
ВттстВо ССРНЮ и синдикатите 

за изборите
Резюлюция за политическата дейност по провеждане на 
новата Конституция

В понеделник в Белград се състоя съвместно 
заседание на Съюзната конференция на ССРНЮ 
и Съвета на Синдикатите, на което бе обсъдена по
литическата активност в провеждането нц Конститу 
цията и кадровата политика 
бори. За тази дейност е приета резолюция, която 
даваме с известни съкращения.
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ПРЕЗИДЕНТЪТ ТИТО 

ПОСЕТИ СИРИЯ
ВСИЧКИ организирани со 

циалистически сили в Социа
листическия съюз ще насо
чат своята политическа ак
тивност към последователно 
осъществяване на конститу
ционните начала за новото 
обществено-икономическо по 
ложенис на работническата 
класа и всички трудови хора, 
самоуправителни производст 
вени отношения и самоупра 
вителна социалистическа де
мокрация.

Трябва упорито да -се бо
рим за прилагане иа консти 
туциоииите начала сдруже
ните работици и всички тру 
дещи се да решават въз ос
нова на суверенността и рав 
ноправието за условията и ре 

Д, за

дачи и отговорност в предстоя 
щите избори, в учредяването 
на скупщините на дслегатен 
принцип и в осъществяване 
то на демократична кадрова 
политика като самоуправи- 
телно право и отговорност на 
трудещите се и гражданите 
и техните самоуправителни 
общности, обществено-поли
тически организации и сд
ружения-

Осъществяване на сувере- 
•ността на републиките, авто 
номните покрайнини и укре 
-пване на федерацията като 
съюзна държава «а добро
волно обединени народи и 
народности, основани на вла 
стта и самоуправлението на 
работническата класа и всич 
ки трудещи се и с последо
вателното си организиране 
като социалистически само-

— Югославия авангард, Тито творец необвързванетона
На 5 фебруари т. г. прези 

дентът Тито пристигна 
двудневно официално 
щение в Арабската република 
Сирия- В столицата на Си
рия, Дамаск президентът Ти 
то, съпругата му Йованка и 
придружаващите ги лица пое 
рещна президентът на Сирия 
Хафез ел Асад,

По време на посещението 
президентите Тито и Асад 
и сътрудниците им имаха 
Няколко срещи, на които во 
диха разговори за развитието 
на близкоизточната криза, за 
предстоящото заседание на 
Координационното бюро на 
необвързаните страни, както 
и за двустранните отноше
ния между Сирия и Югосла
вия-

Сирийските вестници изтъ 
кнаха че отношенията меж
ду Дамаск и Белград са твър 
де приятелски на идеологи
ческо, политическо и търгов 
ско-нкономическо равнище. 
Сирийският народ поздрави

сегашното посещение на Ти
то с чувство на благодарност 
към Югославия за нейната 
безгранична подкрепа на ар 
абските държави и за нейни 
те усилия Аа се консолидира 
законната борба на арабите 
за освобождаване на окупи
райте им от Израел терито

Р Това бе втора среща меж- обществе 
ду президентите Тито и ното въз^оИЗПодсхво. Най 
Асад. За пръв път те се сре „важна ^ ВСИЧКИ 
щнаха на конференцията на срганизнрани 00циалистичес 
необвързаните в Алжир през ки сили а шеЦиално на син 
септември миналата година. дикатите е съгласно Консти- 
Сирииския печат пише, че туцията последователно да 
тази среща е била твърде то учредят и развиват основни 
пла и приятелска. те и друГИ организации на

сдружения труд.
ССРН щг насочи своята 

дейнаог към по-ускореио 
развитие на социалистически 
те самоуправителни отноше
ния на село, за трайно сдру
жаване на труда и средства 
та на частните селскостопан

на
посе-

премиерът
Аюбй. председателят на пар 
ламента Халеби, генералният 
секретар на партията БААС, 
Амар мидистърът на отбра
ната Тлас и други официал
ни лица. Хиляди жители на 
столицата приветствуваха ю-

управителни демократични 
общности на трудовите хора 
•и гражданите и равноправни 
те народи и народности е 
една от основните задачи на 
ССРН. Той пряко ще допри
нася към равноправното до
говаряне и осъществяване 
на общите интереси на наро 
днте и народностите в соци
алистическа общност и отго 
ворността на органите на фе 
дерацията в извършването 
на задачите, произтичащи от 
Конституцията.

