
Югославско—чехословашки отношения

Густав Хусак в Югославия
Генералният секретар на 

ЦК на КП на Чехословакия 
Густав Хусак пристигна на 
23 октомври на тридневно 
официално и приятелско по 
сещение в Югославия по по
кана на президента на репу 
бликата и председателя на 
СюК Йосип Броз Тито.

По време на посещението 
кеото приключи на 26 октом 
ври Густав Хусак води разго 
вори със своя домакин, пре 
зидента Тито и освен Бел
град посети Скопие и о- 
ще някои градове в СР Ма
кедония.
По време на югославско-че

хословашките разговори на 
най-високо равнище бяха 
обсъдени въпроси 
имщ-гте отношения, които 
сега се развиват добре, меж 
дународните проблеми и дру 
ги въпроси от взаимен инте 
рее.

• вестник
НАРОДНОСТ 9 ,С*М°-ЮГОСЛАВИЯ .

26 ОКТОМВРИ 1973 БРОЙ 624 аа година XV Л 0,80 ДИНАРА

Решение на Съвета за сигурност на ООН

ПРИЕТА РЕЗОЛЮЦИЯ ЗА ПРЕКРАТЯВАНЕ 

НА ОГЪНЯ В БЛИЗКИЯ ИЗТОК
на вза-

вия и Чехословакия ще до
принесат 
то успешно сътрудничество 
между двете социалистичес
ки страни във всички обла
сти.

В югославските политиче- по-нататъшноза

амепикано^0^','^” Съветът за сигурност на ООН прие 
ината е БличкиТСКаТа р‘7?ол,оц,,я за прекратяване на во- 

’ °К' Съвегьт за сигурност „рнзовавен
чки воснни лЛ^, веднага Аа прекратят огьня и вси- 
на ретолГгият^ и " СР°К °Т 12 Часа след вР»смането
с„ти„„3а Р“аЛЮЦИяТа глас'-'паха 14 членове на Съвета за 
в г1а™ването к,ггаиският председател не взе участие

ТЕКСТЪТ НА РЕЗОЛЮЦИЯ 
ТА ГЛАСИ:

ски кръгове се счита, че раз 
говорите между •най-висши- 
те ръководители на Югосла-

по търси изтегляне на изра
елските сили от всички оку
пирани територии във вой
ната от 1967 година.

Второ, тя признава на вси 
чки държави в района на 
Близкия изток правото да 
живеят в мир в признатите 
граници. Сигурните и призна 
ти граници не могат да 
бъдат засновани върху загра 
бваие, терор и военна окупа 
ция.

Заседание на ОК на СК в Босилеград

В ИЗБОРИТЕ 

ПЪПНА ОТГОВОРНОСТ
По тази резолюция се нз- 

казаха повече представите
ли в Обеднените нации, .ме 
жду които и постоянният 
представител на Югославия, 
посланикът Лазар Мойсов.

„Съветът за сигурност,
1. Призовава всички 

ни в сегашния конфликт да 
прекъснат огъня и прекрат
ят всички военни действия 
веднага, и не повече от 
дванадесет часа след прие
мането на това решение и 
то на позициите, които сега 
държат.

2. Призовава заингересова 
ните страни веднага след 
като прекъснат огъня да за 
почнат да прилагат резолю
цията на Съвета за сигурно
ст № 242 във всички нейни 
чааги, и

3. Решава* веднага и успо
редно с прекратяване на 
огьня да започнат прегово
ри между заинтересованите 
страни под съответен надзор 
с цел да се установи прав
див и траен мир в Близкия 
изток".

След 1/риемането 
рикано-съветската 
ция правителствата 
пет и Израел съобщиха, че я 
приемат, докато иракското 
правителство я отхвърли.

Трето, законните права на 
арабски^ народ в Палести
на трябва да бъдат признати 
н осъществени.

стра

— КРИТЕРИИТЕ ДАВАТ ШАНС САМО НА ДЕЙНИТЕ И 
ПРОВЕРЕНИ НА ДЕЛО ЧЛЕНОВЕ НА СЪЮЗА НА КО
МУНИСТИТЕ

РЕЧТА НА ЛАЗАР МОЙСОВ Лазар Мойсов подчерта, 
чр Обединените нации не 
могат да отричат ата който 
и да било народ правото да 
се бори за освобождение на 
своите територии. Нито ед
но прекратяване на огъня в 
Близкия изток не може да 
се одържи, ако не е ясно 
свързано- със спешното запо 
чване на процеса за решава 
не на основния проблем, а 
това е проблемът с окупаци

Участвувайки в дебатата 
след гласуването за резолю
цията, Лазар Мойсов напом
ни на добре известните юго 
славски становища по близ
коизточната криза в течение 
на неодавнашните политиче 
ски разисквания & Генерал
ното събрание и в началото 
на сегашните заседания 
Съвета за сигурност за тази 
криза.

Миналата седмица Общинския комитет на Съюза 
на комунистите в Босилеград разисква върху Основните 
критерии на ЦК на СКС за избиране на делегати за Сед- 
мия конгрес на СКС и Десетия конгрес на СЮК и за 
избиране на членове във форумите и органите на СКС 
и СЮК. Обсъден бе н ртчета на комисията на общинска
та партийна конференция във връзка с проблемите, кои
то пречат на стопанската интеграция в общината.

В работата заседанието 
взеха участие и председател 
ството на Актива на комуни 
стите — непосредствени про 
изводители, директорите на 
стопанските организации . в 
общината, представители на 
Основната стопанска кама
ра от Лесковац и Стоян Сто 
шич, член на Политическия 
актив на Сърбия- 

Участниците в разисквани 
ята итъкнаха, че е нужно 
въз основа на критериите на 
ЦК на Сърбия още веднага 
да се изработят критерии 
за избиране в общинските 
партийни органи. Такива 
критерии трябва да приеме 
Общинската партийна кон
ференция и те да бъдат ос
новен документ, който в из
борите ще зачитат всички 
членове на СК в общината.

Кандидатите за партийни 
ръководства трябва да издн 
гат партийните организации, 
а не и носители ага групов- 
щииа и фракционерство - се 
подчерта на заседанието.
Всички избори с намеса па 
такива лица и групи ще бъ
дат анулирани. В 
дейност ще се водят разго
вори за провеждане иа ама 
ндмашгге, чийто последен 
срок е края иа тази година.
И в предизборната и избор 
пата дейност Писмото оста
ва да бъде главен пътеводи
тел и оръжие на всички чле 
нове иа СК — се каза на за
седанието.

Общинския комитет взе 
решение в най-кратък срок 
да се извършат предизборни 
подготовки и същевременно 
да се водят разговори върху 
Платформата за Десетия ко 
нгрес на СЮК. За целта е 
оформена група от пет чле
нове — представители на об 
щинските партийни форуми 

А. Д. и организации. Тази група й.

на
ще изготви конкретни крите 
рии за партийните избори в 
общината.

ята.
Резолюцията, която прие 

Съветът за сигурност въз 
основа на съветско-америка 
нското предложение, може 
ефикасно да се оживотвори, 
само ако бъде прилагана в 
духа на принципите на ООН 
и по пътя Щ. пряко ангажи
ране на световната органи
зация а особено на Съвета 
за сигурност, нейния главен 
орган за опазване на мира 
и сигурността в света — за
яви на края Мойсов.

Югославската делегация 
сигурно свързва прекратява 
нето на войната с бързото 
започване на преговори за 
прилагане на резолюцията 
Дго 242. Тя винаги поддържа 
ше тази резолюция, като ос 
нова за решаване на близко 
източната криза. Мойсов из 
ложи какво Югославия под
разбира под прилагане на 
тази резолюция:

Първо, тази резолюция яс*

ИНТЕГРАЦИЯТА ПРОДЪЛ 
ЖАВА ДО КРАЯ НА ТАЗИ 
ГОДИНА

Общинския комитет конс
татира, че на стопанската 
интеграция е дата пълна по 
дкрепа от мнозинството ра
ботници и трудови организа 
цщ както и от частните зе 
меделци в общината. Във 
връзка с това отново се по
ведоха разговори за тази ак 
цид в светлината на Плат
формата за Десетия конгрес 
иа СЮК. Изтъкна се, че за 
досегашния неуспех пълна 
отговорност имат всички 
онези, които неаргументира 
но са се противопоставяли 
на тази акция.

— Колективът на търгов
ското предприятие „Слога” 
лошо се отнася към интегра 
цията, с което пречи и на 
останалите стопански орга
низации да се интегрират. 
Въпреки това „Слога” още 
не е организирала на аманд 
мании начала — заявн пред
ставителя на стопанската 
та камара.

Комитетът заключи: всич
ки членове ата СК, самоупра 
вителните органи и ръковод 
ствата иа стопанските орга
низации още веднага да за
почнат с формирането въз 
основа на проект интегрира 
иа трудова организация, ко
ято ще започне с работа от 
първи ягуари идната годи
на. Задължават се членове
те на СК в „Слога” и ,ДСин 
стан” до 1 ноември да преиз 
питат своите становища и 
да ги съгласуват с общите 
цели — се казва в заключе
нията на Комитета.

на аме- 
резолю- 
на Еги-

Подготовки за Общинска конференция на ССРН

ЗА ЧЛЕНОВЕ НА ОБЩИНСКАТА КОНФЕРЕН
ЦИЯ - АФИРМИРАНИ ЛИЧНОСТИ

ангажира за оживена дей
ност на ССРН. Бе заключе
но тази седмица да се про
веде още едно заседание, иа 
което ще бъде разгледат го 

личностти могат да бъ-

и доклад и акционна програ 
ма за бъдещата работа. 

Едип от въпросите, на за- 
беше кои личнос-

— Оформена комисия за че 
30 годишнината 

АВНОЮствуваие на 
от II заседание на изборната

селението 
ти могат да бъдат членове 
па Общинската конферен
ция на Социалистическия 
съюз. В това отношение мие 
нията бяха, че новоизбрани
те членове трябва да бъдат 
афирмирани личностти, а 
личен паспорт" ще им бъде 

работата и осъществените 
резултати в тази работа и 
ангажираността в провеж
дане на задачите от Писмо 
то на другаря Тито и Изпъл 
нителното бюро на сгок. 
Разисквайки по въпроса 
бъдещия председател на из 
пълнителния комитет на Со 
цналистичсския съюз миетш 
«та бяха, че бъдещия пред
седател трябва да бъде лич
ност, която напълно ще се

В ДИМИТРОВ 
заседание 

комитет 
съюз,

кои
дат на чело ата тази общест
вено-политическа ' организа- 

По този въпрос трябва

НА 18 т. м.
ГРАД се проведе 
на Изпълнителния 
на Социалистическия

бяха направени под 
Общинска коифе 

за честву- 
от

ция.
да разисква и кадровата ко 
мисия при Общинска коифе 
ренция на Съюза на комуни 
стите. д ц |~ ■ 1ГП)

На заседанието бе разгле
дан и въпроса . за чествува- 

30 годишнината от П 
иа АВНОЮ. За

на което
готовки за 
ренция, както и30-годишнината

АВНОЮ. 
че избори- 

съюз

ваие иа
II заседание на 

Бе заключено, 
те в Социалистическия 
трябва да се провел^т А 
края на годината. Поради 
това изборите, за лелега 
на Общинската ионферо” 
ция, в трудовите организа 
ции трябва да ПРИК^'°4^ 
най-късно до 25 т. м. Н • 
ееданието бяха оформени и 
групи, които ще изгагвЙота 
чет за досегашната работа

ие на 
заседание 
тази цел бе оформена коми 
сия от тринадесет членове, 
която ще изготви програма 
за чествуването. Начело на 
комисията е Димитър Сла
вов, председател иа Общин
ската скупщина.

за

В. В.



ПОДГОТОВКИ ЗА ПРОЕКТО- 

КОНСТИТУЦИЯТА НА СФРЮВсестранна помощ и подкрепа на 

Югославия на арабската борба ционни въпроси и ше го пре 
даде на Съвета «а народите 
«а Съюзната скущнина за 
по-нататъшна надлежност.

Покрай утвърждаването 
па текста на Проектокон- 
ституцията на СФРЮ, ще 
бъде изготвен и проектоют- 

резултатитс от нуоли 
чното обсъждане но Яроек- 
токонститудията на СФРЮ, 
който 'Ще б-ьде доставен на 
Съюзната скупщина.

Забележките и предложе
нията от публичното оосъж 
дано по Просктоконституди 

на СФРЮ представля-

Под ръководство на пред
на Съюзната скуп-седатсля 

щипа п председателя на сън 
местната комисия на всич- 

съвети по копетитудион- 
въпроси Миялко Тодоро- 

вич и с участието на Ьл- 
вард Кардсл, предеедателя
на координационната коми
сия, на 22 октомври на Бри- 
оии започна да работи ко
мисията за изготвяне па тек 
ста па Проектоконституция 
та на СфРЮ.

В хода на работата коми
сията трябва да разгледа 
всички забележки и предло 
жепия от публичните диску 
син по Проектоконституция 
та па СФРЮ и да изготви 
окончателен текст на Про- 

СФР

СОЛИДАРНОСТ ИЛ ЮГО
СЛАВСКИТЕ СИНДИКАТИБудно н с голям интерес Югославия следи хода на 

събитията в Близкия изток. Още от първите дни на поен 
ния конфликт нашата страна даде безрезервна подкрепа 
на праведната борба на арабските страни срещу изра
елската агресия и международната реакция, която я 
подстъква и помага. С това Югославия показа, че твърдо 
стоп на поста на мира, па своята миролюбива политика, 
Устава на Организацията иа обединените народи и ре
шенията на алжирската конференция на необвързаните.

Миналата седмица бяха проведени повече заседа
ния на представителни тела и политически форуми, на 
конто главна тема беше положението на Близкия изток 
и нашата солидарност с освободителната борба иа 
арабите срещу израелските агресори.

