено-политичес
ките организации.

Тези решения бяха прие
ти на. неотдавна проведено
то съвместно заседание на 
ОК на СК с общинския, по
литически актив в Сурдули- 
ца. На заседанието върху за 
дачите произлизащи от Пие 
мото на другаря Тито и на 
Изпълнителното бюро на 
Председателството на СЮК, 
речите на другаря Тито и 
45-тото заседание на ЦК на 
СКС говори Александър Тра

всички са позволили да мине водопро
вода през имотите им.

В. В.

РАЗНООБРАЗНА ДЕЙНОСТ В 

ОБЛАСТТА НА ВСЕНАРОДНАТА ОТБРАНА
Димитровград

ангажирани просветни рабо 
тници и лекари от община
та. Голяма помощ са оказа- 

жителите от селата. За 
успешна организация в та
зи насока, местната общност 

Бребевница с полу
чила специално признание 
на Главния щаб по всенарод 
на отбрана на СР Сърбия.

Освен прожектиране на 
филми и обработвано на сне 
циални теми, за териториал
ните части е проведено прак 
тическо обучение. В този 
смисъл са били обезпечени 
всички нужни помагала от 
страна на управлението по 
народна отбрана. Практиче
ското обучение е проведено 
във всички районни центри 
в общината в продължение 
от петдесет часа и са про
жектирани 50 къси докумен 
талии филма -във връзка с 
тази материя.

В момента, но време на 
почивните дни, се организи
ра обучение за. жителите от 
Димитровград, а в течение

са подготовки за обучение 
на работници по предприя
тията.

През миналата година в 
Димитровградско е осъщест
вена богата дейност в обла- 

всенародната отбра- 
Основното обучение на 

населението е проведено през 
половина на 1972 го 

във всички местни об
общилата. В обу-

Активистите трябва още 
да обезпечат зачитане на де
мократическия централизъм 
и да се върши приемане на 
нови членове в СК.

Една от твърде сериозните 
им задачи ще бъде и акция
та за
циоиеи заем и провеждане в 
дело решенията на III кон
ференция на СЮК. Също та
ка да се спазва обществения

Обучението е проведено 
отделно за оперативните, а 
отделно за териториалните 
части и с организирано от 
Общинския щаб по всенарод 
на отбрана и управлението 
на народната отбрана. Фил
мите и материалите са обез 
печени от фонда за народна 
отбрана.

ли истта на
на.

от селопървата 
дина, 
щности в 
чението са взели участие вси 
чки жители, длъжни да при 

По време на обу- 
прожектирани 

160 къси документални фил
ми от областта на всенарод
ната отбрана във всички се-

йкович. народен представи
тел за тоя край и зам.-прелее 
дател на Републиканската ка 
мара в Скупщината на СР 
Сърбия.

внасяне на стабилиза-

съствуват. 
чението са М. В.А. А.

си — работите по регулаци
ята на река Нишава ще за
почнат към края на март и 
началото на април.

По същото време е изгот
вен и проекта за регулация 

р. Нишава, който струва 
към 15 хиляди динара. Про
ектът е на обсъждане в ор
ганите на самоуправление 
във водностопанското пред
приятие в Ниш.

Нови 300 хиляди динара 

за Нишава
ла.

След основното 
последва допълнително обу
чение. Допълнителното обу
чение е вече проведено в 26 
местни общности. В тая иа‘ 
сока са прожектирани 96 къ 
си документални филми и оо 
работени теми от областта 
на общовоенното обучение.

Лекции от областта на об
щовоенното обучение са из
насяли запасните офицери, а 

Са били

на
тото от ж.п. — гарата до ус
тието на Лукавишка река в 
Нишава. След като Общин
ската скупщина и органа на 
управление уредят всички 
имуществено-правни въпро-

Обединеиото предприятие 
„Морава" е осигурило още 
300 хиляди динара за регу
лирано коритото на река Ни 
шава. С този средства ще се 
регулира участъка на корн- М. Б.

за специални теми Страница 3
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строя- йскам да послушам 
радио, да гледам телевизия 
казаа Рашко ... Син ми е на 
работа в „Циле” и ми каза 
гном доведем тока -* ще ми 
купи радиоапарат. Искам да 
зная какво става по света.

_Не е лошо, че започнах
ме тази акция, виждам че 
не е лошо. Ще ни бъде ли 
тежко? Ако, нека бъде. И кра 
вата ще продам, но ток ще 
доведем — заявява Нацко.

А след това — малък из- 
в миналото на Рашко.

— Ех, да ми е сега моя ба
ща да види какво нравим — 
щс се учуди.

Буревестниците на елект
рификацията във Верзар с 
окървавени длани поднасят 
на себе си и на подраства
щото поколение слънцето. 
Историята, поне оная на Ве
рзар, няма да ги отмине. В 
аналите й ще бъде записано, 
че 15 души от Верзар елек
трифицираха селото си. Ме
жду тях бяха и Рашко, Ми- 
рча и Нацко.

Амандмански СРЕЩИ И РАЗГОВОРИхоризонти

ТРИМАТА 01 ВЕРЗАРПроекции но
новото лет

мс?... А и той ии помага ко 
лкото е по силите му ... ТОЙ 
пс е виновен, че къщата му 
е далече. Когато нашите ста 
ри строили Къщите не са ми 
слили, че един ден ще е по- 
добре ако са наблизо. Но, 
какво да се прави, що е — 
това е, — каза Мирчо.

Така е човешки.
— Виждаме, че е хубаво й 

добро -и... това си е... — 
прекъсна го Нацко.

— Ако ще да живея само 
още пет Години — искам да

решовоне

►
Преустройството по 

в „Свобо-амандманитс 
да" е, все още в пеле
ни. Един бегъл поглед 
върху онова, което е 
направено на проекци
ите на новия устав, да 
ва очертания, в които 
по амандмански нача
ла ще се организират 
и работят димитровгра 
дскитс конфекционерн. 
Казват, че нямат наме-

■ ™Ч :Л' , ■ ■ :■*,

I ■

М. Бакич

1Решено ерение търговската мре 
жа да отделят като са
мостоятелна организа
ция на сдружения труд 
по чисто практични съ 
ображения. Считат, че 
такова организиране бн 
повишило режийните 
разходи за нови рабЪт- 
ни места: администра- 
тивни и ръководни, без 
да се постигне по-гол- 
ям ефект. Напротив, та 
кова преустройство ще 
погьлща огромни сред
ства и затуй и хората 
в търговията ще полу
чават по-малки доходи, 
а предприятието ще на 
мали много от делови
то стта си. Иначе, каз
ват в „Свобода”, мага
зините си имат свои 
джиро-сметки.

От друга страна, пре 
движда се, работници
те от непосредствено
то производство да у- 
частвуват както в пла
нирането и изпълнява
нето на плановете, та
ка и в създаването и 
разпределението на до 
хода. По тези страте
гически производстве
ни задачи и политика 
на развитие на пред
приятието ще има ду
мата конфекцията. Без 
нейните становища и 
мнения работническият 
съвет не ще може да 
решава по съществени 
те въпроси на развити
ето на производството 
на предприятието.