Трайни са задачите на вси 
чкгг организирани социалис- 

сили за заздравява

те ела вския президент с трай 
спаренти, знамена и лозунги.
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Югославско-нгпалски отношения

УСПЕШНИ РАЗГОВОРИ 

В НЕПАЛ
ски производители на сдру
жения труд в промишленост 
та и земеделието, както и за тически 

не на сплотеността и единст 
на югославската социа-

по-голямо участие на труде
щите се от село в самоупра 
витедното решаване и дого
варяне по всички обществе
ни въпроси.

Организираните социалисти 
чески сили ще се застъпват 
за същинско самоуправител- 
но организиране и функцио-

вото
листическа общност и равно 
правието на народите и на
родностите, в укрепване 
отбранителната способност и 

обществена -
на

онното бюро на необвързани 
те страни, а по-късно и на 
министрите на външните ра 
боти. Югославия и Непал са 
членове на Координационно ниране на общностите на ин 
то бюро.

Що се касае за Близкия ти. 
изток, двете страни търсят 
пълно провеждане на резою
циите на Съвета за сигурно- Съюза на синдикалните и

Генералното събрание, ществено-политическите орга 
посеще- «изации в учредяването и

областта на енергийната кри 
за и икономическите отноше 
ния в света, ролята и задачи 
те на необвързаните страни, 
положението в Близкия из
ток и пр. Дадена е пълна 
дкрепа на политиката на не 
обвързването, но е изтъкна- 

потребата от по-бъР3о

Ин-След посещението на 
дия и Бангладеш президен
тът на СФР Югославия Йо- 
сил Броз Тито със съпругата 
си и официалната делегация 
от 2 до 5 февруари бе 
официално приятелско посе
щение в Кралство Непал.

Югославският гост и съпру 
в Кат-

системата на 
та самозащита и 
гурност на 
укрепването на 
мостта и необвързаната външ 
на политика на СФРЮ, а 
срещу унитаризма и бюрок
ратичния централизъм, наци 
онализма и сепаратизма.

На края на резолюцията 
се изтъква, че цялата 
активност трябва да бъде 
пропита от духа на Писмото, 
Платформата за X конгрес 
на СюК и борбата за стаби
лизация на стопанството.

си-
страната, в 

независи-
тереенте и местните общноспона

Голяма е отговорността на 
Социалистическия съюз, 

обта и
и ефикасно провеждане на 
резолюциите и решенията 
на необвързаните страни. За 
това Югославия ” Непал се 
застъпват за възможно

среща на Координацп

гата му на летището 
манду бяха посрещнати от 
непалския крал Бирен 
дра и кралицата Айшвария- 
Иначе Тито бе първият чуж 
дестранен държавник, който 

Непал от както мла
дият Бирендра е станал крал 

хималайска држава.

ст и
След успешното

ние в Кралство Непал прези функционирането на делегат 
дентът Тито замина за Си- «ата система. Съвместно с

исички общсствено-политичес 
ки организации, те имат не 
посредствени политически за

иишяшиииииииишмимивиииимиимиимиишшшмшшшииииивии

тази

ио-
скора

посети

на тази
Президентът Тито и сътру

дниците му водиха политиче 
крал Бирен

Босилеград
ски разговори с

най‘висшите Ръковол1‘дра и
тели на правитеството 
Непал. В разговорите 
тигнато пълно съгласие

разгледани въпРоси отна билатералните 
международна-

Подготовки за 

чествуване на юбилея
на

е пое 
по вс

ички 
областта
отношения ита обстановка. Билатерални- 
те отношения са оценени ка 
то твърде добри и приятел
ски. Югославия и нейната »ъ 
ниша политика се ползват с 
голямо доверие и репутация 
в Непал. Констатирано е, чс 

всички условия
зна-

Събирането на средстава за изграждане на па- 
метник-парк на падналите бойци на Църноок 
ше продължи до началото на май — предлага 
Общинския комитет за чествуване тридесет- 
годишнината от освобождението на Босилег- 
радския край от фашизма.

Както е известно, тази година е юбилей
на. Ознаменува се 30-годишнина от освобож
дението на Босилеградския край от фашиз
ма. Според програмата на Общинската борче- 

, главното тържество ще бъ- 
з май на Църноок. Дотогава

съществуват ^
скромният стокооомем 
чително да се разшири, а 
югославските предприятия

ВЪЗМО/КНОСГИГС
П експлоатация

на ово
ла изучат 
за участие
на горите, ггрераоотка 
шия, изграждане ма ллвАил 
цици и по-малки иоло'‘с 
рали. Съставено с и 
мение за научно-техяическ, 
сътрудничество, коего
бъде подписано по-късно.межлуиароА- 

обстанов-
обсъдили

ска организация 
де устроено през 
на историческата местност на тази планина 
трябва да бъде построен паметник-парка и 
доведена вода. в. в.