ДЕБАТА В СЪЮЗНАТА 
СКУПЩИНА

ки
пи

_ Съветът иа югославски
те синдикати изразявайки 
разположението иа работни 
чсската класа и трудещите 
се в Югославия, най-решите 
лно осъжда израелската аг
ресия и потвърждава своя
та пълна солидарност с ра
ботниците, синдикатите и 
народите иа приятелските 
арабски страни ‘
правдива и геройска борба 
за освобождение и а окупи
раните територии и за връ
ща не па законните нациоиал 
шг права на палестинския 
народ.

Топа, между другото, се 
казва и съобщението ог пле

чет за

ята
ват твърло обемен .материал 
— преглед на 
рани и средеии 
от публичните разисквания, 
който е резюме от общи и 
конкретни забележки и пре 
дложения и обхваща почти 
две хиляди страници.

в тяхната
систематизи-

забележкимеждународна помощ и со
лидарност с арабските иаро 
ли за успешно продължава
не иа освободителната вой
на, както и действуваме .на 
международен план за пре
кратяване па огъия със съ-

На‘ съвместно заседание сктоконституцията на__ 
Югославия, който ще утвър
ди комисията гю конститу-

на външнополитическите от 
бори и отборите по народна 
отбрана на Съюзната скуп
щина уводна информация 
за положението па Близкия 
изток поднесе подпредседа
телят на Съюзния изпълни
телен съвет и съюзен секре
тар за външните работи Ми 
лош Мннич, а за военния ас 
пект на близкоизточния кон 
фликт говори началникът на 
Генералщаба на ЮНА гене
рал-полковник Стане Пото- 
чар.

ССРНЮ заПредседателството иа 
конституционните промени' .

ДА- ‘
'

' 2 ' . ,.-'х

О

ТИТО — доживотен 

президент на републиката
у

1 ц *** • 1

,л % х- . Л > *

а
Сегашната война в Близ

кия изток е продължение на 
агресията на Израел срещу 
арабските страни и предиз
виква дълбока загриженост 
и огорченост на всички юго 
славски граждани, бе изтък 
нато на заседанието. Израел 
ското правителство за съжа 
ление под влияние на вът
решните и външните реакцп 
онни и империалистически 
кръгове е приело политика
та на сила и агресия.

В разискванията бе подче 
ртано, че Югославия винаги 
е сочела на истинската същ 
ност и характер на израел- 
лската агресия и благовре 
менно предупреждавала за 
нейните най-широки възмо
жни опасни последици не 
само за положението в този

т ®
{

— Основните идейно-полиПредседателството на Съю 
зната конференция на ССРН 
на заседанието си от 22 то
зи месец оцени, че публични 
те разисквания върху Прое- 
ктоконституцията на СФРЮ 
са представлявали своеобра 
зен всенароден 
който е показал, че консти
туционните промени са има 
ли всеобща подкрепа и, че 
в пито един момент не е би

.т тически цели, същността и 
характера на конституцион
ните промени получиха все
народна подкрепа и покрай 
забележките, че някои раз
пределения в Конституцията 
не са достатъчно разбирае
ми и прецизни. Тази подкре 
па е резултат на широката 
увереност, че Проектоконс- 
титуцнята представлява ре
волюционна крачка в оси
гуряване на водещата роля 
на работническата класа - в 
обществото и че в нея се 
съдържа неотчуждимото пра 
во те да разполагат с дохо 
да и целокупното разшире
но възпроизводство.

В дискусиите единодушно 
е подкрепено конституцион
ното предписание и прецизи 
ран общият иск на всички 
трудещи се, народи и наро
дности другарят Тито да бъ
де избран за доживотен пре 
зидент на Социалистическа 
федеративна република Юго 
славия-

Необходимо е Социалисти 
ческидт съюз да продължи 
и след приключването на гп/ 
бличното обсъждане

:'У
■ г л А шш плебисцит,

Египетски бойци на фронта в Синай
пума на Съвета на синдика 
тнтс па Югославия, който 
покрай пълната подкрепа иа 
справедливото дело на араб 
ските народи, яай-енергич- 
но осъди „злосторническите 
бомбардировки, които Изра 
сл прави над населените те
ритории, донасяйки тежки 
жертви на невинното дивил 
но население".

„Израел — казва се в съо
бщението — превзима вър
ху себе още една тежка от
говорност, нарушавайки при 
нцишгге иа международното 
право и дръзко предизвиква 

Събитията в Близкия из- йки международната обще- 
ток бяха главна тема и на ственост". 
съвместното заседание на ко Съветът на югославските 
мисията за международно синдикати призовава всички 
сътрудничество и връзки и синдикати в света, заедно с 
фонда за помощ на жерт- други сили да се включат в 
вите на агресията и колони даване на пълна солидарно- 
алната доминация, иа което ст на работниците и народи- 
присъствуваха и представи- те в арабските страни в от- 
тели на Югославския червеи пора им на агресията, 
кръст, координационния ко- В съобщението същевре- 
митет за помощ иа жертви- менно се подсеща на съвме- 
те на агресията на републи- стната декларация ма синди 
канските и покрайнински катите, която неотдавна, с 
конференции на ССРН и дру подкрепата на повече от 60 
ги обществени организации. синдикални организации от 
Димче Беловски изтъкна, „че всички краища на ^вета бе 
освободителната борба иа поднесена пред Четвъртата 
арабските народи същевре- конференция на иеобвърза- 
менно е битка на всички не- иите страни в Алжир и ко- 
обвързаии и наша битка". ято единодушно изтъкна, че 
Божко Шилегович подчерта трайният мир и сигурност в 
между другото, че това е „бо Близкия изток могат да по- 
рба на всички арабски стра- чиват единствено върху осно 
ни, чиято цел е отбрана иа вите на пълно изтегляне 
суверенитета и териториал- Израел от окупираните те- 
ната Цялостност, а и битка ритории и осъществяването 
на всички необвързани ст- на националните права на 
рани срещу агресора". арабския народ в Палестин*.
В разискванията бе изтък

нато, че югославските граж 
дани остро осъждат бом
бардирането на 
селища на арабските тери
тории и готовността да се 
продължи и засили 
на всестранна помощ на ара 
бските народи в законната 
им борба за окончателно ос 
вобождение на окупираните

щевре.ченно и безусловно нз 
тегляне на израелските си
ли под международен кон
трол'.от всички окупирани 
арабски територии, за миро 
вна конференция след пъл
ното оттегляне на израел
ците, което ще обезпечи тра 
йно зачитане на правата на 
всички страни в региона 
включително и законните 
права на арабския народ в 
Палестиня-

ла поставена под въпрос иде 
йнната същност на предло
жените промени.

Във всъпителния си до
клад генералният секретар 
на Съюзната конференция 
на ССРН Али Шукрня под
черта, че конституционните 
разисквания са водени в бла 
гопрнятна политическа атмо 
сфера, която характеризира 
борба за провеждане на за
дачите, произтичащи от Лис 
мото на другаря Тито и на 
Изпълнителното бюро, 
ществяване на конституцио
нните амандмани и, че е те
кла успоредно с дискусиите 
върху платформата за Десе 
ТИЯ конгрес на СЮК.

— Публичното обсъждане 
на конституционните про.ме 
ни се водеше организирано 
и съгласувано и го характе
ризираше пълна демократи
чност,
градивен подход. При 
твърде успешно 
своята част от задачите ко
ординационните комитети на 
Социалистическия съюз от 
общините до федерацията. 
Тази така

извънредно важен регион, 
но и за мира и сигурността 
в света и за Цялостността 
на международните отноше
ния-^

Отборите се заскъпиха за 
по-нататъшна всестранна по 
мощ и подкрепа на Югосла 
вия на освободителната бор 
ба на Египет, Сирия 
палите арабски народи 
гласно решенията на Четвър 
тата конференция на необ
вързаните страни в Алжир, 
която даде единна и пълна 
подкрепа на правдивата бо
рба на арабските народи.

Отборите указаха на необ
ходимостта от най-широка

ПОДКРЕПА ОТ СОЦИАЛИ
СТИЧЕСКИЯ СЪЮЗ осъ-

и оста-
съ-

и прие
мането на Конституцията и 
конституционните закони с 
още по-интензивна дейност 
както за осъществяване «а 
конституционните принципи 
и прилагане на същността 
им в живота, така и в бор
сата за осъществяване на 
“™™бройн,1те Реални изис
квания, които иряко не се 

Ао коиституционни- 
У "Р°мени. н» са в непосре 
дствена връзка с живота и 
раоотата на трудещите се. 
тг, ™юва'га на съдържание
то на акционните програми 
на Социалистическия съюз
ва1даА-Т°ЯЩПя пеРи°А тряб ва да оъдат тези и други ак
Я^-ЬДРОСН за което осо 
оеяо са заинтересовани ра
ботниците и всички тпмле.
казаСче0т1ТЪТ,СЪЩ° та^аТо 
жданс исобходимо изгра 
ждане и оспособяване на
азпъ^лНСТ1,ЧССКИясъ,о1 за
изпълняване на отговорните
чаш^ПИ заАачи, пронзти- чащц от новите конепттп
кето оч7аЛа' а "РОАи вси^о 

оощ и демократичен 
Фронт на

конструктивност и
това

изпълниха

ШйШШ
широка полити

ческа активност беше 
бразна масова 
школа през която 
стотици хиляди работници, 
селяни и младежи.

По време

ВЕСТНИК НА БЪЛГАР 
СКАТА НАРОДНОСТ В 

СФР ЮГОСЛАВИЯ 
Изляза всеки петък 

Урежда редакционна 
колегия

свое- 
полнтическа 

минаха

на дискусиите 
антисамоуправителните 
ли 11е посмяха открито да 
се появят, макар че тук-та- 
ме е забелязано прикрито 
деиствуване на отделни ли
ца, които изразяваха 
верчивост в 
<иата

Директор, 
отговорен редактор 

ТОДОР ВЕЛЧЕВ 
Технически редактор 
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главен н сина

недо- 
самоуправител- 

социалистическа 
ма 11 предложените 
туционнн промени —• 
на Шукрия.
„Т,““ заяви, че е забелязан 
по-атресивен ц организиран 
отпор на една част от свещен 

с ЧеД За политизация 
на църквата, почти за парт
ньорско поставяне срещу ор 
сГад™16 социалистиче

Ст. Ст. систе
•консти-

изтъкцивилните
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Печатаща ^уж Каре организираните со 
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ло със Съюзатериторгш.
те.
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От разисквзнията по провктокон- 
ституциите на СФРЮ и СРС

Обсъждане на анализа за положението на народностите в СРС

Д* се имат предвид специфичностите 

ка Димитровград
предприятия, които в изми- * *
налия период проявиха мно
го слабости. Също така да 
се осуети забогатяването за 
сметка на чуждия труд и об 
ществото.

В разискванията бе повди 
гнат и въпроса за имущест
вените отношения (повърх
нина ни жилищните сгради 
и квартири, делови помеще
ния и обработваема 
На събранията са 
предложения Аа се отнеме 
обработваемата земя на ра
ботниците и служащите, 
чак и да
земята, а сегашните макси
муми да се намалят.

Гражданите и трудещите 
се са предлагали конститу
циите на СФРЮ и СРС да 
гарантират настаняването 
на работа на всички граж
дани на СФРЮ. На заседа
нието това бе оценено като 
невъзможно, защото едно са 
правата, а друго възможно
стите.

Отправен е и иск по-кон
кретно да се определят ро
лята, финансирането, 
низационното устройс 
задачите на местните общно 
сти. Също така по-конкрет
но да се прецизират задъл
женията на СРС и СФРЮ в 
помагането на недостатъчно 
развитите региони в страна-

Пъпна 

здравна и 

пенсионна 

защита за 

земеделците

не се позволи
то има Републиката отнася
щи се до националния до
ход се различават от данните 
които има общината и наци 
оналния доход по глава спо 
ред данните на Републиката 
е почти двойно по-голям.

Особено внимание бе обър 
на съоб

МИНАЛАТА седмица в Димитровград се проведе 
заседание на политическия актив, на което бе разгледан 
материала за положението на народностите в СР Сърбия 
и проблемите за осъществяване на техните права. Във 
връзка с този въпрос говори и Драгослав Танич, пред
седател на комитета за обществено-политически въпроси 
на организационно-политическия съвет на Републикан
ската скупщина.

нато на развитието 
щенията. Бе подчертано, че 
развитието на общината е в 
голяма зависимост от разви 
тието на съобщенията. Оба
че, имайки предвид специ
фичността на гранична - 
щина, финансирането на ст
роеж на пътища в община
та, от страна

Във встъпителното си сло 
во Драгослав Танич запоз
на присъствуващите със съ
щността на материала като 
изтъкна, че същия с обоб
щение на всички проблеми 
на народностите извън авто 
помните покрайнини в Ре
публиката. Материала е из
готвен с цел цялостено да се 
обсъдят всички присъству- 
ващи проблеми в общините, 
в които живеят народности
те в СР Сърбия, и да се раз 
работи политиката на бъде
щото им развитие. Той изтък 
на, че Димитровградска об
щина, за разлика от остана
лите шест: Босилеград, Ба- 
бушница, Буяновац, Сурду 
лица, Медведжа и Прешево, 
не е стопански изостанала 
община. Изхождайки от то- 

главна

об-предприемат някои мерки 
от страна на Републиката.

Строежът на пътшца-условие 
за развитие

площ).
дадени

на Републи- 
се наблюдава тъй 

както би трябвало. Още 
вече, ако се има предвид, 
че и развитието на туризма 
и развитието на здравната 
служба и развитието 
ското стопанство, са в пря
ка зависимост от развитие
то на съобщенията.

Проблемите на учебното 
дело и образованието бяха 
също въпроси, които обстой 
но бяха разгледани.