В съгласие с тези за
мисли (проекти на ус
тава) по оперативните 
производствени проце 
си, най-конкретните 

задачи — технологията 
на отделни производ
ствени процеси, трудо
вата дисциплина, пред 
намерени „отпуски по 
болест”, спестяването, 
икономисването в про
изводството, произво
дителността на труда, 
въвеждането на по-ра
ционални облици на 
производство, за инди 
видуализиране на тру
довите ефекти и тн. 
От огромно значение 
ще бъдат и становшца- 
и мнения на конферен 
циите на икономически 
те единици, бригади, 
конференциите 
делни дейности прочее.

Накрая трябва да из 
тъкнем, че „Свобода” е 
едно от първите пред
приятия, които са се 
преустроили по аманд
мански начала.

1 !
Личните доходи да останат същитеНацко, Рашко и Мирча

беше недоволен ако го из
пратят на по-слабо платено 
работно място.
Всички в предприятието от

давна признават, че в рабо
тата пречи този проблем и 
търси неотложно решение. 
Най-сетне бе намерено. Ра
ботническият съвет взе ре
шение: ония работници, ко
ито работят на по-слабо пла
тено работно място (времен
но, разбира се) да получава 
лични доходи според средно 
то равнище, което са имали 
на предишните си работни 
места.

Органите на самоуправле
ние, управата ,ръководенето, 
ръководителите в производ
ствените хали и самите ра
ботници на конфекция „Сво
бода" никак не можаха да 
разрешат проблема на взаи
мните отношения, когато 
ставаше въпрос за личните 
доходи за работници, които 
по сила на обстоятелствата 
временно са премествани на 
работни места, където лич
ните доходи са по-малки. 
Всички признаваха и твърде 
ха, че другояче не може да 
се организира редовно произ 
водство, но всеки работник

Рашко, Нацко и Мирчо са 
останали като на страж но
сят три милиона (стари) ди
нара да внесат в банката. А 
тези пари са внесли 15 семе
йства на два пъти по сто хи
ляди динара.

А просторите и желанията 
на Верзар са — верзарски. 
Къщите са много отдалече
ни една от друга. За три ки
лометра далекопровод за 
ток с ниско напрежение тря 
бват 70 стълба, трябва да се 
изкопаят също толкова дуп
ки. А колко ли ще струват 
другите работи?

— Стълбове поръчахме, 
жица също...

— Само да стигнем до Ве- 
цко Соколов ни трябват 12 
стълба, а приземяването ...

— Не гледаме кой колко е 
отдалечен. Няма да 
нем да остане в мрак. Рабо
тил е с нас, копал дупки — 
а сега да го оставим. Не1
Това не. Така сме наумили, 
— говори твърдо й решител
но Рашко.

— Да ви кажем право ка
кво да късаме ... Ние 
15 на брой и какво да къса-

Всяко село си има своя 
история и земя н свят. И о- 
ния хора във Верзар, в него
вите меридиани и простори.
Ония 43 семейства, самотни 
и пръснати. От тях 15 слагат 
печат на своите акции, ми
сли и усилия. 15 не повече, 
искат да доведат ток в село 
то. Останалите, както искат. 
Но селото ще получи ток.

Трима верзарчани срещ
нах в Димитровград.

— От Верзар са ... нещо 
около тока.

М. Б.
— Нима това не може да 

бъде интересно: Верзар 
лектрификацня, си помислих 
полугласно.

— Да побеседваме.
— Първо да внесем пари в 

банката, а след 
дим — делово и поривисто 
каза на'й-старият...

Босилеградска община беше откъснатаи е-

Поради високите 
преспи, които затвориха дви 
жението по единствения път, 
свързващ Босиде1рад с вът
решността на страната, към 

хиляди жители 
край вече десет дни 
къонати от останалия свят.

Преспите на пътя Босиле
град — Сурдулица през Вла- 
сина достигат височина и до 
4 метра, така че механиза
цията на Пътното предприя
тие от Ниш не е в състояние 
нищо да направи. В транспо 
ртното предприятие в Боси
леград изтъкват, че от пре
късването на съобщенията 
садагубиля 250 хиляди ди-

Най-тежко

снежни карства. В аптеката и Здрав 
ния дом изтъкват, че са свъ
ршили антибиотици, а така 
също са изчерпани 
зите от хранителните про
дукти в магазините, особено 
по селата.

Магазините в Груинци, 
Брестница, Църнощица и 
плоча са почти празни. За-
™^«ГОЛ»^1Ите пРеспи учили
щето в Горна Любата не ра- 

вече четири дена, а до 
Училището в Горна Лисина 
Убиват да се п^обияГ 
половината от учениците
зипл,^нските села на тази община, където снежна 
та покривка достига То“ 

поенето
пасете К<тг ** 8°Аа А°като за. 
изч^паш, ФУРаЖ са п°чти

това ще ви- и запа-допус-
от тоя 
са от-

... Рашко Виденов е на 
70 години, Мирчо Гигов съ
що, а най-младият Нацко 
Младенов е някъде 
40 и 45-та. Струва 
ми казаха, че в селото

между
ми се. Че 

мал
цина са по-млади от 
Верзар е село без

него. 
младост.

сме само

Кратки вести на
силеград е -

„Свобода" ще изнесе на българския пазар 2.500 
неин мантаИНТеЛ°Н И памучни тъкани и 2.000 въл- Въвеждане на стабилизационен

Сурд^™™™°™дв 
™ °™ло Пм^онаТ
ор?анйзацвд3^°саТРвУАОВИТе

стабилизацията въиррсите по 
«ялата Републик- анала 
и в тази община се подред 
във въвеждането на стй^и 
зациоаен заем. Средства™ 
от заема биха се 
общ стабилизационен 
при Обединената кредитна
нето 3 Леск°вац. А подзва-
"е™™яще Решава Управителен отбор на фонда.

В Сурдулишка община ак
цията се провежда под наи
менование: „Солидарно спе
стяване за стабилизиране на 
стопанството". Акцията е въ 
рху доброволни начала и мо 
радио - политическо задъл
жение. Сумите се внасят 
в срок до края на 1976 го
дина с 10% годишна

заем*
,тпеСеЧеН А*4»» Ао- 1-000 Аинара могат да внасят заем, но

^Аа Айнйраще^да^Тл:
жени да внасят на спестов
ни книжки 5% от Дохода си 
В този фонд биха внасяли и
тНсвок ерИ’ занаятчии и дру 
т свободни професии, час*

™^Аелски производите- . Ученици и пр. Общият е- 
фект от тази акция от три ми 
Аа достигне сума от три 
Лйона динара.

Акцията подкрепиха Общи 
нската конференция на Съю 
за на комунистите, събрани
ята на избирателите и общи
нската скупщина в Сурдули 
ца, а ще се провежда от Со
циалистическия съюз 
щината.

В спогодбата, както и малограничння обмен 
съществуващите възможности в стокообмена съв- 
сем малко са използвани.

морално
състо-

*

динар.
ли.*по от-

би К5>гнФекцня „Свооода" има 33 магазина в Сър- 
бия, Черна гора и Македония. През миналата го
дина след приспадане на разходите — те са осъте
поемане“? °Т 820 ХНЛяАИ Аинара. Ежедневното 

средства от продажбата на готови 
възможност на „Свобода" без затрудне-

бходшш “т^в„а ОНИЯ 3аАЪЛЖе,,ИЯ> за конто « НСО-

ми-

М. Б.
пари.