Във връзка с
мата политическа
ка двете страни са 
най-актуалните въпроси ог

Й. Б. Тито и Муджибур Рахмак



Съобщение за разговорите между Югославия и Бангладеш жденис, че мирът и сигур
ността са Неделими И че по 
лнтиката ш разбирателство 
и мир ще обхване
СВЯТ.

Двете страни подчертаха 
спешната потреба от разре
шаване на кризата в Близ
кия
здрав мир в този регион, ко 
сто представлява сДна от 
.най-важните и спешни зада 
чп па цялата международна 
общност. Те изразиха 
пие, че това единствено мо
же да се постигне въз осно 
ва на пълно изтегляне на из
раелските войски от окупи
раните арабски територии и 
с осъществяването на закон 
нитс права на палестинския 
народ.

Двете страни подчертаха, 
че сайгонския режим и оне
зи, които му помагащ в на
рушаването на Парижките 
споразумения и довеждат та 
зи част на света до ръба на 
войната, са отговорни за съ
ществуващата военна опас
но:'! в Иидокитай. Лрезиден 
тът па СФРЮ и премиерът

рика за укрепване на тяхна 
та политическа и икономи 
чсска независимост и сигуо 
ност както и исканията 
пълен суверенитет над 
ите природни богатства.

ЮГОСЛАВСКА ПОМОЩ :<д
СТОПАНСКО РАЗВИТИ* 

НА БАНГЛАДЕШ

ПрезидентЪГТ на СФРю 
премиерът на Бангладеш ш. 
дробно обсъдиха билато-рал 
иите отношения между д0/ 
те страни и изразиха 

постигнатия
нре-дък в разширяването на 
сътрудничеството между д... 
те страни в различни обла 
сти. Те още един път потвъп 
диха готовността на прави 
телствата им да продължат 
съществуващото плодовито 
сътрудничество във всички 
ооласти и сс съгласиха, че 
е необходима редовна 
султация «а съответно 
нище по политически и ико 
комически

«елия

Политиката на необвързване най-вярно 

отразява тежненията на народите 

от делия свят

еьо-

изток и постигане на

мис-

задо-ВОЛСТВО от на-
сътрулничествопомпческо 

между необвързаните стра
ни. Във «връзка с това те 
подчертаха необходимостта 
от повече усилия за укреп
ване ''па единството и соли
дарността на необвързаните 
страни и за съгласуване на

Президентът на Републиката Йосип Броз Ти- 
то със съпругата си и група сътрудници след Ин

дия посети Народна република Бангладеш. В Бан
гладеш Тито от 29 януарн до 2 февруари бе гост 
на президента на републиката и председателя на 
правителството Муджибур Рахман,

По същото време президен 
тът Й. Б. Тито се срещна 
с президента на Народна ре 
публика Бангладеш Муха- 
мад Улах, е когото води сър 
дечни разговори. Югослав
ският президент със съпру
гата СИ 11 СЪТРУДПНЦПТС ПО- 
сстн повече места от исторп 
чсско, икономическо и кул
турно значение в Бангладеш.

УКРЕПВАНЕ МА ЕДИН
СТВОТО И СОЛИДАРНОСТ
ТА НА НЕОБВЪРЗАНИТЕ

становищата и активността 
нм п различни области. За
това се съгласиха, че с не
обходимо да сс свика въз
можно по-скора среща иа 
представители па нсобвърза-

кон-
рав-

По време иа разговорите 
е констатирана близкост на 
становищата по текущите н 
международни въпроси. Две

въпроси. Двете 
страни водиха подробни ра 
зговори за икономическото 
сътрудничество и със 
волство констатираха 
направен голям напредък 
това отношение.