Съгласявайки се с разиск- 
Танич

ката, непа по-
се колективизира Съгласявайки се с факта, 

че материала представлява 
разрез на досегашната акти
вност и крачка напред за 
разрешаване на всички пред 
стоящи въпроси мненията 
бяха, че Димитровградска 
община все пак е изостана
ла община и като такава тр
ябва да бъде гледана от ст
рана на Републиката. В то
ва отношение трябва да се 
изменят и критериите и да 
се направи допълнение на 
материала.

В стопанството трябва да 
се предприемат за свързва
не със сродни развити пред 
приятия, понеже състояние
то, в което се намират ди
митровградските трудови ор 
ганизации изобщо не е до
бро.

Неотдавна в Сурдулица се 
проведе разширено заседа
ние на Изпълнителния от
бор на ОК на ССРН и Пред 
седателството на общинския 
профсъюзен съвет. На засе
данието бяха сумирани досе 
гашните резултати от разис 
кванията по проектоконсти- 
туциите на СФРЮ и СРС в 
Сурдулишка община. В ор
ганизациите на сдружения 
труд и в местните организа 
ции на ССРН в Сурдулиш
ка община най-голям инте
рес е проявен към делегат- 
ната система в представите
лните органи. Почти на вси 
чки събрания и участниците 
в разискванията се застъпи
ха за пълно здравно и пен
сионно осигуряцане на земе 
делците. Предлагано е кон
ституциите на СФРЮ и СРС 
да дадат възможност за уп
ражняване на някои част

на сел

ванията Драгослав 
изтъкна, че специфичности
те, които се отнасят за Ди
митровград т.е. географски
те специфичности, комунал
ните проблеми, проблемите 
във връзка с развитието на 
съобщенията и т. н. могат да 
се разглеждат в отделна то
чка. Обаче онова, 
най-важно е да се разрабо
ти политиката на бъдещото

орга- 
тво и

ва становище като 
задача, пред Димитровград
ска община е развитието на 
крайграничната търговия и 
туризма. Също трябва да се 
предприемат мерки и за по- 
добра информираност на 
гражданството и въобще ин 
формираност на народнос
тите.

Давайки цялостна подкре
па на материала участници
те в разискванията, обаче, 
бяха на мнение, че Димит
ровград трябва по-обстойно 
да бъде застъпен в анализа 
и в това отношение да се

което е

Що се касае до развитие
то на туризма, трябва да се 
изготвят проекти, а нужна 
е и помощ от Републиката.

На заседанието бе изтък
нато, че в Димитровградска 
община дохода не се увели
чава до такава степен, как
то се счита, ако се има пред 
вид миграцията на населени 
ето. Освен това данните, кои

та. развитие.
На края на заседанието 

бе оформена група, която 
въз основа на разискванията 
трябва да даде подкрепа на 
материала и предложи до
пълнение на същия-

М. В.

Из организаците на сдружения труд

Търговията 

основна дейност
А. Д.

Сурдулица

По-смело изпълняване на задачитетова през 1956 година коопе 
рацията работила със загу
ба. Значи, и опитът с подо
бряване на породата на кра 
вите ос.-анал без успех про

Земеделската кооперация 
„Кисура" в Клисура осъще
ствява добри резултати ола 
годарение търговията, която 
й е основна дейност. Спо
ред деветмесечните 
тели кооперацията е осъще
ствила 7 милиона 600 хиля 
ди динара общ доход. В не
го търговията участвува с 
80 на сто, а останалите сре
дства а осъществени от из
купуване на едър и дреоен 
добитък и услуги в превоза-

се свеж

ителното предприятие „Зи
дар” следствие на несъвест- 
на работа са се случвали 
много аномални и злоупот
реби, но досега никой не е 
отговарял. Чувствува се в 
известни случаи и отпор на 
политиката на СЮК и СКС. 
Не е разрешен и въпроса о- 
коло продажбата на жили
щните сгради и квартири 
във ВЕЦ „Власина” и фабри 
ка „Мачкатица” по нерева- 
лоризирана цена.

Членовете на актива на не 
посредствените производи
тели комунисти трябва да 
бъдат по-смели и по-решите 
ли и в акциите си — бе зак
лючено на заседанието.

На края говори и Аземи 
Хусамедин. М. Величков

ва. В работата на Специал
ната болница за гръдоболни 
в Сурдулица твърде лошо 
се манифестират несредени- 
те междуособни отношения 
в този колектив. И редове
те на СК на територията на 
Сурдулишка община не са 
очистени както трябва. 

Амандманното престроява
не е нормативно регулира
но, но истинското му прове
ждане в дело закъснява или 
не се вижда. Ръководители
те в някои трудови органи
зации още мислят, че сами 
могат да решават отделни 
проблеми. Не се зачита до
статъчно договора за наста
няване на работа. Закъсня
ва се и в разрешаването на 
кадровите проблеми. В сгро

Неотдавна се проведе съв
местно заседание на акти
ва на непосредствените про 
изводители комунисти и Об
щинския комитет на СКС в 
Сурдулица в присъствието 
на Аземи Хусамедин, член 
на секретариата на ЦК 
СКС. На заседанието бе ра
зисквано върху досегашната 
работа на актива на непос
редствените производители 
комунисти.

В изминалия период от 
Писмото на другаря Тито и 
формирането на актива 
непосредствените произво
дители комунисти са забеля 
запи положителни резулта
ти в работата на актива и 
на комунистите в Сурдули- 
шка община, бе изтъкнато 

заседанието. Но, покрай 
слабости. Така

валил.
Насочването към търговия 

довело кооперацията дотам, 
че да няма нито един агро
ном. Единственият селско
стопански техник работи 
администрацията.

В преустройството 
ндманни начала и насочва

на земеделието към ра 
звитие на социалистически 
отношения на сслс) коопера
цията ще трябва да потърси 
пътища как в съществуващи 
те условия да обедини ин
тереса на земеделците и ко 
операцията. Ако в нищо дру 
го то поне е задължена да 
промени породите в говедо
въдството и да организира 
коопериране в угояването 
на юнци.

Толкоз повече, защото раз 
полата с 280 хектара площ, 
които някога били изкустве 

ливади, а днес са селска 
поляна. А тази площ е до
статъчна фуражна база за 
първоначални видове па ко
операция в животновъдство 
то. А когато се построи и съ 
временно шосе за НР Бълга 
пия което ще пресича гра
нивата при Стрезимировци, 
шс се увеличи броят на ми
нувачите, а с това и центъ
рът на Клисура и гранич
ният преход ще получат го
лямо значение в стопански
смисъл и щс бъде исобхоАИ- 
мо да се организира и про
изводство на млечни дели 
катеси от този краи.^ Б

показа-

В па
на ама

негоСътрудничеството с 
ните производители _ 
да изключително на серви- 

на ми-зиране — продаване 
нерални торове и семена и 
изкупуване на добитъка. А 
ри и млякото не се изкупу
ва, нито пък млечни произ
ведения- На тази територия 
селското стопанство е вт<> 
ростепенен поминък. Спо 
ните мъже са предимно зида 
ри и заминават на печалоа, 
която им осигурява основ- 

за живот.

на

на
има и РАЗГОВОРИ ВЪРХУ 

ПЛАТФОРМАТА
това
например и по-нататък 
щсствува голяма разлика в 
личните доходи на трудещи 
те се в различни области на 
стопанството и извъистопаи 

деятелности. Трудещи

съ-
За-ни средства

туй не проявяват пппмг
към селскостопанско ПР°
водство. Някои по-раншни 
опити да съдействува за 
менение на породите на 
нете и кравите не У«щли. 
Така например кооперация 
та в 1960 година набавила 
породисти прасета, които ра
здала на производителите
на кредит. Това обаче не 
дало резултат. Имали са и 
крави монфонска порода, 
но Общинската 
не взела решение 
жително кастриране 
машните бикове я по 
начин продължила АД се р 
въжда ,!бушата , защото за 
иея нищо не се плащало.

интерес
ни

ват в партийните организа-ските
те се не са доволни от жиз- 

имайки
Тези дни във всички орга 

низации на Съюза на кому
нистите В’ Босилеградска об- 

обсъжда Платфор-

ции.нсиото си равнище, 
предвид увеличението

Ко м петентните ор га и и 
не са завършили след- 

възбудено срещу 42 
в Сурдулишка об- 

за които се предпола- 
забо-

В рамките на подготовки
те за обсъждането на Плат
формата, пред Общинския 
политически актив твори 
Стоядин Стошич, член на 
Политическия актив на ЦК 
на Сърбия.

Инак всеки член на Съюза 
комунистите в общината 

е получил по един егземп- 
ляР от Платформата за ин
дивидуално запознаване с 

В. В.

на цс
щина се 
мата за Десетия конгрес на 
СЮК и се водят разговори 

конкретни проблеми в со 
бствеиите среди в светлина
та иа тоя важен партиен до 
кумент. Дейността е подпо
могната от Общинския по* 
литически актив. Членовете 
иа актива са изготвили сказ
ки по ПООТДеЛ1|И
Платформата, конто преда

ните, 
още 
ствието 
граждани 
щина -
гало, че са незаконно 
гатели. Във фабрика „Мач
катица" според амаидмашю 
то учредяване са формира- 

осиовми организации на 
ужеиия труд, но те още 
функционират като таки

гго

скупщина
за задъл- 

на А» 
този

па

ии теми от
този документ;САР

не
3
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Разговори

по

снабдяването в 

Босилеград
А»'

1 Д. Григорова, С. Ми 
П. Найденов,

приет тия* Добитък изкупуват 
които” пито динар тов,и ОНИЯ,

пс са дали за развитиеМНОГО СНАБДИТЕЛИ 

ПОЛУПРАЗНИ МАГАЗИНИ
па Константинова,В.Считам, Л. Радованова, К. 

Голубов и В. Заха-
животновъдството, 
че положението може да се 
подобри ако се направи ин
теграция в общински разме- риев
ри.

Вярно е и това, че нямаме 
магазини в много села, а и 
че съществуващите не са 
снабдени добре. Но и тук 

обективни причини, от 
12 магазина, колкото имаме 
в общината — само тези в 
Босилеград и два-три на село

га" и считам, че снабдява
нето след 
ще се подобри.

Станиша Митов: член на 
Общинския профсъюзен съ
вет: — Босилеград не е до
бре снабден. Особено с хра
нителни продукти. При пове 
че снабдители — всички пре 
дприятия в общината се за
нимават и със снабдяване — 
се случва да нямаме на съ
бота хляб, месо, или пък ня
кои други необходими сто
ки. Считам, че въпроса с из 
граждане на хлебопекарни
ца не търпи отлагане...

Доне Тодоров, председател 
на Общинската конферен
ция на ССРН: — Проблеми
те по снабдяването на Боси
леград геа назрели за разре
шаване. Не бива повече да 
допускаме да се правят опа 
шки за хляб. Решението на 
множество проблеми от то
зи род сигурно би донесла 
интеграцията на предприяти 
ята. Искам да изтъкна още 
нещо: необходимо е по-тяс- 
но ^ сътрудничество .между 
снабдителите и .местните ор
ганизации на Социалистиче
ски я съюз. По такъв начин

ще спре разпростран
яването «а слухове, .че няма 
едни какви си стоки, че щя
ло да няма това или онова. 
Селото не е снабдено добре.

В. Велинов 
М. Андонов

поради липсата на съвремеи 
хлебопекарница. Същест

вуващите произвеждат мал- 
паистииа

това значителномер трябва да се отиде 
Враня или някой друг съсе
ден град. Асортиментът па 
коифкция „Първи май" 
задоволява, а подобно е по
ложението и при другите.

Случва се нерядко в Боси
леград да липсват стоки от 
първа необходимост. За хляб 
п месо се чака 
Считам, че след закриване 
на частната зарзаватчийни- 
ца, компетентния общински 
орган трябва да потърси ре
шение. Инак не бива. Гро
зде, да речем, можем да ви
дим само на петък, и то не 
винаги.

Крум Голубов от с. Групи 
ци: — И за най-дребни по
треби отиваме в Босилеград. 
Това за нас е много голямо 
затруднение. На село сме ос 
танали предимно стари хора 
и не ни е лесно за покупки 
да идваме в Босилеград. До 
1950 година в Груинци има
ше магазин, а после го за
криха. Би било добре ако ко 
операцията или търговското 
предприятие „Слога” намер
ят по-добро решение в снаб
дяването на селото. Път до 
Груинци има и това не би 
представлявало спънка.

Станка Анастасова от с. 
Рибарци: — В Рибарци ня
ма магазин и това ни създа 
в а големи трудности. Пък и 
магазинът в Бранковци

въвВ организация на Общин
ската конференция на ССРН, 
усид-хме по-отблизо да се за 
познаем с проблемите 
снабдяването на население
то от Босилеград и околните 

По снабдяването

на
имаКо хляб и затова 

се случва да има опашки за 
хляб. Кооперация „Напрс- 

ис разполага със сред

ноПО

Лъкму села. 
на стоки за широко потреб
ление, както н на други не- 
повече потребители. На за- 
обходнмн стоки се изказаха 
дадените от тях въпроси по
търсихме отговори от ком
петентни в търговията ръко- 

. водители.

всичкиС изключение на автотранспортното 
предприятия » Босилеградска община предимно 
се аапимаиаг с търговия. Но каква? Това е по-точ
но казано търговийка, която не носи големи печал
би, но с помощта на нея местните предприятия се

с часове.

издържат.
Като първо, показателно е безредието, съще

ствуващо в търговията. Например гостилничарско- 
то предприятие продава текстилни стоки, а земедел 
ските кооперации продават мебели, но нямаг земе
делски сечива. В магазините на търговското пред
приятие „Слога" ще намерите всички видове спи
ртни напитки, обаче не рядко им липсват стоки от 
първа необходимост: захар, олио, сол и др.