в об-
лихва.

М. В.
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Голяма победа на 

малкото село
Като израз на волята Бребевница — селото получи ток

бяха изтъкнати усилията на 
комитета по електрифика
ция, който ръководеше с ак
цията, а отделно председате 
ля му учителя Петър Петров 

Не бе забравена и помощ
та, която оказа Общинската 

Димитровград, 
Общинския комитет на Съю-

и е-
нергията на трудещите се от 
малкото село Бребевница 
Димитровградска община да 
създават своя нова съдба, да 
участвуват активно в издига 
нето на жизненото си равни 
ще, селото получи електри
чески ток.

На 24 февруари 1973 годи
на бребевничани тържестве
но отпразнуваха своята тру
дова победа, огромна по по
следствията, които тя им но
си за тяхното утре, за тяхно 
то добруване.

Цялото село се събра 
тържествена вечеря, на коя
то бяха отчетени резултати
те от хубавата и благородна 
акция. Между другото полу
чиха и телевизор — първия 
в селото, подарък от Общин 
ската скупщина в Димитров 
град.

Имат и с какво да се гор
деят бребевничани, техният 
подвиг е наистина за похва-

за на комунистите, Общин
ската конференция на Соци 
алистическия съюз, строител 
ното предприятие „Градня” 
и др.

Специално бе изказана го
ляма благодарност на Наро-

ха бребевничани за още ед
на полезна акция, с която 
трябва да решат още един 
важен проблем за свое доб
ро — водата.

Останахме с убеждение, 
че ще успеят.

в дната армия, 
помощ, която оказа на на
селението във всички рабо
ти особено през летния се
зон.
И още нещо. Голямата побе
да извоювана с общи усилия 
спечеленият опит вдъхнови-

за огромната

скупщина в
В.

Времето и селското стопанство

Най-зле са животновъдитена

В Горно Понишавие, За- 
бърдието и Висока последни 
те снеговалежи завариха по 
севите в добро състояние. 
По мнение на специалистите 
по селско стопанство в Об
щинската скупщина в Дими
тровград по-добрите есенни
ци устояват добре на вале
жите, а измръзнали почти и 
няма. Студът и снягът ще 
бъдат добредошли и за ово
шките, а земята ще се наси
ти с влага.

Ако някой дава тревожни 
сигнали зарад лошото време 
— това са животновъдите, 
които имат едър и дребен 
рогат добитък. Благоприят
ната зима, без снеговалежи,

сега, косато наваля дълбок 
сйяг, ще, се похарчат и пос
ледните резерви храна. 

Известно облекчение ще

бъде ако снегът по-скоро се 
стопи, а топлото слънце съ 
живи вегетацията.

М. Б.

Земеделците с доход до 

600 динара се освобо
ждават от данък

ла.
Петдесет и пет семейства 

от малкото бедно село, го
лям брой от членовете на 
които са на над 60-годишна 
възраст, а 25 семейства с по 
два члена събраха парични 
средства и преодолявайки 
огромни трудности, изпълни 
ха задачата, която си поста
виха само преди една годи
на. Дядо Борис, дядо Ига, 
дядо Кирко и други, рамо 
до рамо с младите, извърш
ваха и на'л-тежки физически 
работи около довеждането 
на тока.

В поздравителното слово

В Сурдулишка община се 
увеличават облаганията вър 
ху личните доходи от 40 
на 50% за извънреден труд 
и на доходите от пенсионе
рите, които са в трудово от
ношение, а не са осигурени. 
За домашните прислужнич- 
ки ще се плаща месечно вме 
сто 20, По 30 динара, за ад
вокатски стажанти вместо 
60 — 100 динара за настоя
тели на сгради вместо 10-30 
динара.

Данъкът и облаганията от 
земеделието се увеличават 
прогресивно за равнинните 
села, които са по-близко до 
до пазара от 0,26% до 3,25%, 
а за останалите от 0,65% до 
1,95%. Чисто земеделските до 
макинства, които досега са 
имали кадастрален доход до 
400 динара са били освободе 
ни от данък. Отсега се осво

бождават домакинствата с 
доход до 600 динара.

Прогресивно до 22% се уве 
личават и паушалните данъ
ци на занаятчиите. Ония, ко 
ито осъществяват годишен 
личен доход над 100 хиляди 
динара ще плащат 46.200 ди
нара данък и 70% от надми 
наващия над 100 хиляди ди
нара доход.

Увеличени са и данъците 
върху личния доход от инте 
лектуални услуги, от автор
ски права и на приходите от 
сгради, издаващи се под на
ем. В бъдеще ще се облага 
общият доход на граждани
те, надминаващ 35 хиляди ди 
нара. Таксите на наследстве 
ните недвижими имоти и по 
даръци са високи, но те са 
определени от Републикан
ския секретариат по финан
си».

Председателят на ко 
лштета по електрифи
кация в с. Бребевница 
Петър Петров прояви 
извънредно себеотри
цание, за да се доведе 
токът в селото. Той се 
отказа и от лятната, и 
от зимната ваканция, 
само да се ускори и 
успешно изпълни акци 
ята.

подпомогна в годината, в ко
ято сенодобивът беше ма
лък — хубавото време беше 
добредошло и добитъкът па
сеше по сухите пасища. Но

Из дейността на местните общности

Горнолисински планове М. Величков

КРИТИКУВАН ЗЕМЕДЕЛСКИЯТ КОМБИНАТ ВЪВ ВРАНЯНалице е и необходимост- 
новда съберат селата Долна Ли- 

Долна и Горна Ръжа- 
в Горна

МЕСТНАТА общност в Го
рна Лисина през настояща
та година трябва да решава 
няколко важни задачи 
благоустрояването на 
то. С тазгодишния план за 
действие ни запозна предсе
дателят на местната общ
ност и отборник в Горна Ли 
сина Кирил Зарков.

— Преди всичко трябва да 
се догради здравната амбу
латория — заяви К. Зарков. 
— Нейното изграждане запо 
чна през есента миналата го 
дина. В момента работите са 
спрели, понеже недостигат 
средства. Очаква се, че даде 
ните от Републиката 120 хи
ляди динара и още сто хи
ляди, които трябва да се съ
берат чрез местно замообла- 
тане, ще осигурят догражда- 
нето на амбулатория.

Засега събирането на сред
ствата на самооблагане вър
ви трудно. Само в Горна Ли
сина са събрани 30 хиляди 
динара, половината от обща
та сума, която трябва да съ
бере това село. Останалата 

хиляди трябва

та от построяване на 
мост па Лисинска река в це 
нтъра на селото. Старият 
мост вече е рухнал е не
годен за употреба. Тъй като 
мостът най-много ще ползва 
на кооперацията би трябва
ло тя да окаже материална 

при построяването

сина,
на. За съжаление 
Ръжана и Долна Лисииа ка

ли акцията не е сери- 
схваната, па затуй се 

със събирането на

Земеделците остовени но себе снпо
то че 
озно

село-
тикува работата на земедел
ския комбинат във Враня. 
Във връзка с това се заклю
чи, представители на комби
ната да дойдат на събрание 
на ССРН в Божнца — цен
тър, където би се разисква
ло върху работата му с цел 
да се намери съвместно ре- 
шение. В противен случай 
населението от Божнца ще 
предприеме акция за отцеп- 
ление от комбината във Вра 
ня-

На отчетно-изборното съб
рание бе избранно и ново 
ръководство. За председател 
е избран Вене Спасов, пре
подавател в основното учи
лище „25-ти май” в с. Божи- 
ца, а за делегати на общин
ската конференция на ССРН 
бяха избрани Любен Велич
ков и Александър Глигоров.