Бангладсжката

задо-
че с

в
о време ма посещението те 

навсякъде бяха топло и сър
дечно приети от народа и 
ръководителите на Бангла
деш. Това е отражение на 
историческата тъждествсност 
между народите на двете 
страни и борбата им за на
ционално и обществено осво 
бождение, както и отраже
ние на постигнатото равнище 
па отношенията, на искрсно 
то и дълбоко приятелство, 
осиозано върху взммно ува
жение и разбирателство. ’

страна за
позна югославската с Целите 
на своя първи петгодишен 
план и с потребата от дъл
госрочно всестранно сътруд
ничество с Югославия, кое
то ще допринесе за изпълнс 
нието на плана. Югославска 
та страна изтъкна, че цени
усилията на правителството 
на Бангладеш за дългосроч
но стопанско развитие на 
страната, като изказа 
ност за сътрудничество 
зи насока съгласно 
възможности, 
също

готов- 
1 в та

своите 
Двете страни 

нщхредъка 
развитието на

Ю сославската страна бе 
дълбоко импресионирана От 
напредъка постигнат в Бан
гладеш и усилията да се из
гради нова обществена и по 
литическа ; система в течение 
на двегодишния период от 
получаването на независи
мост и от очевидния възход 
и решителност на народа на 
Бангладеш успешно да над
делее наследената икономи
ческа изостаналост. Прези
дентът на СФРЮ и негови
те сътрудници проявиха 
жив интерес към развитие
то в Бангладеш и със сим
патии подкрепиха усилията 
на народа на Бангладеш за 
да пестигце целите на разви 
тието и обществения про
грес.

обсъдиха
направен в 
търговските и икономически 
отнзшения между двете стра 
ни и се съгласиха да пред
приемат необходими мерки 
за разширяване на взаимно 
полезното сътрудничество 
тази област:

те страни изразиха задовол
ство от положителното раз
витие на отношенията в све
та, крето особено се отразя
ва в нарастващите тежне
ния иа -народите да заздрав
ят и запазят своята незави
симост и сами да решават 
за своята обществено — Ико
номическа еманципация "и да 
вземат активно участие / в 
международните отношения, 
с цел да се осигури здрав 
мир, независимост и обще
ствен прогрес. ; Президентът 
на СФРЮ и премиерът -на 
Бангладеш, обаче, 
ха; че 'мирът и стабилност
та в света все: още са зас-тра 
шени от ■ редица големи: не
решени проблеми. Политика 
та на сила и'доминация й 
по-нататък заплашва незави 
симите -страни, а язът между 
развитите и развиващите се 
страни расте тт по-.нататък, 
колониализмът все още дър 
леи в подчинение милиони 

* хора* в Африка; докатъ~ рас
истките режими в Юлена Аф 
рика грубо-1и фАатраншю на_ 
рушават основните човешки* 
права, което осъди цялата; 
миролюбива общественост в 
света. Двете страни пбтрър-/ 
диха, че политиката Аа нс- 
обвързаяе, към деоято, две
те встрани са ''дъдбрко; С-при^ 
вързани; представлява неза-' 
меним фактор, най-вярно от; 
разяващ оправдателните те-’ 
жнеиия навред , в света. Те 
изразиха задоволство поради 
факта, че все по-голям: брой 

; страни приемат тази полити 
ка, ,потвър ле давайки , по тоя, 
начин виталността и трайно 
стта -на необвързването и не" 
ювото голямо значение

па Бангладеш считат, че ми 
рьт в Индокитай и в Югоиз 

. 704на Азия може цялостно 
да се осигури само чрез по
следователно провеждане на 
Парижките споразумения за 
Виетнам и

нитс страни иа съответно 
равнище. ;

ПРИНОСЪТ НА БАНГЛА
ДЕШ КЪМ СТАБИЛИЗАЦИ

ЯТА НА МИРА В АЗИЯ

В

Президентът на СФРЮ от 
името на съпругата си, съ
трудниците и свое име изра 
зи благодарност за извънред 
но топлото и приятелско по
срещане и внимание от стра 
на на ръководителите и на
рода на Бангладеш. Юсослав 
скияг президент покани пре- 
президента и премиера на Бан 
гладеш Мухамед Улах и Му 
длсибур Рахман да посетят 
Югославия. Поканата е при-, 
ета с удоволствие, ' а дата 

посещението ще бъде 
определена допълнително.

е премахванто на 
външната помощ и подкре
па на режима на Аон Нол 
в Камбоджа.

Премиерът на Бангладеш 
посочи неотдавнашните съ
бития в подконтинента както 
градивния и положителен под 
ход на правителството на Ба 
нгладеш за нормализиране 
на отношенията между стра 
нитс от този регион.