Вннка Константинова:

По магазините в Босиле
град е трудно да се намери 
нещо по желание. Не става 
въпрос само за хранителни 
стоки, но и за текстил, пор- 
цулан и друго. Но най-много 
трудности ни създава нере
довното „сезонно" снабдява 
не. Когато има яг°Аи и сл
иви, няма захар и не можем 
да си правим сладки. Кога
то стигнат чушки и домати 
— няма оцет ....

И снабдяването с хляб е 
много нередовно. За чудо в 
Босилеград днес има опаш
ка за хляб. Малко хляб се 
произвежда и сутрин пред 
хлебопекарниците и неопису 
ема блъсканица. Във всяка 
от трите хлебопекарници 
продавачите дори си знаят 
своите мющерии и не дават 
па други х\яб.

Предлагам в Босилеград 
да се обсъди въпроса за из
граждане на съвременна 
хлебопекарница с по-голяма 
мощност, която ще е в със
тояние да задоволи нужди
те на населението.
Месо няма редовно, а и „зе
леният" пазар р Босилеград 
е слаб. Трудно може да се 
-замерят кокошка или яйце, 
плодове и зеленчуци. Мигра 
цията на населението от се
ло се отразява върху снаб
дяването на „зеления" па
зар.

са доходни. Другите работят 
със загуба.

Пенко Найденов, директор 
на „Кин-стан": — Като един 
от снабдителите на града 
искам да кажа, че хранител 
ни стоки в Босилеград има. 
Липсва обаче зарзаватчийни 
ца и по този въпрос трябва 
да се помисли. Но за да .мо
гат да се предприемат по- 
обемни акции необходимо е 
и силно предприятие. Ние 
имаме малки и удребнени 
предприятия и затова сме 
слаби. В .момента правим 
подготовки за интеграция с 
търговкото предприятие „Сло

ства за изграждане на една 
по-голяма хлебопекарница и 
този въпрос ще трябва да се 
обсъди на общинско равни
ще. И аз ако искам да си 
купя хляб ставалг в четири 
часа... В момента водим 
преговори с „Житопек" съв 
местно да строим хлебопека 
рница. Снабяването с месо 
е нередовно, но за това има 
и обективни причини. Няма 
достатъчно добитък, пък и 
разни матрапази, които сно
ват из общината внасят сму 
щение. Смущение прави и 
нелоялната конкуренция ме 
жду боснлеградските пред-

не

Братст*осе търси път за преодоляване на проблемите

ИЗХОДЪТ Е В СВЪРЗВАНЕ СЪС 

СРОДНИ ПРЕДПРИЯТИЯ
Кожарообработващото пре 

дприятие „Братство” никак 
ие може да стъпи „на здра
ви крака". След шестмесеч
ния баланс предприятието е 
осъществило общ доход от 
2 милиона и 797 хиляди ди
нара, което в сравнение със 
същия период миналата го
дина е почти с петдесет на 
сто по-малко. Освен 
през този период, тази тру
дова организация е работи
ла със загуба от 211 хиляди 
динара. От шестмесечието 
изминаха вече три и 
вина месеца, никак не вър
ви. Проблемите 
същи — недостигат оборот
ни средства и суровини.

Имайки предвид, че сурови
ните се трудно намират и 
за същите трябва веднага 
да се заплати, а проблемът 
с оборотни средства е при
същ, в „Братство“ търсят 
във всеки договор, който 
сключат да бъде внесено, че 
предприятието, за което се 
произвеждат готови стоки 
ще набави суровини или га
рантира, че същите ще пла
ти.

В „Братство“ 
този
проблема — недостигът на 
суровини и средства ще бъ
дат разрешени.

Едно от заключенията на 
партийната организация и 
управителния съвет на пред 
приятието е, че броят на слу 
жителите в сравнение с не
посредствените производи
тели е голям. Освен това и 
работните места не са цяло 
стно използвани. Поради то 
•ва е оформена комисия, ко
ято ще направи анализ на 
техническо - технологически 
те процеси, нормите на ра
бота и изразходване на ма
териал. Комисията трябва 
да приключи с работа до 15 
ноември т.г.

са настъпили и кадрови про 
мени, назначен е и нов ди
ректор.

По мнението на отговорни 
те в предприятието изходът 
е в свързване със сродни 
предприятия в страната. В 
това отношение вече са пре 
дприетн съответни мерки. 
Първата от тези мерки е ре 
ализация на договора с пре
дприятието „Емона" -- 
купуване на 4 хиляди парче 
та, а Цялостното реализира
не на договора 
мост от качеството на вече 
произведените. Ако в „Емо
на" бъдат доволъни 
ството ще обезпечат сурови
ни за останалите три хиля
ди парчета и същите ще 
купят.

Даница Григорова: — Бо
силеград има нужда от мле 
чен ресторант. Тук няма къ
де да се купят закуски. То
ва е голям проблем за уча
щите се и за работниците.

Тази есен много трудно 
беше да се приготви .зимни
на. Ако имаше зеленчуци 
— нямаше оцет. И обратно. 
Зарзаватчийниците почти си 
стоят полупразни, а играят 
главна роля в снабдяването 
с хранителни артикули.

Големи затруднения прави 
нередовното снабдяване с 
хляб. По няколко пъти 
ден проверявам дали е го
тов за да не остана без хляб 
за обед. Струва ми се, че 
този въпрос е назрел за раз
решаване и не бива вече да 
се отлага.

Е. Младенова, М. Стоя
нова и С. Анастасова

разполага с търсените на се 
ло стоки и затова се снаб
дяваме в Босилеград. И тук 
обаче често няма стоки, ко
ито търсим. Считам, че не
що трябва да се предприеме 
снабдяването да се подобри.

Милка Стоянова от с. Ри- 
качево: — От снабдяването 
никак не сме доволни. На 
село не могат да се купят и 
най-основни 
ки сечива. Няма и домакин
ски потреби и затова за по
купки идваме в Босилеград.

Еленка Младенова от с. 
Бранковци: — На село няма 
необходимите стоки и зато
ва сме принудени да се сна
бдяваме в града. За съжале 
ние, и тук не винаги нами
раме търсените стоки.

Васил Захариев, директор 
на кооперация „Напредък": 
— Забележките на гражда
ните във връзка със снабдя
ването са точни. В снабдява 
нето с хляб наистина има 
много трудности, предимно

това.
за из-

считат, че по 
начин двата основние в зависи-поло-

си остават от каче-селскостопаис-
на

В последно време тази
трудова организация усиле
но търси изход от положе
нието. Първите крачки 
правила партийната органи
зация, която между другото 
е възложила да се ангажи
рат всички работници от 
предприятието трудностите 
да се надделеят. Основно е 
било обезпечаване на оборо 
тни средства, ангажиране 
на всички работници за пре 
одоляване -на лошите отно
шения- Вследствие на

из-

В момента се също рабо-
иар^-%Гг&ГТВ°к^3

метп-, ? ХИЛЯАИ квадратни 
«™Ра велур> Който също ще 
изкупи предприятието за
реб 13НО° "Емона" от Заг-

тие на

Считам, че снабдяването 
ще се подобри ако се извър
ши интеграция -на предприя 
тията, които се занимават с 
търговия.

Дюбинка Радованова: — 
кажа за снабдява- 

Босилеград? Не с^ру За отбелязванеКакво да 
нето в
ва. За детско облекло -напри

е, че
рудничеството с тези 
приятия е на нови

сът- 
пред- 

начала.това
А. А-
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Клисурски разговори

ЧОВЕШКИ ГРИЖИ И ПОСТИЖЕНИЯ
към границата е трябва
ло да почне през юли на 
стоящата година. Настил 
ката, която била поставе 
на е слабокачествена и 
при слаганего на асфал
та се разпаднала. Коми
сия спряла работите. Би 
ло запланирано да се ас
фалтират пет километра, 
а както вървят работи
те, тези предвиждания 
няма да се осъществят. 
Това ще рече, че плана 
за идната година няма 
да бъде изпълнен (9 км). 
Затова и асфалтното шо
се до Стрезимировци ня
ма ча бъде готово до 1975 
година. Местната общ
ност планира в договор

,^д1ШаТтаУкаА еАНН _паРаАокс трябва да се фор-
(^иевпеиетп^З е Краи с Динамична миграция, а същевременно и краи, където хората твърде активно се
^ това саа^гоалидиеРаЗВИТОаГТа " изостаналостта. Вър XV това са изградили едно взаимно отношение 
даване на доверие и сплотеност,

•фно колкото хората повече 
нето на училищни сгради,

съз-
което става все по-реле- 

се сдружават в изгражда-
=д”а^Ща’ ИЗГражАа^-™™Тс?а„Тш:Рво^:
проводи, правят усилия да градоустродт центъра на Кли 
сура да залесят повече голини и тн Духът на сътрудни
чество ги е сдружил и с армията в съвместното 
ждане на далекопроводи...

Стоян Богоев и Мирчо Стоянов
изгра-

строежа на далекопрово- емът е много слаб, а вто 
да. При нас всеки член ра програма изобщо не 
на Съюза знае проблеми може да се следи. А або

наментът е като за нор
мална програма. Ние не 
би трябвало да плащаме 
абонамента зарад 
че имаме телевизори, но 
за добър прием на двете 
програми.

За Новата 1963 год. ток 
довели в Клисура. Но 
само в Клисура-център. 
Останалите 40 махали, 
пръснати по склоновете 
на планините си остана
ли без ток. През 1962 го
дина местната общност 
приела двегодишен и пет 
годишен план за работа. 
И вече през 1972 година 
ток получили махалите 
Дебели дел, Пеина, Сави 
на и Гаджина.

Миналата година е за
ведено петгодишно мест
но самооблагане и то 50/о

кебаповски (80), бахча- 
гов (50) и грубин (60 къ
щи). Миналата година тъ 
рсихме от електропред- 
приятието в Лесковац да 
прокара трасето на дале
копровода за ток с нис
ко напрежение в Кебапо 
века и Бохчаговска маха 
ли и да построят трафо- 
пост, а що се касае до 
трасето на смудиин ра
йон — то е към края си. 
Това трябваше да стане 
до края на миналата го
дина, обаче в електрораз 
пределението в Леско
вац не намерили за нуж 
но да излезнат на тере
на и направят премерва- 
не на трасето. Затуй по 
почин на председателя 
на Общинската скупщи
на в Сурдулица било ус
троено заседание с всич
ки председатели на мест 
ните общности в община

те на всяка махала .. .
Имаме достатъчно 

ги, а. библиотеката 
поместили в бившия уче 

На нас ни

кни
сме

това
нически стол. 
трябва народна, общест
вена библиотека. А те 

- не могат на наз- 
лице, което да ра- 

А библиоте-
Стоян Богоев: — Гото

ви сме да осигурим 50
все още 
начат
боти в нея. 
ката

на сто от разходите за 
релето. Отнесохме се към 

събиране на млади хора тв-Белград, но не ни от- 
заведенията. Чух, 

към

би станала място за

говориха. А всеки месец 
редовно изпращат лице, 
което събира абонамен
та. Ни в Сурдулица не 
са предприели мерки то
ва положение да се поп-

вместо
запланираниче са

300 хиляди динара за 
на библиотеката.сграда

Милан Величков, член 
на Републиканската кул 
турна общност: Общност- 

70 000 дина-

върху кадастралния до
ход, един процент върху 
месечните лични доходи 
и с 0,50% върху пенсии 
над 500: динара. Общин
ската скупщина взела ре 
шение да помогне с по 
50°/о — които довеждат 
ток, 30 на сто, довежда
щи водопроводи ис 20 
на сто за строеж на* пъ- та, на което присъству-

вал и генералният дирек 
тор на електропредприя- 
тието в Лесковац със сът 

си. Било ре-

рави.
! та отпусна
| ра, а през идната ще от- 
| пусне още 20 хиляди ди- 
| нара за строеж на сгра- 
\ да на библиотеката с чи-

Мирчо Стоянов, пред
седател на местната кон 
ференция на ССРН: — 
Социалистическият съюз 
и Съюзът на комунисти
те винаги са заети с об-талище.

Радко Георгиев, управ 
кооперацията: Ко щото дело. В новото ръ

ководство
Любен Михайлов ник на

операцията има дом и за
залата служи за общност са само членове 

на Съюза на комунисти
те. От 3—4 години на
сам работата напълно 
спря. Сега укрепнахме 

събрах

на местната
секция в Бо- 

10 хектара в
тища от четвърти раз
ряд. Водопровод е пост
роен в центъра на Клису 
ра. Петдесет домакинст
ва са внесли по 2 000 ди
нара за строеж на водо
провод. Около 40 на 
от домакинствата сега и- 
мат вода по домовете си 
и душове.

с горската 
силеград 
Клисура да бъдат изсе- 

залесени с бор.

ла, но 
магазин. Своевременно 
кооперацията набави и 
седалки за кино. Учили- 

набави подвижно
трудницитг 
шено до края на година
та да се определи трасе
то на мрежата, а до края 
на февруари 1974 годи
на да се изготви проек
та, а през март и април 
да станат подготовките 
__ да се съберат средст
ва, материал и др. за да 
може през май да

строителните рабо
ти. Очаква се до края на 
1974 година ток да лолу- 

всичките три райо
на с изключение на Гру 
бина махала. Този район 
ще остане за 1975 годи-

чени и
За ангажирането на 

Съюза на комунистите в 
разрешаването- на подоб- 

конкретни задачи 
Любен Михайлов, секре
тар на местната органи
зация на СК ни каза: На 
територията 
организация 
комунистите имаме 
местни общности. Щом 
се повдигнат такива въп 

щом гражданите

щето
кино. Посетители имаше организационно, 
малко и не бяхме в със- ме членския внос с 
тояиие да покрием разхо на ст0. Младежки органи 
дите. Сега апаратурата е зации в клисурски ра

йон не съществуват. Мла 
дите хора, почти без из
ключение, са 
ба. Идват за малко вре
ме и отново заминават.