Земеделската кооперация 
в с. Божица се обедини със 
селскостопанския комбинат 
във Враня, с цел да подобри 
деловата си работа. Но, на
празни бяха обещанията па 
комбината и очакванията на 

Божица.

протака 
средствата.

В селото обаче има 
наболели проблеми, търсещи 
спешно решаване. Налице е 
необходимостта от построя- 

мес'Пга канцелария 
и поща. Този обект трябва 
съвместно да финансират об 
щинскага скупщина в Боси
леград и пощата във Враня.

Освон това, налага се не
забавно да се построи пътят 
Две реки — центъра на се
лото, за да могат да идват 
автобусите в селото. И мах- 

тз пътища също тряб- 
бъдат поправени. Но, 

освен

още помощ 
му.Не по-маловажпи са акци 

по електрификация на 
всички махали в селото, ка- 
кто и акцията по довеждане 
на вода в центъра на селото 
И училището.

— Засега интересът сред 
избирателите не е на високо 
равнище. Хората ио идват 
масово на събрания и зато
ва е трудна да се решават 
селските проблеми — каза 
накрая отборникът и предсе 
дател на местната общност 
К. Зарков. — В бъдеще е ну 
жна по-голяма помощ от об
щината, за да могат да се 
решават комунално-битови
те проблеми на селото.

ито
ванс на земеделците от с.

ТОй не снабдява земеделци
те в с. Божица с необходи
мите земеделски сечива, раз 
ни семена за сеитба, 
пък с изкуствени торове, не
обходими за неплодородната 
почва в този край. Също та
ка комбинатът твърде нере
довно снабдява населението 
в Божица и с хранителни й 
промишлени стоки.

Имайки предвид съществу 
ващото положение, СРНН в 
Божица — център на отчет
но-изборното си събрание, 
проведено‘тия дни, разисква 
йки върху комуналните и др. 
проблеми, най- остро разкри

пито

донските 
ва да
да се изпълни това, 
работна ръка дгеобходима е 

Общината 
с булдозер, който

и механизация- 
разполага 
може да окаже значителна 
помощ при поправката на М. ВеличковР. Каранфилов
пътищата. Тчаст до сто
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НОВИ КНИГИ НА
ИЗДАТЕЛСТВО
«БРАТСТВО»

От заседанието на Общността по здравно осигуряване в Пирот

Загубите нанасят вреди на 

здравеопазването
ЗЛОУПОТРЕБИ С БОЛЕДУ- 

ВАНИЯТА
Фондът има загуба от над 
5,9 милиона динара.

ДОМАШНИ АКТЕКИ
В разглеждания период го 

лямо увеличение бележат ра 
зходите на здравната защи
та, понеже през миналата го 
дина са увеличени за 38 на 
сто. Разходите на амбулато
риите и диспансерите са по- 
големи за 52, разходите за 
лекарства 36, а зъбарски ус
луги 30 и разходи за болни
чно лекуване за 21 «а сто. 
Според сведения на съответ
ната служба при общността 
на всеки 100 динара, дадени 
за здравна защита почти 25 
динара се падат на болнич
ното лекуване. Това е после
дица на неразвитото домаш
ното лекуване в тоя край, 
общинските центрове 
някои служби по специално 
стите и болните се препра
щат в други места.

. Общите разходи на Фонда 
Иа общността по здравно о- 
снгуряваио на работниците 
за Димитровградска, Бабуш- 
нишка и Пиротска общини 
през 1972 година са възлез
ли на приблизително 40 ми
лиона динара, което е за 18 
на сто повече от предвидя- 
ното с плана — бе констати
рано на неотдавна състояло
то се заседание на скупщи
ната на общността по здрап- 
.но осигуряване в Пирот. У- 
делйчението на отделни ви- 
-Аове разходи тревожи, и за
туй на заседанието бе прие
то решение да се предпрне- 
.мат^спешни мерки, да се на
малят здравните разходи 
през \973 година да се съ-

нови книги наТези дни излезоха от печат следните 
издателство „Братство":

1. й. Б. Тито: По националния въпрос

2. Мато Ловрак: „Златни очила"
3. „Хитър Петровата отплата"
4. Стойне Янков: „Човекуваие"
5. Александър Дънков: „Есенни дъждове „ - 5

ПРЕПОРЪЧВАМЕ ВИ И СЛЕДНИТЕ ИЗДАНИЯ НА 
„БРАТСТВО"

На заседанието бе оцене
но, че е имало явления на 
злоупотреби с боледувания- 
та, а мнозина твърде лесно 
са получавали отпуск по бо
лест. По време на такива 
„боледуваиия" те работят зе 
медслски и други работи. И- 
менно поради това през та
зи година към тоя проблем 
ще се води по-голяма смет
ка.

Увеличените разходи ще 
затруднят Фонда финансово, 
особено при заплащането на 
задълженията към здравни
те заведения. А това може 
да има двойни последици: 
няма да могат да се запла
тят лекарствата и храната 
на доставчиците, които вече 
не изпращат всички лекар
ства иа заведенията в този 
край. От друга страна ще се 
доведе под въпрос заплаща
нето на личните доходи на 
работниците в здравеопазва
нето, което може да се от
рази зле в цялата тази об
ласт.

Изход от положението се 
вижда в по-голямо пестене и 
в тази област, калето изобщо 
се владеят и останалите об
ласти в Горно Понишавие.

Цена 30 дии.

8

4

8»
п

7]. Марин Младенов: .Зъбато слънце"
2. Прокопи Попов: „Дребни хора"
3. Снежана Виданович: „Със сърце и тебешир „ 3
4. Сборник „Букет"
5. Сборник „Самодейна сцена"
6. Антология „Крилата звезда"
7. Прежихов Воранц: „Момина сълза"
8. Спас Сотиров: „Зелените фабрики"
9. Сборник „Славянски разкази"

10. „Тайнственият конник” — стрил
11. „Непокорните" — стрил
12. „Лаза Харамбаша" — стрил
13. „Лисица и дрозд” — приказки
14. Ал. Дънков: „Неспокойни приливи"
15. Стойне Янков: „Пътуващи чувства"
16. Борис Тодоров: „Довиждане Бурел"
17. Миле Николов-Присойски: „В различни 

посоки”
18. Марин Младенов: „Между Ерма 

и Стара планина"
19. Прокопи Попов: „Утро"

М

,, 4 „
„ 12 „
„ 10гласуват с материалните въ

зможности. Зарад
. ;>

6няматпрекале
ли и често нерационални ра 
зходи през миналата година

7
7
3
3
3
3
5
3
3Здравната 

станция в 
Звонци 9

5_ ---
5

Читателите, които поръчат книги и внесат пари 
предварително получават отстъпка. За стойност до 50 ди
нара, отстъпката е 20 на сто, за стойност над 500 динара 
ра 2з на сто и 33 стойност от над 100 дина-

<С.)

ОТЗИВИ
Сумите се внасят на текущата сметка 

то 62500-603-5929 — Ниш.