Президентът на СФРЮ по 
лолсително оцени 
на правителството на Бан
гладеш под ръководството 

шсик Муджибур Рахман и 
инициативата, кодто той пре 
дприе за създаване на поло 
жснис на/мир в тая част на 
Азия. Двете страни 
че всички такива усилия 
особено онези, които 
сочени за пълно 
на споразумението в Делхи, 
водят към по-нататъшно по 
добруване на атмосферата в 
отнршенията на подконтинен 
та и -пробиват път' за уста
новяване на здрав мир и до 
бросъседски отношения 
тоя регион.

Югославската страна мно
го цени . приноса" на Бангла 
деш- ,в постигането на стабил 
пост и мир -6 Азия и в:- све
та и изрйзява/надеждата, че 
Бангладеш "на:скоро ще бъде 
приет , в Обединените нации. БЛИЗКИя 
Президентът на СФРЮ из- 
«есе \най-новата обстановка 
в Евродз, ' след конференци
ята за.европейско сътрудничс 
ство и сигурност. Председа
телят % а правителството на 
Бангладеш изрази дълбоко 
задоволство, поради отслабва 
нетона / напрежението и на- Заместник - министър цре- 
предъда в преговорите, в Ев дседателят и министърът на
рода- в който ,‘Югославия — външните работи на Сирия
провеждайки • политика на Абдел Халим Кадем е зая-
мир разбирателство и съ- вил, че неговата страна ще
труднйчество и вдъхновена се съгласи за разделечаване
от ."принципите на полцти- На войските с Израел на то
ката на необвързване — да- ланския фронт. В изявлени-
ва значителен принос. Двете ето си пред вестника на Са-
страни изказаха дъбоко убе удитска Арабия „Ад рияд'’

Двете страни също осъж
дат свалянето на законното 
конституционно правител
ство на Народното единство 
на президента Алиенде в Чи 
ли От страна на военната ху 
нта. Те подкрепят усилията 
на страните в Латинска Аме

изтъкна- уенлиятаПрезидентът на СФРЮ во
ди разговори с председателя 
на правителството на Бан
гладеш по различни въпро
си от взаимен 
областта на двустранните и 

отношения.

на
на

ЕГИПЕТинтерес, от

считащ Възобновяване на разруше
ните градове

международни..
Разговорите се водиха в ат
мосфера на приятелство^ сър 
дечност и взаимно разбира
телство.

са на-
прилагане

Египетският президент Ану 
ар ел Садат е издал нарел<да 
не от Държавния бюджет 
да се отпуснат сто милиона 
долара за възобновяване на 
градовете по протежение на 
Суецкия канал, които мно
го пострадаха през послед
ните 
войни.

Каирският вестник „Ал ах 
ралГ' пише, че първата фаза

ИЗТОК

на новото откриване на Суец 
кия канал ще продължи 
шест месеца, докато каналът 
ще бъде оопособен за пол
зване в обем какъвто имаше 
преди 1967 година. По-късно 
Египет възнамерява да раз
шири и продълбочи канала, 
така че през него ще могат 
да минават и танкери от 
хиляди тона.

Шд-тстЗо в

ВЕСТНИК НА БЪЛГАР 
СКАТА НАРОДНОСТ В 

СФР ЮГОСЛАВИЯ 
Изляза всекн петак 

Урежда редакш 
колегая

израелско — арабски

250

" Дярмтор,
огговорет, рялактор 

ТОДОР ВЕЛЧЕВ 
Тшпркскл редактор 

БОГДАН НИКОЛОВ 
Издава „Брктстко" — 

^ Нягш. Станко Пкуновяя 
Г Т2. талафо* И4М

Годшпеи кбоааижт 40.

главгя в

Сирия е съгласна за раздале
чаване на войските с ИзраелВ

съвременната международна- 
обстановка. Двете страни Ухо- 
вториха своята решителност 
да дадат максимален гтриос 
в провеледането на решени
ята и заключенията, от. Чет
въртата конференция на не
обвързаните на най-високо 
равнище състояла се в Ад-

министърът Кадам, обаче ® 
казал, че споразумение 
раздалечаване на _ 
трябва да дъде първият е 
ап в пълното изтегляне на 
Израел От всички окупирани 
арабски територии и обезпе-

палестия-

за
войските*

:
к *2Ю-«*М329 

СДК — Ниш
«Кун Жлрл-П|

&впяч", От. Па жир, а отделно на онези от
насящи се до взаимното ико

чаване правата на 
ския народ.М Т2 - Пи
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цЪи™диМва ^~^°д 3°-гоЬиш*”*натана 7 сръбска ударна Белград

Изпълнителното бюро на СЮК разгле
да документите за Х-ти конгресВеличествен митинг в село Ябуковик На 29 януари в Бел

град се състоя заседание 
на Изпълнителното бюро 
на Председателството на 
Съюза на югославските 
комунисти. На заседание 
то бяха разменени мне
ния във връзка с изгот
вяне на документите за 
Десетия конгрес на 
СЮК.