80сто
ни

развалена.
Стоян Богоев, шеф на 

местната канцелария: 
Нито местната канцела- 

местната общ-

имат и 
Ша-

Водопроводи 
Влайкова, Гаджина,

махала, а в строеж 
Пеи

на местната 
на Съюза на

на печал-

рина
е във Вукадинова, 
на, Дебели дел, Гранджи 

махала.

трипоч- рия, нито 
иост имат условия за ра
бота. Поместени са в бив 

обущарска работил
ница. Има пет години от 
как говорим да построим 
обща сграда, в която да 
бъдат поместени пощата, 
местната канцелария и 
да има помещения за ку 

- забавен живот,

нат Тези малко или пове
че спонтанни разговори, 
които се водиха в учили
щето дават повод не са
мо в Клисура, но и оста
налите фактори, които 
пряко или косвено са за
дължени към население
то в този край да се за
стъпят за разрешаването 
на ония проблеми, които 
клисурчани не са в със
тояние да разрешат са
ми. Те например не мо
гат сами да разрешат 
проблема с ТВ-програми- 
те. А този проблем не за 
сяга само Клисура. На 
тази територия живеят 

6 000 жители. Броят

на и Смудиина 
Един разговор в Клису- 

отнасяше до насто-
роси,
раздвижат подобни ини
циативи Съюзът на кому 
нистите устройва събра- 

Имаше и неприем-

□ а
чатра се

ящите и бъдещите зада
чи на местната общност 
(в този край те са три) в
^75зГвй°о^аЛДИ- „а^ -“ГГщности

М“таПРобщ|ст л||а™мащди У™- 

водопроводи . . . Асфал-
на главния път

ния.
ливи инициативи, някоина. от които не са дошли в 
правия час. Така напри
мер имаше дума да се 
направи канализация 

преди да се направи гра
доустройствения 

Макар че в Съвета на 
местната общност обмис
лят въпроса с канализа
цията, все пак се проти
вопоставихме на 
частни канализации все 
докато не
предварителните работи 
за цялостно градоустрой
ствено решение.

план
лтурно 
библиотека и тн. и жили 
ща . . . Днешната наша 
местна общност е форми 
рана на районен принцип 
и в съвета има предста
вители на всички райо- 

Считам, че би тряб-

всички се-
мир 
тел на
в Клисура-център 
— Ток нямат смудиин 
район (150 домакинства), тирането

план.

ни.
такива вало да се формира само 

една местна общност от 
досегашните три. Шефът 
на местната канцелария

към
на телевизорите ще ра
сте само ако се осигури 
и качествен прием. Защо 

е печалбарски

се извършат

ще извършва технически 
те работи с още един ра
ботник.

Владимир Миланов: — 
В центъра на Клисура 

17 телевизора. При-

то това
край и купуването 
левизори не представля
ва никакъв проблем.

Всички положителни 
подкре

па те
акции намират 
па на Съюза на комунис-

Владимир Ми
ланов и Радко 
Георгиев тите. Това при нас е ста

нало традиция още от М. В.има
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Може би ще ви интересуваЗдравна защита на населението

ПЪПНА ЗАЩИТА НА БРЕМЕННИ И ДЕЦА Член 14
на на осъществяване прана
та но здравно осигуряване 

осигураните лица 
на Общността по здравно 
осигуряване па земеделци
те. При това интересни са 
промените в член 14. на тоя 
правилник, така че го дава
ме цялостно.

На последното заседание 
Скупщината на Общност 
но здравно осигуряване 

земеделците от територи 
«та на Пиротска, Бабушниш 
ка и Димитровградска обиди 
на, прие решение за измеие 

допълнение па Прави 
лнмка за условията и пачи-

Бл а годарс! I не зал а гапето 
па лекарите и общия меди
цински персонал завидни ре 
зултати са постигнати и в 
здравното просвещение 
•населението, особено на бре 
.меним жени и майки с мал 
кп деца. Сега няма вече по
раждан пя без надзора 
акушерка и лекар. 13 случаи 
па усложнения, пораждания 
та стават в сурлулишката 
болница.

Ме по-малки успехи е да
ла п консултацията за ново 
родени деца. 13 нея сс да
ват съвети как да се гледат 
деца до едногодишна възра-

раждане на бременни, има 
ордштция за лекар обща 
практика, добре обзаведена 
сгоматоложка служба, коя
то прави и тотални протези. 
Тук стават и по-малки хиру 
ршческн операции и превнв 
кп. Казва се, че не е имало 
случай рана, обработвана в

КЛНСУРЧАНИ, между дру 
гото, искали да имат добра 
здравна защита и затуй пре 
дп десет години с помощта 
на Завода за социално оси
гуряване във Враня построи 
ли сграда на здравната стан 
цня и двустаен апартамент 
за лекарят. От своя страна 
този обект твърде показател 
но говори за предприемчи
востта, творческите и орга
низационни способности на 
хората в този край. С други 
думи, днес малко краища 
могат да сс похвалят с така 
хубаво организирана здрав
на защита, така добре обору 
дена здравна станция и ху
бави резултати в здравното 
просвещение на паселенне-

па и ата
на

па

пие и
па

ПРАВИЛНИК

в най-близката 
извънсе изпрати 

здравна организация 
Общността.

за изменения и допълнения 
на правилника за условията 
и .начина па осъществяване 
правата от здравното осигу 
ряванс на осигурените лица 
па Общността по здравно 
осигуряване па земеделците 
в Пирот.

Осигуреното лице може да 
ползва услуги и лекуване в 
здравната организация из
вън Общността и в случаи, 
когато има организирана 
служба в Общността, само 
ако необходимостта от тако 
ва лекуване предварително 
е оценила лекарска комисия 
на Общността.

Съгласие 
став
всички случаи «а медицин
ска реабилитация и при из
пращане на контролни пре
гледи в здравните организа
ции извън Общността”.

ст.
ГГокрай добрите резултати 

в здравната защита и в нро 
свещеннсто па населението, 
станцията има п положител 
ни финансови резултати. За 
строеж па сграда е получи
ла от Завода във Браня шест 
милиона тогавашни динара 
п от никого не търсила срс 
летва за нищо. Всичко ре
шава със собствени сили със 
средства па Здравния лом 
•на Властта. Само за две го
дини той отпуснал 250 хиля 
ди динара за набавка на 
превозно средство и съоръ
жения- Между другото, на
бавени са н два зъбърски 
апарата от по 65 хиляди ди
нара.

Здравната станция се бори 
с два вида проблеми. Персо 
падът й няма добри жилищ
ни условия, а в жилищния 
фонд има само 15 хиляди 
динара и не е в състояние 
сама да строи апартаменти. 
В това отношение никой в 
Клисура не може да й помо 
гне. Единствена алтернатива 
е да обединят средства вен 
чки заинтересовани и да се 
мине към изграждане на 
общ жилищен блок.

то.
Член 1Освен комплектното обору 

дване и инвентар днес зА\ра 
вната станция в Клисура 
има кадри за институция 
от този вид и сгоматоложка 
служба. В здравната стан 
цпя работят лекар и стома
толог, две медицински сес
три, двама зъботехници, зъ 
бен асистент, акушерка, бол 
ногледач, лаборант и чиста
чка. Тук е обезпечена осно
вна здравна защита и про
фесионална помощ, както и 
трудова терапия- Само теж
ки случаи се препращат на 
лекуване в специализирани 
здравни заведения в по-голе 
.мите медицински центрове. 
В лабораторията например 
стават основни анализи на 
кръвта, урина, стомашни со 
кове, откриване паразити 
по червата и тн. Аптекарска 
та станция, която има свои 
помещения (и всички служ
би си имат свои помещения) 
могат да се получат основни 
лекарства. Станцията има и 
консултация за бременни и 
малки деца. Тук става и по-

В Правилника за условия
та и начина на осъществява 
не правата от здравно оси
гуряване на земеделците — 
Пирот С„Сл. 
община" бр. 
чл. 14. така че занапред гла-

от предишния 
е задължително въвМитко Искренов 

гази станция да се мнфпцн- 
ра. Успешно с организирана 
и превантивната служба. 
Вършат сс системни прегле
ди на деца до седемгодишна 
възраст н ученици, добре ра 
боти патронажната служба, 
редовно става контрол и ва 
кеннация срещу всички със 
закона предвидени болести. 
Доктор Стаменко Христов, 
лекар в станцията изтъква 
заслугите на д-р Боривое 
Михайлович, който дошъл 
тук през 1964 година, когато 
стоматоложката служба не 
съществувала. „Имахме са
мо четири стени”. С упорит 
труд за шест години — усър 
дният стоматолог успял да 
комплектува службата — на 
бавил комплектни 
както и нов зъбарски 
рат.

лист на Нишка 
18/71) се мени

си:
„Когато лекар-специалист 

или специализирана здравна 
организация от предишния 
член установи, че е необхо
димо осигуреното лице да се 
изпрати в друга здравна ор
ганизация на 
на Общността

Член 2

Този Правилник влиза в 
сила с деня на приемането 
му, а ще се прилага от сле
дващия лен след обнародва 
нето му в „Междуобщин- 
ския служебен лист — Ниш”.

Скупщината на общността 
по здравно осигуряване на 
земеде.щите в Пирот.

Бр. 02-5/3-73 1973
Пирот

Председател на скупщината 
Драголюб Андреевич, с. р.

територията 
за установя

ване на диагноза или леку
ване, лава му се съответен 
документ (упътване) за така 
ва организация-

Ако на територията на Об 
щността няма съответна зд
равна организация, в която 
да му се окаже необходима 
та услуга, относно лекуване, 
осигуреното лице може

уреди, 
апа-

М. Б. да

Писмото и акциите в 

брошура
От заседанието на 
уряване на работниците

скупщината на общността по здравно осиг-
Сурдулица. — Общинският 

комитет в Сурдулица на 
свои разноски е издал бро
шура, която освен Писмото 
на председателя и Из
пълнителното бюро на СЮК 
съдържа и всички заседания 
на Общинската конферен
ция на Съюза на комунисти 
те и заключенията от тях 
както и информации, под
готвяни въз основа на Пис
мото и решенията на Кон

ференцията на СК. Поместе 
ни са и решенията от шест 
заседания на Общинската 
конференция-

Брошурата е печатана в 
1 200 екземпляра и е разда
дена .на всички членове на 
СК. Така по всяко време ще 
могат да знаят всичко за за 
ключенията и как те се рса 
лизират на практика.

Правилниците претърпяха изменения
На неотдавна състоялото 

се заседание на Скупщината 
на Общността 
осигуряваме ма работниците 
в Пирот (към която принад 
лежи и Димитровградска об 
щипа) са приети няколко ва 
жни

ПРАВИЛНИК здравна организация 
Общността и в 
то има организирана служ
ба в Общността, само 
необходимостта от 
лекуване предварително е 
оценила лекарска 
на Общността.

извън
случаи, когапо здравно за изменения и допълнения 

на правилника за начина на 
осъществяване на здравно 
осигурените лица на Общно 
стта по здравно осигурява
не на работниците в Пирот.

Член 1

ако 
такова

М. Б.

СНИМАНО ЗЕМЛИЩЕТО решения и изменения 
на Някои правилници. Пора
ди важността на тези 
ве и измененията в тях, а 
особено на Правилника за 
начина на 
здравното

комисияКлисура. — Снимането на 
район Клисура от самолет 
завърши. На територията 
на местната общност на 
Драинци — за Драинци и 
Грознатовци — вече е извъ
ршена и класификация на 
землището. В тези две села 
е извършено и четенето. В 
центъра също така е извър

шено четенето. Снимането е 
завършено във всички 
та в този

акто-
мес-

край с изключе
ние на крайграничните се
ла. Класификацията на имо
тите по този начин не е из
вършена в Стрезимировци. 
и следователно 
шеио и четене

Съгласие 
член

от предишния 
е задължително 

всички случаи 
ска

осъществяване 
осигуряваме на 

осигурените лица на Общно 
стта по здравно осигуряване 
иа работниците, както и ре 
шеиието за обезщетение за 
пътни разходи, разходи 
погребение и помощ при 
ждане или смърт, тук ще ги 
поместим.

В във
на медицин-

реабилитация и при из
пращане на контролни пре
гледи в здравните организа
ции извън Общността.

правилника за условия
та и начина на 
ие правата от здравното 
гУРяване на работниците _ 
Пирот („Сл. лист на Нишка 
община” бр. 21/71) 
чл. 16, така че

„Когато

осъществява
оси

не е извър
на заснето-

М. Б.
в

то. по
се менира-Божирш гласи: Член 2

лекар-специалист, 
организа-

Този правилникИЗКУПУВАНЕ НА ЕДЪР И ДРЕБЕН 
ДОБИТЪК ВЪРВИ ДОБРЕ

Въз основа на член 53 на За 
копа по здравно осигурява
не м задължителните видове 
здравна защита на населени 
ето („Сл. гласник на СРС” 
бр. 27 и 50/70) и чл. 20 
статута на Общността

влиза
сила от деня на приемането 
му. а ще се прилага от 1 ок
томври 1973 година.

относно здравна 
ЦИя от предишния член, ус
танови, че е необходимо 
гуреното лице

в

оси
да се изпра

ти в друга здравна организа 
Ция на територията на Об
щността, поради 
ване на диагноза

Миналата седмица Захари 
Рангелов изкупчикът на 

ЗТК във Враня в Г. Ръжа- 
на, Г. Лисина и Божица из
купи за три дни 59 глави 
едър и 395 глави дребен до
битък. Овцете плащаше по 
10 динара за един килограм 
живо тегло, говедата по 10 
—15 динара, а телетата по 
15—18,5 динара в зависи
мост от породата и качество

то им. Селяиите от Горна 
Лисина взеха по-добри пари 
защото добитъка им беше 
по-качествен.