Книгите могат 
теж, но без отстъпка.

Възнаграждение на издателствоспоред труда - - :Чг»

да се изпратят и чрез наложен‘ ®ъв вашия вестник от 23 февруари 
1973 година е печатана статия на вашия 
дописник от Димитровград за лицата 
които подлежат на данъчни задълже
ния и във връзка с _това искам 
следното обяснение:

Като член на Дома. на народното 
здраве в Димитровград, а отделно ка
то член на СЮК, считам се задължен 
да посоча своите лични доходи през 
1973 година и да посоча с каква ра
бота сам получил тези пари. Моите при
ходи през 1972 изнасят: 48.111,70 н. дин. 
От тази сума внесъл съм заем за линия
та в износ от 1 250,00 ди-
нп™И платил 2°/о от моите принадлеж
ности като самооблагане. Останалите 
приходи подлежат 
ния.

пла-
ното здраве, задължителните 
ства дежур-

в Дома на народното здраве (цело 
кпуния брой на дежурства изнася 64), 
работа на неделя и държавните празни
ци (всичко 11 дни) и извънредната 
бота от 124 часа зарад заместване 
кари. Моята извънредна работа изнася 
1024 часа или 146 работни дни. Общо 
през 1972 година работил съм 459 дни, 
защото в Дома на народното здраве се 
работа непрекъснато 353 дни годишно.

Извънредната работа в Дома е ус
ловена поради недостиг на лекари.

Считам, че моето писмо ще дошш- 
несе за по-правилно тълкуване на лич- 
ните личните доходи в Дома на народ- 
ното здраве и за по адекватно тълкува- 
та на този въпрос пред общественост-

Заинтересованите
редакцията „а издателско “тег^о"'1^?*™ А° 
ко Паунович 72 със ул. Стан-да дам

следната поръчка.ра
на ле-

Издателство „Братство"

на данъчни. облага-
От обявените 

при условията 
ните:

Тези лични Братство" 
поръчвам след-

ДОХОДИ съм ; 
чрез редовна работа в Дома наполучил

народ- книгиДадени в обявата.
Д-р Предраг ЦВЕТАНОВИЧ

1.Босилеград Из нашите краища 2. 13.Отличени шестима
участници в НОБ

Председателят на Републи- - - • . ■ .
ката Иосип Броз Тито, за за- У - V
«р^~Г= . V. .
общ^г ОГ БосилегРадека ^

Медали за народни заслу- ; -.-.-«'«кгч '
ги са получили: Зайко Гелев, >'Г „«
земеделец от с. Дукат; бра- *' • ‘ Ш'
тята Вене и Крум Илиеви ’
горски пазачи от с. Дукат: - ■

Илнев' инвалид от 
НОБ; Вене Станков, земеде
лец от с. Дукат и Славчо 
Михайлов, земеделц от село 
Ресен.

Тези отличия по тържест- 
вей начин бяха връчени през 
миналата седмица на сесия
та на Общинската скупщина 
в Босилеград.

4.

5.

(Могат да се посочат само 
предложените заглавия).

1. Стойността 
предварително 
отстъпка.

предните номера на

на поръчаните 
на вашата сметка

книги съм внел 
с предвидената!

ш 2. Книгите да ми се изпратят чрез наложенплатеж.•- •,
(Ненужното 
Книгите

под 1 иди 2
изпратете иа

зачеркнете) 
следния адрес:

1973
ГР- (село) ---------

Име (собствено

гр- (село) _____
поща _________

и фамилно)

В, В. Асеново кале
Страница 8
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ПОВЕЧЕ СРЕДСТВА ЗА УЧЕБНОТО ДЕЛО I™!________ ,просвета* изкуство
- До 1975 година босилеградските 

изпълят предвидените по училища ще 
основни условиязакон

в интернатите ще се увели
чи броя на учениците, като 
се подобрят условията им 
чрез осигуряване на повече 
легла, помещения за работа 
и по-добра прехрана.

За по-нататьигното разви
тие на учебното дело в Бо- 
силеградска община ще се 
превземат и други мерки. 
Ще се анализира социално
то положение на учениците, 
за да могат компетентните 
да им окажат материална 
помощ. Формиран е вече 
Фонд за помощ на бедни у- 
ченици. Посредством образо 
вателиата общност безплат
но ще получат учебници и 
храна в интернатите.

Тази година основно ще 
бъде обсъдено положението 
на курса на училището за 
квалифицирани работници в 
Босилеград. Ще се анализи
ра кадровия и финансов въ
прос, при което ще се потър 
си възможност това учили
ще да стане самостоятелно.

Образователната общност 
полага големи усилия да о- 
качестви идейното образова 
ние на младите. Всички учи
лища ще изготвят акционна 
проргама по тоя въпрос.

В. Велинов

Училището в Г. Любата

Училищната мрежа в Бо- 
силеградска община е добре 
развита. Има пет основни 
училища, гимназия и курс 
на училището за квалифици
рани работници. Почти във 
всички села съществуват по
дведомствени училища за 
ученици до четвърто отделе
ние.

Обзаведеността на учили
щата все още не задоволява. 
Недостигат нагледни сред
ства, а училищните пособия 
са стари и вече негодни за 
ползване. Но мерките, които 
в тази насока се предприе
мат обнадеждват. От секре
таря на Общинската образо
вателна общност, Гоне Гри
горов, узнахме, че основните 
училища са вече набавили 
нови пособия. Наскоро това 
ще направят и подведомстве 
нтите училища.

През тази година учебно
то дело в Босилеградска об
щина ще разполага с 20 на 
сто по-големи материални 
средства, в сравнение с ми
налата година. Новите мате
риални влагания дават въз
можност до 1975 година у- 
чилшцата да изпълнят основ 
ните предписания за работа, 
предвидени с републикан
ския закон. Обучението ще 
се осъвременява с наглед- 
ност, а ще се създаде и ка
бинетно обучение. В плана е 
да се увеличи книжния 
фонд с книги на сърбохър- 
ватск ии български език и 
марксистка литература.

Григоров заяви, че Общин
ската образователна общ
ност и занапред ще финан
сира онова, което да подоб
ри обучението. Инвестицио
нната политика ще бъде на
сочена и за дограждане на 
няколко училищни сгради. 
През тази година ще се за
върши училищната сграда в 
с. Дукат и ще започне стро
еж на училищата в Долна 
Лисина и Долно Тлъмино. 
Тук старите сгради са заб
ранени за употреба и е въ
прос дали подведомствени 
училища ще съществуват. В 
Горна Любата ще бъде завър 
шена физкултурна зала, а в 
Босилеград сградата на гим
назията. За тези обекти сре

ЗАДАЧИТЕ, ПРОИЗТИЧА
ЩИ ОТ ПИСМОТО И ТРЕ
ТАТА КОНФЕРЕНЦИЯ НА 

СЮК

Общинската образовател
на общност предприема мер 
ки за рационализация на у- 
чилищната мрежа. Според 
Григоров, подведомствени у- 
чилшца с пет-шест ученика 
занапред не ще могат да съ
ществуват. За сметка на тях

Из дейността на районните читалища

ПОЛЕЗНА ДЕЙНОСТ Русалка ТАШКОВА

Откак миналата година в 
с. Височки Одоровци бе от
крито районно читалище, то 
работи всекидневно и разви 
богата дейност. Засега в не
го членуват 132 души, преди 
мно земеделски произволите 
ли от В. Одоровци и Гуле- 
новци. След тях по 
ност са учениците от осно
вното училище в Смиловци. 
А най-малък е броят на чи-

Къде са дните...меделските производители 
взимат книги за прочит. Най 
-много се четат югославски 
писатели, но това е и разби 
раемо, когато се има пред
вид, че читалището няма го
лям книжен фонд от българ
ски книги.