Изпълнителното бюро 
обсъди проекта на идей
ната платформа за само 
управителното социалис 
тическо преобразование 
на възпитанието и обра
зованието и проекта на

платформата за полити
ката и задачите на Съю
за на комунистите в об
ластта на културата и 
науката. След като ги ра 
згледа Комитетът за под 
готовка на Десетия кон
грес на СЮК, тези доку 
менти ще бъдат доставе
ни на Съюза на комунис 
тите и по-широката об
щественост на публично 
обсъждане.

На заседанието бяха 
обсъдени и някои въпро
си от редовната дейност 
на Изпълнителното бю- 

(ТАНЮГ)

ПРАВИ^гаГЛ^Д^НА^ЕЖИВЕЛИТЕ^ОШт^п^ ЗЛАТКОВИЧ — МИЛИЧ ВА
ЖНИЯ КОМИТЕТ НА КП ЗА ВРАНЯ И ПИРОТ ?л “РЕТАР НА ОКРъ-ПРОИЗНЕСЕ РЕЧ И ПИРОТ СЛАВОЛЮБ ПЕТРОВИЧ — ГЕРА

В малкото планинско цър- които изтъквам- 
нотравско село Ябуковик, къ сръбска ударна' 
дет-о преди 30 години бс фор мановскиГ одряд 3 
мнрана прославената 7 сръб македонска бригада 
ска ударна бригада, в «еде- ска бригада, както и 
ля се състоя голям народен български 
митинг с който и завршиха 
двудневниате тържества на 
народа от въстаническа Лу- 
жница и Църна Трава. На 
.митинга писъсвуваха Драги 
Стаменкович, Риста Антуно- 
вич, Милия Радованович и 
генералите от Юсославската 
народна армия Жика Костич 
и Станимир Йованович. След 
като бяха положени венци 
пред паметниците на загина 
лите герои пред няколко хи 
ляди граждани и преживели 
бойци от 7 бригада говори

22, 5 и 46 
ДИВИЗИЯ, ку 

ударна 
косов-

гледано ретроспективно през 
тези 30 години те обективно 
трябва да представляват при 
нос за сближаването между 
двата съседни народа. Тук 
в Църна Трава и Аужница 
пребивава и оттук ръково- 
дегце борбата в ювоята стра 
на Главният щаб на народо- 
освободиелната войска за 
България- Последователно 
провеждайки 
Ю гославската 
ска

първия 
партизански -со- 

трънски отряд и 
софийска
изтъквам формира

нето на тази, 7 сръбска уда
рна бригада., защото тя бе 
създадена като първа регу- 
ларна част на тази терито
рия- Геостратегическото 
ложение на църнотравско — 
лужннчка и враз-гско — 
ринската територия доприне

фийски — 
първа 
Особено бригада.

линията на
комунисти че- 

партия на сътрудниче
ство със съседния българ
ски народ и антифашистки
те сили, ние на дело дока
звахме

Но ро.
пи-

Тридесвтгодишнина на Службата за сигурност
установяване на извън 

редни връзки с Македония 
и Косово. Затова още от пър 
вите дни .на въстанието бе 

военият секретар на Окръ- обърнато голямо внимание 
жния комитет на ЮКП за на сътрудничеството с наро-
Враня и Пирот Славолюб Пе дооовободителното движение 
трович — Гера. в Македония и Косово. С

гордост можем да кажем, че 
бойците от този край на Сър 
опя, както и Цяла Сърбия 
чрез съвместната борба с 
останалите народи в Югосла 
5ИЯ дадоха ценен принос 
братството и бойното

привържоноста си 
пролетарския интерна

ционализъм и международ
ната

към НА ЧЕСТВУВАНЕТОТИТО ПОКРОВИТЕЛсолидарност. С това 
свое становище и дейност от 
наша страна създавахме оп
ределени основи като преду- 
словие за осъществяване 
приятелско 
със

за всички числящи се към 
службата на сигурността.