Попитахме някои 
какво мислят за цената 
добитъка. Те изтъкват, че 
цената на добитъка е ниска 
и че печалбите заграбват 
средствениците — търговци.

М. В.

СКУПЩИНА НА ОБ- 
ЩНОСТТА НА ЗДРАВ 
НО ОСИГУРЕНИТЕ РА 
БОТНИЦИ — ПИРОТ

иа
по установя-

или леку- 
му се съответен

здравно осигуряване на ра- 
ботмиците в Пирот, Скупщи 
мата на Общността

селяни
иа ване, дава 

документ (упътване) 
ва организация.

Осигуреното 
ползва услуги и

Бр. 21/73 
28. 9. 1973 
Пирот

по здра
вно осигуряване на работни 
ците в Пирот, на заседание
то си от 28

за така год.
по

септември т. г. Председател на 
скупщината 

ннж. Димитър Славов

лице може да 
лекуване в

приема:
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шя * просвета * изкуство1Ш Е** ЯЗ
Проблеми на самодейността

КМ Липсват ентусиасти
С т

нето на материали от мина
лото на Димитровградско. 
Преди всичко събират се ар 
хеологически, исторически, 
етнографски и архивни 
териали. Остава до края иа 
годината да се уреди за по
сетителите археологическия 
отдел.

Взета общо самодейност
та, като че ли в Димитров
градска община не изживя
ва криза. Но проследи ли се 
поотделно работата на вся
ка секция, може да се отбе
лежи, че не всички възмож
ности се ползват докрай.

При това особено е важ
но да се изтъкне, че за мно
го от заплануваните акции 
и културни прояви липсват 
средства. Недостигът на па
ри спъва много^ начинания- 
Освен това, през последните 
години рязко намаля броят 
на ентусиастите, без които 
е немислимо провеждането 
на различните облици само 
дейност.

В най-незавидно положе
ние се намира театралната 
самодейност. Все още не е 
намерена формула и начи
ни как младите да се прив
лекат в театъра. Старите те
атрални самодейци прекъс
наха с работа, а при това не 
са подсигурени нови кадри, 
които отговорно ще поемат 
тази твърде важна задача.

Ако се реши въпроса с фи 
нансирането на културата, 
в това число и на самодей
ността, в културния център 
очакват възобновяване на 
самодейността и привличане 
то на голям брой младежи . 
и девойки от предприятие 
та и училищата. Дотогава 
въпросът за самодейността 
си остава открит.

Културно - художественото 
дружество обединява дей
ността на танцова (фолклор 
на, вокално — интерпрета- 
торска (за народни и 
забавни мелодии) групи. 
Всъщност, дейността на то
ва дружеството е най-богата. 
Досега са изпълнени 6 про
грами в града, 4 в чужбина 
(НР България), 4 във вътре
шността на страната, 3 кон
церта по селата в общината 
и 1 програма за граничари
те. В дружеството работят 
около 60 души самодейци.

В секцията по изобразите 
лно изкуство членуват към 
десетина души. Тя работи в 
два периода — от янУаРи 
до май, и от октомври до 
декември. Досега са уреде
ни три изложби, от които 
една на младия художник 
Димитър Илиев. Останалите 
две изложби са на наивните 
художници от Ковачица и 
художествена изложба на 
Василие Костич, професор 
на педагогическата акаде
мия в Пирот. До края на го 
дината не се предвижда ор
ганизиране на други излож-

Кино-секцията в началото 
имаше много членове — 
към 40 души. Теоретическа
та част успешно изслушаха, 
но когато трябваше практи
чески да се обучават, поне
же липсват основни техни
чески съоръжения, започна
ха да намаляват. Преди вси 
чко, липсват маса за мон
таж, маса за анимация и Ар. 
Досега тази секция е засне
ла четири документарни фи 
лмове, от които последният 
„Невлянски трубадури" е 
върху битови мотиви от Бу- 
рела.

Накрая музейната сбирка
досега работи върху събира-

ма-
ДИМИТРОВГРАД — ОБЩ ИЗГЛЕД

на книгата«Г1о повод »Месец
Съществува ли криза в са 

лю дейността ?
На този и подобни въпро

си вече години наред се тър 
си отговор, не само в Дими 
тровградска община, но изо 
бщо в републиката. В някои 
среди, където броят на енту 
сиастите е значителен, успе
шно работят театрални дру 
жества и други самодейни 
групи.

БЕЗ СРЕДСТВА И БЕЗ ПРОГРАМА
ПРОВЕЖДАЩАТА се тра

диционна културна манифе
стация „Месец на книгата” 
от 15 октомври до 15 
ври, както личи 
ровградска община ще 
не без особени акции. Изве 
стно е ,че целта на тази ма
нифестация е да доближи 
книгата до читателя, особе
но до читател-работник.

Причината, че „Месецът 
на книгата" ще замине без 
особени културни щ>ряви, 
както изтъкват в димитров
градската библиотека, е ли
псата на средства. Именно, 
поради това не е изготвена 
и програма за акциЯ-

Но въпреки това, в общц^ 
план за тазгодишна работа, 
се предвижда устройване на 
литературна вечер с участие 
то на изтъкнат югославски 
литератор. Ако съдим по пла 
новете от предишните годи
ни, тази инициатива е твър
де стара, но досега неосъще 
ствена.

За да не се изневери на 
традицията и тази година в 
тази насока не е нищо пред 
прието. Пак 
на средства няма и тази го 
дина да се осъществи.

Липсата на средства и не
решеният проблем за библи 
отеката създава трудности 
и от друго естество. Така 
например за дейността и до 
края на годината са остана

ли само още около 300 ди
нара. Следователно, трябва 
да се търсят допълнителни 
средства дори за нормална 
работа.

Че библиоетката е в неза 
видно положение свидетел- 
ствува показателно и един 
друг факт. Вече месеци на
ред стоят неизползвани 
1.190 книги на сърбохърват
ски и 753 книги на българ
ски език. Книгите на сърбо
хърватски език е изпратила 
като подарък Републиканска 
та културна общност в ак
цията си изкупуване на пър 
ви книги от съвременни юго 
славски писатели и тяхното 
им безплатно раздаване на 
библиотеките в република
та. Докато българските кни 
ги библиотеката е набавила 
тази година чрез издателст
во „Братство”.

Очевидно е, че нерешени
ят финансов проблем на би 
блиотеката (и културата изо 
бщо) спъва разгръщане на 
каквато и да било акция- 
Може би Месецът на кни
гата е твърде удобен момент 
да се заговори за съдбата 
на книгата (и на културата) 
в по-широк размер и на по
вече равнища.

Инак, ще отмине и тоя ме 
сец, а накрая ще трябва да 
се отчете, че нищо не е на
правено.

ноем- 
в Димит- Димнтровградска общи

на „класическата“ самодей
ност отдавна замря. Опи
ти да се раздвижи дейност 
е имало. Дори в някои зве
на на културата, самодейно 
стта се афирмира — напри
мер в музикалната, фолкло
рната, изобразителната дей
ност.

Всъщност, при Културния 
център в Димитровград съ
ществува самодейно театрал 
но дружество, културно-ху
дожествено дружество, изо
бразителна секция, кино-сек 
ЦИя и музейна сбирка.

Самодейният театър набро 
ява около 30 души. Благода 
рение на дългогодишния са 
модеец
ралното изкуство — Методи 
Петров, миналата година бе 
подготвена пиесата „Съмни
телното лице" от Бранислав 
Нушич. Тази година бе зап
ланувана подготовка на още 
една пиеса, но поради лип
са на средства (а и ентусиа 
сти) този план не се осъще
стви.

Вми-

би.

любител на теат-

поради липса

Ст. Н.

Бележка

Слаба дейност на учителския 

партиен клон
Ст. Н

ПРЕГЛЕД НА СП. »М0СТ« БР. 26 равителните отношения, кадровото със
тояние и др.

Последиците от 
дейност се чувствуват и при опреснява 
нето на партийния клон с нови мла
ди членове, предимно ученици. През 

учебна год!ша към 100 учени
ци завършиха четвърти клас на гимна
зията и около 50 училшцета за квали
фицираш! работници. Те напуснаха Бо 
снлеград и залитаха в различни места 
в страната на работа или пък да про
дължат образовашшто си, обаче гагго 
едни от тя* не стана член на Съюза на 
кому!шегите. Между тях е имало 
осно добри младежи, примерш! във вся 
ко отношение. На тях още в пионерска 
та орга1шзацня, па и в младежката им 
е говорено за Съюза на комушюгите и, 
че ако бъдат примерни един ден ще по
лучат червеш! партийни билети. Учени
ците, за конто става въпрос, през диша
лата учебна годшш 
марксистки кръжоци и други облици за 
подготовка за приемане в СК. И всичко 
това е било резултатно, с изключение 
на отношението н дейноста на парпш- 
ння клон.

Изгледа, че грнжиге на партнй- 
ш!Я училищен клон и по тоя въпрос са 
престанали да съществуват. Ето защо е 
крайно време да са потърси кон са при 
чините и кон са носителите на бездей- 
ствуването.

С преустройването на местната пар 
в Босилеград бетийна организация 

оформен партиен клон за членовете на 
Съюза на комунистите в гимназията, 
основното училище и училището за ква 
лифицирани работници. Изхождаше се, 
че в тези образователно-възпитателни 
ведомства е необходимо партийната ор 
ганизация непрекъснато и дейно да ра
боти.

незадоволяващата
„Изминатият път на библио 
теката в Димитровград", а 
в раздел „КРЪГОЗОРИ" е

Излезе от печат 
26 на сп. „Мост“. Този брой 
изобилствува 
зен и богат материал.

В раздел „ЛИТЕРАТУРА 
И ИЗКУСТВО" по повод 80- 
годишнината от рождението 
на Мирослав Кърлежа са по 
местени негови стихове, ра
зказът „Битката при Бистри 
ца Лесна” от цикъла „Хър- 

бог Марс”, фраг-

книжка

с разнообра-
публикувана статията от 
Никола Робии — „Читател
ят и книгата”.

Д-р Миливое Андресвич 
пише за „Общината в нова
та конституционна система” 

„ОБЩЕСТВЕНИ

дишалата

Обаче, последното си събрание тоя 
партиен клон устрои през май, което 
ще рече, че вече шест месеца тук не се 
действува последователно на начин, ка
кто повелява новият партиен курс, 
определен с Писмото. А има много въ
проси ,по които са дълисни да разв
яват и решават членовете на ек от 
гоя партиен клон. Да споменем само, 
че в тези три училища се учат към 1.000 
ученици — пионери, младежи и дево
йки. В случая, учителската дейност не 

се изчерпва само на часове-

в раздел 
ВЪПРОСИ”. В същия раз
дел се намира и статията 
„Сдружаване на основни ор 
ганизации” от Никола Б. Пе

осо-
ватския 
мент от есето му „Литерату 
рата днес”. Същевременно е 
помесетен литературният оч 

Велибор Глигорич 
югославската

тров.
По „Проблеми на образо

ванието в Босилеградска об 
щина” в раздел „ПЕДАГО
ГИЧЕСКА ПРАКТИКА”

Гоне Глигоров, а Данка 
Евстратиева помества стати 
ята „За по-далечното мина- 

Босилеград” в раздел 
„По НАШИТЕ КРАИЩА”. В 
раздел „КУЛТУРЕН ЖИ
ВОТ” М. Величков прави об 

върху „Читалищната 
в Сурдулишка общи-

ерк на 
„Класика на 
драматична литература , 
Миле Николов — Присоис- 
ки пише за „Първият моде
рен роман у нас” т.е. за ро
мана .Завръщането на Фи
лип Латииович" от М. Кър-

а пи са организиралише може да
!ге. Особено значение има извънучилищ
ната, която трябва А» съдържа всички 
необходими облици на марксистко въз 
иитапис и образование. Именно това с 
главна грижа и задача на учителите 
членове на СК. Впрочем, тази задача 
ясно е определена и с резолюцията на 
Третата конференция на Съюза на юго 
славските комунисти.

Когато говорим за конкретното пар 
на този партиен

ло на
лежа.

В същия раздел 
Джорджевич пише за 
бовта към децата в поезия
та на Любивое Ръшумович, 
а поместена е и спатията на 
Сийка Рачева: „Югославски 

на българ-

Любиша
„Лю-

зор 
мрежа 
на”.

Този брой е илюстрован с 
картини на художника Ве
селим Денков, за когото са 

къси биографични
1ГИЙНО бездействуване

имаме предвид и въпросите, които 
областта на самоуп-

поети в превод 
ски”.

В раздел
ОБЩЕНИЯ” л<гм
дреевич обнародва статията

Б. Костадиновклон 
чакат решаване вдадени

данни.„НАУЧНИ СЪ- 
Момчило Ан- Ст. Н. *
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Образованието на младите

Повече внимание на марксизма футбол

ПЪРВА ПОБЕДА НА 

„АСЕН БАЛКАНСКИ“
— Вече тридесетина мла

дежи и девойки са подали 
молби за приемането им в 
редовете ма Съюза на кому
нистите. Безспорно, това са 
младежи и девойки, които с 
дейността си заслужават да 
станат членове на Съюза.

От тях, както и от курси
стите, мнозина ще 
члепоге па Съюза 
сдавените комунисти — каза 
накрая директорът М. Геор 
шев.

В ДИМИТРОВГРАДСКАТА 
гимназия „И. Б. Тито” тази 
учебна година особена гри
жа се полага за марксистко 
то образование и .възпитание 
па учениците.