На'й-редовнитс читатели 
между земеделските произ
водители са: Върбан Жив
ков, Димитър Костов, Тодор 
Найденов, Цветан Влайков, 
Тодор Спасенов.

След едногодишна дей
ност свободно може да се 
каже, че читалището съвсем 
оправдава съществуването

Б. Марков

Къде са дните, когато 
бях пъпка-роза през май, 
когато радостни трепети 
ме разцъфтяха.

Къде са дните, когато 
летящи като чайка, 
в мечтите си се виждах 
като майка...

числе-

тателите — домакини.
Хората от тези две села в 

читалището ежедневно мо
гат да прочетат дневния и 
седмичен печат — „Полити
ка”, „Братство“, „Село“, „И- 

политика”. Ос-

Къде са дните, когато 
с нежен поглед на гръдта 
бозаеха децата, 
плодът на любовта...си.люстрована 

вей вестници все по-често зе Изминаха години...
Аз търся младостта, 
но неумолимо ни води, 
живота в старостта.ЕПИЛОГЪТ НА ЕДНА 

НЕОТГОВОРНОСТ
Телевизия Белград даде на съд 140 собственика 

на телевизори от Босилеград и Райчиловци, затуй 
внесли абонаментите си за последните два

два
Концертиче не са

месеца иа 1971 година. Фактически през тия 
месеца, поради дефект на релето на Весна кобила, 

телевизионна програма. Но Музика от ИспанияБосилеград не е имал 
и след това — все досега, почти всяка седмица на- 

в телевизионната програма.стъпват прекъсвания
Това предизвиква недоволство всред граждани

те, за които телевизионната програма е от голямо 
значение. Повече пъти обществено-политическите 
организации от Босилеград официално са се обръ
щали към телевизия Белград за отстраняване на 
дефектите. Обаче интервенциите са били несполуч
ливи и нередовни.

При такова положение босилеградските зрите
ли са били принудени да гледат телевизия Скопие 
или София.

На делата в Общинския съд в Босилеград, кои
то продължават вече няколко седмици, подсъдими
те изтъкват, че телевизия Белград не им е осигури
ла редовна програма. С това фактически по е из
пълнила основното условие, за да може да полага 

телевизионните абонамен-
В. В.

ка под название: „Музика от 
Испания*'.

Посетителите, между дру-

За по-възрастните членове 
«а Музикалната младеж в 
Димитровград, музикантите: 
Драгутин Богосавлевич, ци
гулка, концерт-майстор на 
Симфоничния оркестър на 
Радио Белград, Нада Бого- 
савлевич, пиано, професор

гото, чуха извънредните из
пълнения иа „Малагеня” от 
Пабло Сарасате, „Аустуриас“ 
„Андалузия“, „Серенада за 
китара”, „Цапатеадо“ и др.

Изпълнителите проявихана средното музикално учи- 
Белград и Душан майсторство, а нестихващи

те аплодисменти показаха, 
че димитровградската публи 
ка има вкус за такъв овид 
музика.

лищо в 
Богданович, китара, ученик 
от II клас на средното му
зикално училище в Белград, 
миналата седмица изпълни
ха концерт от сериозна му-

лства ще осигурят: образова 
телната общност, Общинска- 

местните об-
пр&во за наплащане на

М. Петковнчти.та скупщина и 
щности. Страница 1
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МЛАДЕЖКИ ИНИЦИАТИВИ И АКЦИИ
КД стрдницл Младя приятели,

Ученици, студенти, младежи от предприятията и от 
село, пред вас отново е разтворена „Младежка стра 
нпца", място, където вие младите трябва да кажете 
своята дума но всички въпроси, които вълнуват не
спокойни я и непримиримия ви дух. „Младежка 
страница“ очаква творчески да оплодите нейните 
колони, да я превърнете в младежка трибуна, от 
която ще блика неспокойството, веселия дух, гра
дивното! „Младежка страница“ занапред трябва да 
стане изцяло ваша, вие да я списвате и вие да оп
ределяте съдържанието й. Тя ще дише с вашите 
вълнения, ще се тревожи с тревогите ви, ще блену
ва с мечтите ви. Вие тук може да споделите ми
слите си за прочетена книга, за гледан филм, за 

младежки живот, за работното място... 
Млади приятели,
пишете за „Младежка страница“, за да стане тя 
съставна част на вашия живот!

мла
деж сигурно ще вземе уча
стие ма железопътната 
пия Белград — Бар. Можем 
да изпратим цяла една сред
ношколска бригада.

'Гази година нашатаНАСКОРО ще приключи 
изборната активност в мла
дежката организация в Боси 
леградска община. .Програ
мата на Общинската конфе
ренция на Съюза на младеж 
та, според която младежите 
и девойките от всички села 
И града трябва стропроцент- 
но да се организират, ще бъ 
де проведена докрай. Пона
стоящем младежки активи 
има в 28* от 36 села и една 
градска първична организа
ция в Босилеград. Среднош
колците от гимназията 
вай Караиванов” и училище 
то за квалифицирани работ
ници са 'организирани в 17 
първични организации.

СЕЛА БЕЗ МЛАДЕЖКИ 
АКТИВИ

— Внушително е впечат
лението — каза Р. Стойков 
— колко се е повишило по
литическото съзнание всред 
младите било в училищата, 
града или на село. Мнозина 
от тях редовно слушат радн 
ото, четат вестници, гледат 
телевизия. Те живеят с мно
го дилеми, измъчват ги мно
го въпроси, които така ис- 
крено и открито поставят, 
което е присъщо на млади 
хора.

ИНТЕРЕС ЗА КОМУНАЛ
НИТЕ МЕРОПРИЯТИЯ

— Както винаги, и сега 
младежите и девойките са 
готови да се включат във 
всички комунално - битови 
мероприятия: електрифика
ция на селата, прокарване 
на селски и междуселски пъ 
тища, трудови акции от не
голямо значение. В това от
ношение за пример е младе- 
жта от Дукат и Горна Лю- 
бата.

През последните няколко 
години младежта все повече 
остава на село и е жизнено 
заинтересована за уреждане 
на селските комунални проб 
леми, за подобрение живота 
на хората. Затова с право о- 
чакваме тя да бъде най-деен 
фактор в предстоящите би
тово-комунални акции по 
селата.

ли-

ШКОЛУВАНЕ, СТИПЕН
ДИИ, БЕЗРЛБОТНИЦА... вашия

В Босилеград има над две
ста души, търсещи работа. 
Повече от половината са 
младежи със средно образо
вание или квалифицирани 
работници. Босилеградското 
стопанство не може да прие 
ме тази работна ръка и за
това за всяко вакантно мя
сто се подават много заявле 
иия, търсят сс връзки, кое
то силно възмущава млади
те. Особено

„И-

Пред пролетното футболно първенство

ПРИЕТА ДКЦИОННА ПРОГРАМАкогато се прие
ме човек без съответно об
разование или со правят 
мбинации

Разговаряхме с председа
теля на Общинската конфе
ренция на Съюза на младеж 
та в Босилеград Раде Стой
ков за проблемите и задачи
те на

ко-
с конкурсите.