За тазгодишното ознамену- 
ване на деня на службата за 
сигурност е образуван и тър
жествен отбор, който се ог
лавява от председателя на 
Съюзния изпълнителен 
вет, другаря Ажемал Би- 
едия.

Във Федерацията, републи
ките и покрайините, ще бъ
дат образувани или са вече 
образувани делови тела за 
това чествуване, които ще 
утвърдят конкретни програ
ми за всички активности и 
манифестации в рамките на 
прославата и ще се грижат 
за тяхното осъществяване. 
Реализацията на тези програ 
ми трябва да започне в най- 
скоро време.
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Тази година, на 13 май ще 
се навършат 30 години 
деня когато с нареждане на 
върховния комендант на На- 
родноосвободителната войска 
на Югославия другаря Тито 
е формиран в Дървар Отдел 
за защита на народа (ОЗНА), 
ядрото на нашата служба за 
сигурност. С този зачителен 
акт на нашата революция бе 
санкциониран богатият опит 
в областта на сигурността и 
защитата, която се зароди в 
първите дни на нашата На- 
родгюосвободителна борба.

Президентът на република 
та другарят Тито прие да бъ
де покровител на това 
ствуване, което представлява 
особена чест и задоволство

от

на
Спирайки се върху бойния 

път на бригадата Славолюб 
Пстрович между другото 
подчерта, че в 117 военни 
действия срещу окупатора и 
неговите слуги бригадата в 
бойния си поход от Църна 
Трава до Словения е уча
ствувала в освобождението 
на Соко Баня, Княжевац, За 
йчар, Бор, Белград, Чачак, 
Зворнпк, Любовия и други 
градове. В тези военни дей
ствия бригадата е загубила 
465 бойци и имала 1384 ра
нени. Същевременно тя е 
извадила от строя 3600 не
приятелски войници и офи
цери, пленила 2836 и голя
мо количество военни мате 
риали. Триумф на военния 
поход през Източна Сърбия 
представлява прочутата Бу- 
ковишка битка, в която за 
едно с 14 бригада напълно 
разби четническия корпус от 
12 хиляди души.

сътрудничество 
своя български съсед в 

следвоенния период”, — под
черта^ между другото Сла
волюб Петровпч.

В продължение на речта 
си Славолюб Пстрович гово
ри за най-новите движения 
в Съюза

съ-

на
един

ство между нашите народи'’.
Говорейки по-нататък за 

сътрудничеството с българ
ското освободително движе
ние той каза:

на югославските 
комунисти като подчерта, че 
анархо - либсралистическите 
сили през изтеклия период 
са нанесли големи щети 
икономически

на,,Ценно начало и основа за 
по-късното сътрудичество с 
антифашистките сили, които 
се дигнаха в съседната со
фийска област, датират още 
от лятото на 1942 година и

неразвитите
краища, между които 
бе.но на въстаническа Цър
на Трава и Аужница.

осо-
че-

Д. Йотов

Изборна конференция на старейшинише от Iзапаса в Димитровград, разгледахме значе
нието и ролята на нашата организация в се
гашната и бъдещата работа, критически осъ
дихме изминатия път и работа като общес
твено-политическа и военна организация, 
оценихме основателността на Вашите насто- 
явания, че занапред трябва да се бъде още 
по-последователен на нашата революция и 
самоуправителното социалистическо разви
тие.

запаса
1

Обучението на населението 

- основна задачаСлед като се спря върху 
специфичностите на терито
рията на която е формира
на бригадата и където зло
деянията на окупатора бяха 
засилени с великобългарски 
аспирации. Славолюб Петро 
вич каза: „Сръбският народ 
от този край бе подложен 
на кървави методи на бъл- 
гаризация, чиято злодеяния 
ще влезат в аналите на В то 
рата световна война като 
потресающа история на опет 
няване на човешката циви
лизация- Трябва да кажем 
също така, че по това вре
ме в България започнаха да 
се организират антифаши
стки сили като предтечи на 
Отечественофронтовска Бъл
гария, с които имахме тясно 
сътрудничество, което обек
тивно допринесе отговорност 
та и вината за тези злодея
ния да не паднат върху бъл 
гарския народ, който и сам 
беше жертва на фашисткия 
терор. Обаче пито терорът, 
нито насилието, нито пълна 
та концентрация на военни 
и политически сили на вра
га. не успяха да осуетят Юго 
славската комунистическа па 
ртия да организира въста
ние и в тази част на наша
та страна. По този начин 
църнотравско 
оперативна територия стана 
военно — политическа база 

иародоосвободител нот0 
движение, в която бе извър
шена комплетна мобилиза
ция на всички човешки и 
материални потенциали. На 
тази територия бяха създаде 
ни елитни части на народно- 

вдйска и

нато и съдействието е мест
ното население и Помощта, 
която Съюза на старейшини 
тс от запаса с отказал и про 
всждансто на обучението на 
населението във всенародна 
та отбрана.