— В нашето училище и 
досега марксисткото образо 
вание беше застъпено на ви 
соко равнище — изтъкна дн 
ректорът на гимназията др. 
Методи Георгиев. — Вече 
4—5 години редовно работ
ят марксическн клуб н две 
исторически секции. Тяхна 
основна задача е била раз
ширяване на знанията на 
учениците по марксизъм.

За разлика от предишните 
години тази учебна година 
ударението ще бъде сложе
но върху научен, марксиче
скн подход при обработката 
на целокупния учебен мате
риал по всички предмети.

— Досега се считаше, че 
е достатъчно маркспческнте 
познания на учениците да 
се разширяват единствено 
по предметите социология и 
философия- Занапред- прин 
ципът на идейност в обуче
нието и марксическн подход 
ще се прилага по всички 
предмети.

лостпо да се ангажират.
— Разбира сс — заяви ди

ректорът ма гимназията — 
че провеждането на такъв 
курс с бъде съгласувано с 
акциите на Общинската коц 
форенция на С1СС и Общин
ската конференция на СЮМ.

Инак, според обща оцен
ка, в димитровградската ги
мназия «значително е нарас
нал интересът към марксиз
ма, и по-специално, към дей 
костта на Съюза «па югослав 
ските комунисти.

„АСЕИ БАЛКАНСКИ" - „ЗАДРУГАР" (КРУПъЦ) 3:. (2:1) 
Димитровград, 21 октомври "у&Ги^Оь^я

'аСЕН^ЛКАИСКИ’"П,аНайдейова7, Т^оянов^ Д. 
С Маков I: Ка Глигоров 6, В. Петров 7, Б. Михайлов 8,

станат 
на !юго-

за

Ст. И.

М. Петров 7.

След катастрофалното 
ражснис през миналата ссд 
мица футболистите на „Асен 
Балкански" най-сетне, в сс- 
дмия мач на състезанията в 
групата Ниш-Пирот, успяха 
да извоюват победа. Те спе
челиха мачът срещу „Задру 
гар" (Круиъц) с резултат 3:1 
(2:1).

Днешната среща показа и 
това, че катастрофалното по 
ражснис през миналата се
дмица не е отражение на 
слабост, а е отражение на 
несериозност и недостиг на 
воля- Всичко това бе изра
зено и в началото на днеш
ната среща. Гостите първи 
отбеля-заха гол. Обаче само 
три минути след това Д. Ве
лков със силен удар от три
десетина метра изравни ре

зултата. Резултатът бе уве
личен в 29 минута, когато Б. 
Михайлов отправи в гола 

топка подадена от Д. 
Велков. Третият гол е дело 

П. Димитров и Б. Михай
лов, а реализатор на същия 
бе Т. Петков,чч.

Онова, което харесваше^в 
домашните футбо

поКултурни дейци в Босилеград
една

Ак СЕ УСКОРИ ИЗГРАЖДАНЕТО 

НА ДОМА НА КУЛТУРАТА
на

играта на 
листи беше волята и стреме 
жа за победа. Освен това до 
.машните футболисти в свои 
те редове имаха няколко 
много добри играча. Между 
тях се изтъкнаха Д. Велков, 
отличен в защита и реализа 
тор на един гол, П. Дими
тров и Б. Михайлов, органи 
затори на играта, от които 
първия беше и най-добрият 
играч на днешната среща.

трябва да положи и общи
ната. Констатира се, че е 
необходимо преди всичко да 
сс създават условия в ид
ната година да се завърши 
залата в новия обект, тъй 
като в града друга няма, за 
ползване за културно-заба
вен и друг живот.-*

В разговорите се изтъкна, 
че динамиката на изгражда 
нето на дома е доста бавна, 
което не дава гаранция, че 
обектът ще бъде сложен под 
покрив до края на тази го
дина. Предложено е от стро 
ителното предприятие „Град 
ня" да се потърси да ускори 
изграждането ,за да не се 
стигне до отсрочване на до
говорените- срокове-и- до-из- - 
лпшни разходи.

През миналата седмица 
Босилеград посетиха Хюсенн 
Ходжич, помощник репуб
ликански секретар за кул
тура, Тодор Велчев, член па 
Изпълнителния съвет на Ре
публиканската културна об- 

(ност н Миле Николов, член 
на Републиканската култур
но-просветна общност. С пре 
дставителн на културната 
общност в Босилеград и с 
общинското ръководство во 
диха разговори във връзка 
с проблемите по изгражда
нето на Дома на културата 
в Босилеград.

В разговорите се посочи, 
че досега Републиканската 
културна общност е -прояви 
ла доста, грижи.и разбирате 
лство. за изграждащия се 
Дом на културата, обаче по 
големи

Натрупаният опит е осно
ва за изнамирване на подхо 
дящи облици на работа. А 
те са .многостранни. Така 
например, предвижда се за 
една група от ридесетина 
ученици да се организира 
курс по м^оксическо образо 
вание. Работата на групата 
ще продължи до 5 март ид
ната година По тоя начин 
ще се надделее лошата пра
ктика подобни курсове да

А. Д.

Ще се строи сграда на 

библиотеката
се провеждат в края на уче 
иите имат най-вече задълже 
бната година.

Божица. — В това малко 
селище в неразвития край 
наскоро ще започне да 
строи сграда на читалище :с 
библиотека. Проектът е из
готвило строителното пред
приятие „Зидар” в Слфдули- 
ца, а
стойност възлиза на 564 хи 
ляДИ динара.

Инициативата на 
читатели в Сурдулшнка об
щина и на колектива на ос
новното училище в Божица 
е приета и Републиканската 
културна общност за реали
зацията на този проект е от 
пуснала 200 хиляди динара. 
Останалите средства от *100 
хиляди динара е осигурила 
Общността по детска защи
та, а 180 хиляди дава „Хид- 
ротехна” в Белград и водо- 

Власнна,

строят аку-мулационното езе 
ро в поречието на Божичка* 
река. Главният инвеститор 
основното училище в Божи
ца се отнесло към Републи
канската общност за детска 
защита да отпусне още 100 
хиляди динара, колкото не- 
достигат да се завърши обе
кта.

когато учени- 
ния и не са в състояние ця

се
материални грижи В. В

предварителната му

Пионерският фестивал да 

стане общоюгославски
Освен библиотека ввсички про

екта са предвидени и поме
щения за ученическа столо
ва, зала за обществено-поли
тическа и културно-забавна 
дейност и ученическа рабо
тилница по общотехническо 
ооразование.Преди известно 

Белград ще проведе 
щание на представители 
училищата в СР Сърбия, уча 
стници в пионерския фести
вал. На съвещанието са при 
съствували представители на 
Републиканския секретариат 
по образование, републикан 
ските образователна общно- 
ности, културната общност, 
както и представители 
автономните облас.ти Косово 
и Войводина.

време в Димитровград, а след член ма Изпълнителното бю 
ро на СЮК.

За участниците 
нието прожектиран филмът, 
заснет тази година в Прпз- 
рен по време на фестивала.

това е
приета от останалите народи 
и народности в СР Сърбия.

След проведеното съвеща
ние всички участници е при 
ел тазгодишния покровител 
на фестивала Фадил Ходжа,

Тази сграда, покрай 
лшцната и сградата иа амбу 
латорията, ще бъде третата 
обществена'сграда в Божи-

на съве- учи-
на на съвеща

ца.централа които М. Б.А. Д.

Извидници в БосилеградКадровият въпрос е 

нерешен
иа

Миналата събота Босилег
рад посети отрядът извидни 
Ци „Бубан” при 
училище „Моша Пияде" от 
Ниш, придружаван от 
ничари.

На път за Босилеград те 
посетиха Средношколския 
център в Сурдулица и тук 
предадоха културно - забав

на програма. След това по
сетиха 
„Славче“.

Тази среща бе 
на сътрудничеството между 
основните училища „Георги 
Димитров” от Босилеград и 
„Моша Пияде" от Ниш.

граничната заставаосновнотоЦелта на 
била да се съвещанието е 

разгледа доклада 
за проведения тазгодишен 
фестивал в Призрен и прие
ме програма за фестивала 
през 1974 година.

Репуоликан_ският секретар 
за наука и образование, Вла 
Аимир Стефанович, който е 
взел участие в разисквания 
та е оценил

началогра-
„ '^чилшйето за квалифицирани работници в Бо- 

силеград, което работи под ведомство на съответ
ното училище „Владимир Вуйович — Вуйо” във 
Враня, все по-сериозно е изправено пред нерешени., 
кадров въпрос. Седмично в шест паралелки в учи*1 
ливдето се преподават 160 учебни уЧИ
ииМкалпчСад3аСГЬПеНИ °,г лР0Фс«юнално подготве- 

специалисти.

М. А.часа, от които

положително 
усилията на училищата в ра 
звиване на братството и 
единството на нашите наро
ди и народности. Той е из
тъкнал необходимостта 
активност да продължи и 
занапред и да се -намерят 
нови форми с цел фестива
ла да стане общоюгославски 
детски фестивал.

Идеята е дало основното 
училище „Моша ПиЯАе" от

сиг не-

Имаики предвид значението 
квалифицирани работници 
имат в образователната

на училищата за 
и мястото,

леградското училище спешно неефикасно"да* търси 
кадрови решения. Един Р

което тетази

от начините е, чрез еги- 
пендиране на кадри да се обезпечават 
необходими на училището.

Нишки и
босилеградски 
пионери на 
босилеградските улици

инженери.

В. В.
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Горнолисинска хроника Имате право на...Водопровод за училището Статутът на Общността по здравно осигуря* 
ване на земеделци в Пирот осигурява със закона 
утвърдените и задължителни видове на безплатна 
здравна защита.

Деца на земеделци до 15-годипша възраст имат 
право на пълна здравна защита, която обхваща: 
професионален контрол на психическото и физиче
ско развитие, патронажни посещения, здравен кон
трол над детските заведения; прегледи, лекувани и 
реабилитация във всички здравни организации или 
домашно лечение, настаняване и подсигуряване 
във всички здравни организации на майка с малки 
болни деца до една годила, защита и лекуване на 
зъби.

Основното училище в Гор
на Лисина наскоро ще поду 
чи здрава изворна вода. Из 
граждането на водопровода 
ще помогне с финансови сре 
дства Хигиеничният 
тут във Враня. Училището 
освен с парични средства 
ще помогне акцията и с до
броволна работа на ученици 
те и преподавателите.

Също така Хигиеничният 
институт ще помогне на учи 
лището в построяването на 
хигиеничен клозет и баня-

рация им заплати към 4,5 
хиляди динара. Тези средст
ва ще бъдат използвани за 
екскурзии и набавка на уче 
бни помагала.

ки Македония и Сърбия. Ма 
ршрутът на пътуването бе
ше: Сурдулица — Враня — 
Скопие — Косово поле — 
Кралево — Крагуевац — Бел 
град — Гердап и Кладово — 
Неготин — Зайчар — Ниш. 
Учениците посетиха 
исторически места стопански 
обекти музеи и природни 
красоти.

Екскурзията бе организи
рана и проведена с ясно оп 
ределена учебно-възпитател 
па програма и напълно успя-

Р. К.

инсти-
Р. К.

много
ПЕТДНЕВНА НАУЧНА ЕК
СКУРЗИЯ

Общността осигурява пълна здравна защита на 
учащата се младеж и студентите на висшите уче
бни заведения, факултетите и художествените ака
демии до края на предвидения срок на следване, а 
най-късно до 26-годишна възраст. Този вид защита 
обхваща:

— системни прегледи .здравен контрол в учи
лища, учебни заведения и колективни жилища;

— прегледи лекуване и реабилитация във вси
чки здравни организации или домашно, даване на 
лекарства и всички видове ортопедски и протети- 
Ч1Ш помагала и безплатна защита и лекуване 
зъби.

Учениците от седми и ос- 
ми клас на горнолисинското 
основно училище през мина 
лата седмица проведоха пет 
дневна научна екскурзия* 
Те посетиха повече места в 
социалистическите републиР. К.

ПОВЕЧЕ фИЛМИ В ГОРНА 
ЛИСИНА на

Този вид безплатна здравна защита на младеж
ка обхваща и спирането, премахването и лекува
нето на ревматична треска (и усложнения), както 
и където лекарят намери за добре, както и безпла
тна употреба на лекарства. Безплатни са и мерки
те, които се предприемат за навременно откриване 
и лекуване на малигни заболявания и то: 
заявки, системни прегледи и патронажни посеще
ния, превантивни мерки, навременно откриване и 
лекуване на диабетес: навременно обаждане на ле
кар, системни прегледи, обезпечаване на прибор и 
средства за самоконтрол, преглед и лекуване във 
всички здравни заведения или домашно и даване 
на лекарства. Същите мерки безплатно се прила
гат и при епидемии на нефрит. Статутът осигурява 
безплатна здравна защита на млади, заболели от 
дистрофия на мускулите, като покрай предвидени
те редовни мерки се предвижда предписване кп 
специфични лекарства и патронажна служба.

В рамките на това се предвижда и безплатно 
здравно възпитание, обхващащо системна работа с 
болни и здрави, жизнени демонстрации, патрона
жни посещения, прилагане на нагледен здравно- 
възпитагелен амбиент. Това ще става организира
но и според програмата по здравно просвещение 
на населението.

Културният център в Бо
силеград с подвижната си 
киноапаратура ще дава по 
един филм седмично за уче
ниците и населението от Го 
рна Лисина и района. С това 
културно-просветният 
вот в Горна Лисина значите 
лно ще се подобри. Тук вла
дее голям интерес за науч
ни филми и филми с теми 
от Народоосвободителната 
борба и социалистическото 
изграждане в нашата стра-

НАКРАТКО

КАМЕНИЦА. — Миналата седмица в Каменица се про
веде заседание на Местната организация на комунисти
те, на която се разисква върху Платформата за подго
товките на становищата и решенията на Десетия кон
грес на СЮК. За същността и съдържанието на Платфор 
мата пред комунистите от Висок говори Райко Зарков, 
секретар на ОК на СКС.