Футболният съюз е Пирот за развоя на 
футбола в Горно Понишавие

В общината или в трудо
вите организации няма фон
дове за степеидиране на уче 
штци н студенти, 
много способни и надарени 
младежи не могат да продъл 
жат образованието си. И тоя 
въпрос ще бъде една от на
лежащите задачи на нашата 
младежка организация — за
яви накрая Раде Стойков.

младежката организа
ция, проявени в изборната 
дейност.

— До ;края на изборната 
дейност, (сигурно ще успеем 
да организирам младите във 
всички села. Засега младеж
та няма организации в след
ните села: Караманица, Гло- 
жие, Мусул, Барйе, Млеко- 
минци, Г^аралово, Радичев- 
ци и Доганица. В оформени 
те 45 младежки първични о- 
рганизации членуват над 
2.100 младежи и девойки, от 
тях 500 в Босилеград, 
таналито по селата. Въ 
внчна

така че

Пи- ват ще бъдат организирани 
семинари.

Особено внимание заслу
жава и решението при всич
ки училища на териториите 
на Димитровградска, Пирот- 
ска и Бабушнишка общини 
да се създадат футболни акти 
ви, които ще участвуват в 
средношколските и пионер
ските игри. Съществува пре
дложение за тоя район да се 
установят постоянни сърев
нования по систе.ма на гру
пи.

Раздвижена е инициатива 
за създаване -на футболни 
активи в предприятията и 
селата. Специална комисия 
ще следи хода -на състезани
ята в рамките на работниче 
ските, селските -и 
школските игри.

Очаква се, че тези заклю
чения ще допринесат за ма
совизиране на футбола в 
Горно Понишавие, и то как- 
то сред пионерите, така сред 
младежта и възрастните.

Футболният съюз в 
рот, обхващащ Пиротска, 
Димитровградска и Бабуш
нишка общини, на неотдав
на състоялия се пленум прие 
акционна програма за 1973 
година. В тазгодишната про 
грама специално място се от 
деля «а идейно - възпитател 
ната работа с младите фут
болисти. Този въпрос е от 
особено значение понеже 
футболните клубове в Пони- 
шавието трябва да имат още 
и юношески отбори. Тъй ка
то това е условие за по-на
татъшно съществуване на 
клубовете, очаква се, че в 
раоотата на футболните клу 
бове ще се включат много 
по—голям брой спортни рабо 
тници, отколкото досега.

На пленума бе казано, че 
Изпълнителният комитет тря 
бва особено внимание 
свети на работата на специ
алистите. Всички треньори 
трябва да имат лиценз, ове- 
рен от Съюза на футболни 
те треньори на Югославия. 
За онези, които не

Ст. Станков

а ос- 
в пър

организация е прове
дено годишно отчетно - из
борно събрание и приета 
програмд за работа, както и 
обсъдени: проблемите, с 
то младежта се среща 
всекидневния живот.

СЪРЕВНОВАНИЕ МЕЖДУ 

УЧЕНИЦИТЕ В СЪРБИЯкои-
във От началото По същите критерии на

края ще бъде провъзгласено 
и най-доброто училище в Со 
циалистическа република 

Сърбия, 
вестниците „Новости”, „Про 
светен преглед” и Телевизия 
Белград.

Акцията несъмнено ще до
принесе за подобрение на 
качеството на образовател
но-възпитателната дейност в 
средните училища в Репуб
ликата.

на второто 
полугодие на учебната годи
на по почин на републикан
ската конференция на Съю
за на младежта в Сърбия се 
провежда широката 
всред учащата 
под название „Най-добрият 
ученик, преподавател, 
лелка, училище”.

Най-добрият ученик, пре
подавател, паралелка и клас 
ще бъдат избираш! от учи
лищните организации на 
Съюза на младежта и учи
телските съвети.

КАКВО НАЙ-ВЕЧЕ ИНТЕ
РЕСУВА МЛАДИТЕ

средно-

и редакциите на
акция 

се младеж
да по— На предизборните и из

борните събрания младежи
те проявиха особен интерес 
за Писмото на другаря Тито 
и на Изпълнителното бюро 
на СЮК, за Третата конфе
ренция на Съюза на югослав 
ските комунисти, за събити
ята у нас и по света и 
На много събрания 
тс поставяха конкретни 
роси, като същевременно 
предлагаха по-често 
организират сказки на 
теми. С една дума, ние сме 
Длъжни да засилим идейно- 
политическата 
просветната работа 
младежта. Това е 
на акционната програма на 
Общинската конференция.

Отправени са много крити 
ки до партийните организа
ции в Босилеград и по села
та, които слабо са заинтере
совани за приемане на мла
дите в Съюза на комунисти
те. В общинската партийна 
организация от 565 члена 
само 72 са до 27-годишна въ 
зраст, т.е. младежи. Ясно е, 
че това е много малък брой 
И това заслужава особено 
внимание на младежката и 
в партийната организация 
■I радският младежки 
в Босилеград на последното 
си заседание вече е предло-

пара-

притежа- (С.)
пр.

Новини от босилеградскатамладежи
гимназияВЪП- Ст. Ст.

Марксическият клуб 

започна работа
да се 

тези
Пред общинска конференция на гораните 
в Димитровгради културно- 

сред 
основата

ДОБРИ РЕЗУЛТАТИ
работя/ В БоснлегРад
спадат: географическата лотераттон^ВДУ наЯ-ДОбрите 
та секция. От клубовете най-де^Ре1^„й^аМаТпческа- радиолюбители”. деен е ,Клубът на младите

Разглеждайки доклада за 
изпълнение 
дишния 
ване
пълнителния комитет заклю
чиха, че резултатите са доб
ри. Засадени са 261.300 бор- 
чета на около 600 дка и 
367.500 акациеви фиданки на 
над 450 дка площ.

Залесени са голините в по 
речието на Ерма, а в зале
сяването са взели участието 
раните от основното учили
ще „Моша Пияде” и 
зията „Й. Б. Тито” в Димит
ровград и основното учили
ще в Долна Невля.

треви, а по дворовете на про 
мишлените предприятия са 
засадени 1.200 стръка розии 
около 600 декоративни 
сти.

на миналого-
план по залеся- 

членовете на Из- хра-

клуб, оформен' прад!й1^^1™есе^1по°поч^„МаРКСаЧесКИЯТ 
младежки комитет, а след Писмото* почин на училищния 
вестно време клубът изготвяте Другаря Тото. Из-
почна с работа. яше програма, а тези дни за-

Тази година се 
да бъдат засадени 350 
ра частни и 50 декара обще
ствени площи с акациеви фи 
данки и 330 дка частни и 120 
дка обществени повърхнини 
с борови фиданки.