В дискусиите най-много се говори по организаци- 
особено внимание бе обърнато на спло-

жи-

онни въпроси, а 
теността на комунистите от тази организация- 
ТОПОЛА. — На състоялия се на 14 и 15 т. м. фестивал на 
народни песни в Топола, на който взеха учаагие младе
жи и девойки от СР Сърбия, първо място за изворна на
родна песен зае Петър Гигов, с песента „Майка Марики 
думаше”. Фестивала, под покровителство на РТВ — Бел 
град, е организирала Общинската скупщина и Общинска 
та конференция на Съюза на младежта в Топола.
КУСА ВРАНА. — От 19 октомври и село Куса врана има 
всекидневна връзка с Димитровград. По одобрение на 
Съвета за комунални работи и градоустройство „Ниш-ек- 
тпрес” откри линия за Куса врана. Рейсовете ще пъту. 
ваг три пъти дневно.

на.

Р. К.

ДВА ТОНА ШИПКОВ ПЛОД

Учениците в горнолисин
ското основно училище про 
ведоха успешна акция по 
събиране на шипков плод. 
За два дена те събраха над 
две хиляАИ килограма шип
ки, за които местната коопе

С това са изчерпани правата, които имат земе
делците на безплатна задължителна здравна защи
та.

(В следващия брой ще запознаем читателите 
с правата, произтичащи от разширеното здра 
вно осигуряване).

А. Д.

БЕЛГРАД И РЕВОЛЮЦИОННОТО 

ДВИЖЕНИЕ МЕЖДУ ДВЕТЕ ВОЙНИ
пусната Народната скупцрг-дни спряха всички парахо

ди на реките, а от гарите не 
потегли пито един влак. Пре 
станаха да работят белград
ските заводи, бяха затворе
ни магазините, не работеше 
транспорта. „Радничкс но- 
вине” подканваха „всички 
граждани на солидарност с 
работническата класа”.

На общинските избори 
през август 1920 година ко
мунистите в _Белград спече
лиха най-много гласове и 
председателя на Комунисти
ческата паргия на Югосла- 

Филип Филииович беше

ВСЛЕДСТВИЕ на тежко
то положение на работниче
ската класа, стопанската не 
стабилност 
дойде до силно революцион
но движение в Белград, кое 
то бе подсилено от „револю 
ционните събитид в Европа, 
преди всичко йод 
на Октомврийската револю
ция и съветската 
Русия" и революционните 
вълнения в другите страни. 
При такива условия Сръб
ската
ска партия предприе иници
атива за създаване на един
на работническа партия, 
ято да обедини револдоцион 
ните движения на обедине
ните югославски територии. 
През април 1919 година в Ра 
ботническия дом «а „Сла
вия" бе формирана Социа
листическа работническа па 
ртия на Югославия (кому
нисти). Под ръководството 

своята партия белград
ския пролетариат извърши 
редица акции.

Една от най-големите ак
ции на белградската р 
ническа класа в то

беше участието му в 
която 

21 юли

на.
Със засилване на студен- 

ското движение се засилва 
дейността на работниците и 
идва свързване 
прогресивни сили в страна
та. 11од ръководството на 
ЮКП в Белград се организи 
рат стачки, 
на строителните работници 
през май 1936 година с 10 000 
стачкуващи. Борбата на про 
грссивиитс сили в Белград 
особено сс чувствува през 
1937 година, когато положе
нието в партийния връх се 
урежда. В Белград се създа
ва силно антифашистко 

настроение. Белград става 
център па борбите, органи
зирани против правителство 
то на Милан СтояДинович и 
Цветкович-Мачек. На 14 де* 
кември 1939 година избухна 
ха големи демонстрации на 
студентите, работниците и 
гражданите „против война
та и скъпотията, за 
хляб и свобода на трудовия 
народ, за автономия на Уии 
верситета и свобода на нау
ката”.

и безработица
на всички

влияние като стачката

власт в

1941 - белградски скоевцн подпалват германски камиони
социалдемократиче-

на окупацията той се готве- 
ше за решаваща борба про
тив окупаторите. С идване
то на другаря Тито в Бел
град през май 1941 .градът 
става център за подготовка 
иа въстанието. Известна да
та в историята на Белград е 
4 юли 1941 година, когато в 
Ботичева улица се състоя за 
ссдание иа ЦК на ЮКП и 
взима решение за въоръже
на борба. Един немски ма
йор изразил най-добре на
строението на масите в Бел
град през 1941 година в ед
но писмо: „Чувствувам се 
като че ли съм паднал с па
рашут в неприятелско гдез- 
до... Неспокойствието 
лека къса нервите, 
много горещо ЛяТО в 
град в Южна Европа .

вияопределен за председател па 
общината. На изборите за 
Законодателната скупщина 

1920 година

антифашистката борба 
па народите на Югославия* 

Своето революционно 
па ние и патриотизъм 
град най-силно прояви, 
гато правителството на Цве 

и Мачек подписа 
Тройния съюз иа 25 март 
1941 година. В демонстраци
ите ат 25 и 26 март дойде 

до израз антифашист
кото настроение, което осо
бено се прояви на 27 март. 
Гражданството иа Белград 
показа своята готовност за 
отбрана на страната.

С бомбардировките на 
Белград започна Априлска
та война. След няколко дни, 

12 април 1941 година, не
мските войски влезнаха в 
Белград, но Белград не сло
жи оръжие. От първите дни

пако
съз-
Бел-през ноември 

комунистите на Белград от 
12 558 гласоподаватели, полу 
пиха 4 050 гласа, които бяха 
достатъчни за два народни 

Отговорът на 
„06-

ко-

ткович

представителя* 
буржоазията б 
зиаиата”, която влезе в си
ла на 30 декември 1920 годи 
на. С този акт в Белград и 
в пялата страна бе забране
на работата на ЮКП. През 
1921 година Законът за 
щита иа държавата предви- 

тежки наказания за 
ЮКП. Белград 

през

еше —
мир,и а

за-
В тия борби бе изградено 

на работниците.единство 
студентите и средношкол
ската младеж под ръковод

на ЮКП, единствения

риод
генералната стачка, 
^,9Сг^ЯнГв «яГата страна

солидарност^

Тия

ждаше 
членовете на 
даде големи жертви 
военната диктатура от 6 #пу 

1929, когато бе премах- 
Конституцията и раз-

попа Става
ствои най-силен политически 
фактор в Белград, център

този
в знак на 
бата на народите

Русия и Унгария*
ари
ната

Страни 11ска
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Краева мозайка

Терасовидни насаждения
нито останки от живи съ 
щества, но косвени дока
зателства за съществува
нето на такива учените 
намират в присъствието 
на графит и мрамор, 
то са от органичен про
изход. Да добавим, че ма 
териалите от архаична
та ера са стари близо 1,5 
милиарди години.

Като се има предвид, 
че при Звонска баня са 
намерени и най-старите 
животни (от групата гра- 
птолити) у нас, излиза, 
че областта между Ерма 
и Драговищица държи 
няколко важни палеон- 
тологически рекорди.

300 милиживеели предиПреди няколко годи
ни, през 1966 и 1967 го- она години. Всъщност и

растения са били стезидина, по долината на ре-
всадени въвка Власина към Леско- корена си 

водата т.е. обитавали саот-вац палеонтолозите коиръба на мочурищата и 
другите водни басейни. 
Тези растения са 
почти единични и не са 
надминавали височина 
от един метар. Следова
телно, същински расте
ния обитаващи сушата 
са се появили още по-къ

криха следи от най-ста
ри растения, които са 
живеели върху терито-АМА ЛЕБ НЕМА били
рия на нашата страна. 
Предполага се, че тяхна
та важност изнася към 
500 милиона години.

Това са били растения 
обитаващи водна среда 
— по това време върху 
сушата не е имало нито 
растения, нито животни.

За пръв път останки от 
растенията обитаващи су 
шата са открити при Зво 
иска баня, през 1965 го
дина. Тези растения са

дали се като пикогаш, 
човеци немият каде да ги 
деваят, па ги не берат. 
Стоката ги яде, ама се и 
задавля. Свак дън се за 
дави по пекое теле, гове
до, овца. Домакипат каде 
че — що че и приноси 
ножа. А м.есарете търлят 
руце оти знаят дека че 
падне пара, а и мущери- 
йте че ги повалят. Ние 
се блажиме ама по села
та пцуят що са се толко 
ябуки родили, оти никой 
ги не купуе, па имат са
мо щета.

Са ти вече разправям 
за нашето снабдеванье 
да ти кажем и това що 
ми се жали сват Гога. 
Ок е милевченин и за ку 
тия „драва“ бие путо де
сет километра до Буси- 
леград, оти у селото не- 
ма кооперация. А ка дой 
де у градо, свърне и у 
меапата, па го и тука про 
скубат и ка си дойде до
ма види дека е потрошил 
за две-три пакета от тия 
що ги господата пушат, а 
ние ги викаме „кенг“. Е, 
Мита, на свакя Милева, 
видиш и у селата на сват 
на шурнята Нада и на 
йош много други мои ро
днина нема коперации. 
Търговците си кютат, а 
они се мучат како да са 
криви що са се родили у 
планина.

Но да те замарам пове 
че и на тебе ти е сигур
но доядило с тея 
по Царибродско. А 
със здравйе, па ми пиши 
каде че идеш па сабор 
на Пейчин дън.

Бай Манчо,
РЕШИ да ти драснем 

неколко оуми и оа ти се 
пожалим како на нека в 
за некои нагии муНи. Ве
че ове гооини у оосилег- 
рао патиме за леп. ч?ур- 
наожиите викат оека ос
танали малцина и не са 
каоар Оа ни ранят, па 
преолагат жените Оа ни 
месат. ини се мръщат и 
пече ни да чуят за месе
не. Така ние страоаме — 
кой че да иде на вурня- 
та, него ние мужете. И 
да видиш наще гулеми 
муки. Тия що патат от бе 
съница дигнат се йош у 
сред ноч и право у вур- 
И йош от вратата спле
тат човеко дали го е ту
рил, дали го е извадил, 
а ок йош не стигнал и о- 
гино да накладе. Но они 
са си по-лесни от нас що 
легнуеме ка се тия диза- 
ят за леп. Правят по це- 
ла коч друштво на чича 
Петруна оа се не успие, 
греят се джабе и на край 
сн зежат жешки крава- 
йета. А ние по цел оък се 
бутаме пред фурнята и 
едва за вечера ако земе- 
ме по некое коматче. До- 
къга че е така, не умеят 
да ти кажем тия що жи
веят от вурнята, а камо 
ли я.

Но пее при нас сее ло
шо. Некои работи сами 
си се оправлят и нема 
защо да пцуемо. Ето на
пример сви патят за ме
со, а ние си имаме и ве
че не постиме. И до кръ- 
тинка можеш да дойдеш, 
ако си кум на месарете. 
А месо си имаме затова 
що си имаме ябуки. Ро

сно.
В Краището планини

те са изградени от 
най-стари геологически 
материали, произхожда
щи от архаичния период. 
Обаче в тези слоеве не

Сп. С.са намерени нито следи,

Наш хумор 
МИЛОВАН ИЛИЧ

къси басни
СТРАХ ВЪЗГЛЕД такъв напредък, че всеки 

кон, ако се понапъне .малко, 
люже да стане Пегас.

От два заека по-страхлив 
е онд, който твърди, че е 
лъв.

Обикновеният кон винаги 
се обръщаше към троян
ския кон с „Вие”.

ПРИЧИНА
въпрос ЦИВИЛИЗАЦИЯ

Много риби са живи и до 
днес, защото са неми.Кое ви кара да мислите, 

че двугърбата камила е ка
зала смо два пъти каквр ми 
сли?

Светът се намира днес в

Вносен хумор Известен художник 
тил свой млад колега, който 
получил аг 
кутия с евтини пури 
коледен подарък.

— Ще нарисувам безплат
но портрет на благодетеля 

— обещал вдъхновено 
младият художник.

Другият кимнал 
телно и добавил:

— Би било 
мъщение.

посе-
ЩУРЕЦ И МРАВКА В метро едни се обажда: 

— Господине, зад вас стон 
положе-

един меценат 
катоМравката и сега продъл

жава да работи, а щурецът 
си живее от продажбата на 
авторското право на приказ 
ката за щуреца и мравка-

дама в деликатно 
ние. Струва ми се, че 1гряб- 
ва да й отстъпите мястото
сн. си— Извинете, не я забеля- 
зах.

Но преди да стане на свой 
ред запитва:

— Ами вие, като аге я ви
дели пръв защо не й отстъ
пихте вашето място?

— О, това не е едно 
що — тя ми е жена.

та.
одобри- 

сполучливо от-
ХИПОДРУМ

Не се препоръчва 
дава на гладен 
венец.

СЪЛЗИ
Не вярвайте па крокоди

ла когато плаче: може би 
той иска да ви удави 
сълзите си.

ДУПКА 
Всяка дупка става за жи

лище на мишката освен ду
пката в закона.

да се 
кон лавров А

II СЪ- Посетител г 
зин неволно счупва 
огледало, измъква се 
и започва да бяга. Продава
чът го застига и учтиво му 
казва:

— Извинете, вие 
огледалото и трябва да 
заплатите.

— Не виждате ли, че бър
зам за в къщи да ви донеса 
парите?

на голям мага- 
голямо 
навън

муки
съга Малкият Пиер 

че е преживял едно 
ресенне.

разказва,
земег-

със

счупихте— Колко ли се 
— му казва едно 

— Не
страхувал, 
другарче. 

— отговаря Пиер, 
— земята трепереше много 
повече от мен.

го

Бай Вече с.р.
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