предвижда 
дека-

1
П?РВ?та тема бе „Задачите 

зъм , обработена от преподам^ 
Тодоров. Занапред клубът 
Теми за разглеждане 
писма

актив на научния социали* 
по социология Борис • 

ще работи всеки четвъртък. 
— наттта се определят в рубриката „Ваши

въпроси. Темите са оТоб’ " К°ЯТ° уЧеннцнте правят 
и марксистко-лещщекото “ ”аучнИя социализъм

гимна-жил няколко младежи за 
приемане в СЮК. Същият ак 
тив е решил да образува и 
марксически кръжок за раз
ширяване на марксистко об

Изпълнителният комитет ре 
ши общинска конференция 
на Горанската организация 
да се проведе до 15 март.

учение.
Миналата година са заса

дени още 500 декара площе
-

С. Манаспевразование. Ли Д.
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в ЧАСОВЕТЕ ЗА
ОТДИХ И ПОЧИВКА

Наши курсиви

Брайковци протестира II
I::::

!Ш:
1ШНа предизборно събрание 

на Социалистическия съюзя 
Брайковци селяните протес- 
тиради защо стълбовете за 
електрически ток са поставе 
ни навсякъде, само не в Брай 
ковци. Затуй не искат да 
внасят пари за тока.

Не можахме да узнаем__
кое село не искат да елек
трифицират брайковчани!...

ВАЖНО Е ДА ГЛАСУВАТ

Един отборник се оплаква, 
че не можал да се допита 
с избирателите, защото ма
териалите получавал в наве
черието на сесията на скуп
щината и ни сам не стигал 
да ги разучи както трябва.

А и защо да си 
човекът, 
ония, които 
Той е там 
не и да ги чете.

йкали това нещо да бъде 
бранено.

за- ш кикъвЧовек никак НЯКОИ имат толкова бъ 
рзи езици, че биха могли да 
бъдат глобени заради преви 
шаване на максимална ско
рост.

не може да 
ги разбере: ту се оплакват, 
че в магазина се мери с кли 
нци, ту им пречи продажба 
на алкохол на частни лица...

У ВРЕМЕТО йоще не йе за работу и реши 
да се промандам до бай Ооту у Совийу. Бабата 
ми даде н>ову торбу, туримо багашчък, напъл
ни йедно шише сливову и пойдо. Да ви казу- 
йем са кикъв саир гледа на границуту. Да се

Добре, че не им е хрумна
ло да отидат в общинския 
съд и там да поискат прав-

ьт 1!
II—■ Защо излизаш на бал- 

когато започна
Да. чудиш па да се кърстиш.

Я мислео за йедън час сам у Совийу. Пре
ди войнуту идеомо пешйи за йедън дън. Са 
кво стану. Първо улезе йедно девойче у аутобу 
сат и рече узнете си багажат и излезнете. Я 
довану торбуту и право у коридорат. Настаямо 
сви ко на задушницу и чекамо- Овак свил ба- 
гашчекът и Йути. Девойчето поче да питуйе 
кой кво носи. Йедън човек пред мене отвара 
голем куфер и сеца нешто. Девойчето каже: 
бре човече шта че ти толко комбинизони. А 
жена му одзат се меша: Това сам я понела и 
мам шлему роду. Гледам я па еи мислим, го- 
лему роду имаю тия човеци може да облечу 
половин Совийу.

Дойде друг на ред. Девойчето бръкну у ку 
верът и истъргну нешто. Ка отвори оно плаве- 
зйе: црвени, сини, пембави. Ама млого, вабри- 
чна изработка. Девойчето га пита 
толко плавезйе, он стоя звери се, цървея. Я си 
мислео това йе некой писар па му требу мно
го плавезйе, а оно, после разбра бил 
гърнчар па затворил работилницуту и са йе без 
работу. На йедну другу жену исгьргнуше, 
влекоше млого чоралци. Леле реко сигурно н»у 
течу обучете и жената требе да си меняла по 
често чорапците- Друг па надигнал 
грамовон. Ка почеше да се протакам плоче я 
се узвери. Са видо колко йе тешка работата на 
тия човеци што там работе.

Най-после дойде ред и на мене.
Кикво носиш дедо — каже девойчето.

„ — _Ништа реко, пошъл съм при бай-Соту 
у Совииу, йоще нема полска работа па да се 
промандам. м

Девойчето бъркну у торбуту и загребе 
лко от васул>ат.

Що носиш васУл-, немаю ли бугари ва- 
^Ул»- — каже девойчето.

А, имаю, ко да немаю, 
прикажем

кона винаги, 
да пея?,АВТОБУСНА ВОЙНА” !!

II— За да не си мислят хо
рата, че те измъчвам ...Стълкновили се войнствени 

те колективи на „Ниш-експ- 
рес” и „Автотранспортното” 
от Пирот. Предмет им е: „ав 
тобусната война’, която раз
тревожи Понишавието, а за
ключение е: кой над кого 
може.

II
!!«п!Правило за уличното дви

жение: любовта при всяка 
скорост е опасна.

1Мправи труд 
когато ги четат 

ги подготвят, 
да гласува — а

Когато някои узнали за 
какво се касае: започнали 
— ах, ние не знаехме, че не 
се касае за обединяване или 
интеграция в духа на аманд- 
маните.

:::::
Ш

— Може ли глупостта на 
един мъж да представяла мо 
тив за развод?

— Това не зная, но със си
гурност може да бъде мотив 
за женитба.

КУ СОВРАНСКА
А кой знае: някъде може 

би и така разбират амандма 
ните.

Оплакват се в Куса врана, 
че в магазина на земеделска 
та кооперация алкохол се 
продава на частни лица. Ис-

II што носи
УМ. Б. 8

не китаЕПИТАФИ
ИЗ-

„Идеално лекар
ство“ за повече 

месо

МЕСАР
плоче заН

IМоля ви се, не му разтръсвайте кости 
тук лежи месар — бог да го прости! У

У
Ушофьор Компанията „Хейкст” е про 

извела и препоръчва едно 
свое лекарство, което твър
ди, чо могло да увеличава 
добива на месо, когато се да
ва на добитъка.

У
Аз имах право, но той бе брониран 
И ето че сега тук съм паркиран. :II ма-

!!ПОЛИТИК 8Името на произведеното 
лекарство 
срещу цената му от 50 дина
ра могло да се получи око
ло 10 килограма месо пове
че. Лекарството се импланти 
рало зад ухото на животно
то на около 60 до 70 Дни пре 
ди клането.

IIIе финапликс, аДругари, взима'йки сериозно проблема: 
каква файда — сега вече ме нема. У но с кво да се

ре с, “ЙЖ»
Оно се понаомея 
Съга видо че сви не

IIЛЮБОВНИК и ме пущи-
иду при ррднине по 

Бугарску, а влаче разне работе та лродаваю и 
прайе тьрговию, а ние що идемо горе при род- 
пипе Ьиснемо на царинарницуту и смешимо

IIТолкова страстно ме прегърна 
И „Обичам те” ми рече, 
че аз не можах от това 
да си поема въздух вече.

IIIIКомпанията твърди, чо ле
карството никак не предста
влява опасност за здравето 
на хората, тъй като от него
вите съставки не остава ни- 
що при готвене на месото.

. се.
М. Аидрссвич Ай със здравйе1

МАНЧА

и

~ к^аг-л е&рмяг)реши вя- 
шгвя ттргийня ор -

съеешеПоло, КОАО не... (<&ОГЛрГО я вършР)

н/'г пртров <?

Бдй /он%и ж>м Iзърнем I Г
■* *•
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