За нов председател на 
Съюза на старсйшнатс от за 
паса бе избран Димитър Сла 
вов, а за подпредседседатсл 
Кирил Трайков.

От конференцията бе изп
ратено писмо до другаря Ти 
то с привети и предложение 
да бъде избран за доживо
тен председател на СЮК и 
президент па СФРЮ.

На 3 февруари в Димитров 
град се проведе редовна 
Общинска изборна конферсн 
ция на Съюза на старейшини 
те от запаса, на която бе разг 
ледана досегашната дейност 
и предстоящите задачи на та 
зи обществено-политическа

Оценихме нашата работа като запасни 
бойци-старейшини, схващайки нашите обще- 
ственни задължения, да пазим и защитаваме 
суверенитета и интегритета на нашето само- 
управително общество и революционните 
придобивки — братството и единството на 
нашите народи и народности и се задължа
ваме в нашите редици, а в рамките на прог
рамата на Оюза на югославските комунисти 
да провеждаме всички становища, които ка
то върховен комендант ни Вие възлагате, 
другарю Тито.

организация-
В доклада, кс/йто изнесе 

досегашния председател на 
Съюза Кирил Трайков, осо
бено бс подчертано ней
ното значение в днешните 
условия и съдействието и 
с останалите обществено-по
литически и обществени орга 

както и с редовни

а

|
иизации. 
те части на Югославската на 
родна армия* Също бе изтък 1л. д.

IнОбещаваме, че с всички сили ще се за
стъпваме в нашата организация да обезпечим 
чист морално-политически 
запасни старейшини, а чрез това се приобща
ваме към милионните желания на трудещите 
се навред из страната да ни останете дожи
вотен председател на Съюза на югославските 
комунисти и президент на СФРЮ.

I3 1До председателя на Съюза на 
комунистите в Югославия и въ
рховния комендант на въоръ- 

сили на СФРЮ

з лик на нашите
I II
1 жените
Ш
I I1 ЙОСИП БРОЗ ТИТО 

В е л г р а д
иранската

1 Гостите и делегатите на 
Общинската конференция на 
СРВС Димитровград

а
Скъпи другарю Тито,
Събрани днес на редовна Общинска 

конференция на Съюза на стареЙшииите от

1на
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Обществено-политическа хроникатитов фонд ОТЗИВЪТ Е 

' ИЗВЪНРЕДНО ГОЛЯМ Накъде върви »Видлич«?
лица са вписали по 50 иделии

60 динара. Ако сс има пред 
пил. чс доходите на тези ра
ботници са сравнително ни
ски — тогава тяхното учас
тие в него действително пред 

на високо

ВАБУШИИЦА. — 1‘илко "" ьльх„ „ Пабушпишка оо
КОЯ акции • Ь с1Т„ с «. 
"^ ентусиазъм, както за.ш- 
сваното » Титовпя Ф»»А :,а 
„оофсечонплио осиособява- 
не и школуване на работни-

1,1 Според думите на нрсдссда 
Общинския еннднка- 

Петър Йончич, ра 
„Тскстнлколор” Д« 

сега над 400 граждани и 21 
организации и учреждения 
участвуват в неговото фи
нансиране. Записаните общо 

сума от 170 хиляди 
лица

ституции и Съюза на 
листите и хората в 
си преследват свои лични 
цели и водят своя политика, 
противоположна па полити
ката па Съюза па комунисти 
те. А политиката на СЮК е 
ясно определена в Писмото, 
Платформат а за Десет ия кон 
грес, в заключенията на Об
щинската конференция на 
СК но кадрови въпроси. За
що не е прието предложение 
то на партийната организа
ция председател на Социа
листическия съюз да бъде 
член па СК.-* Защо член на 
СК да не бъде председател 
на местната общност? Защо 
за бировина да сс решава 
извън всички социални и ху 
мании моменти? Нима първо 
то условие за живот в тези 

да си член 
операция ,.Видлич“? Според 
кой конституционен аманд- 
ман е това, според кой устав?

И не е чудно тогава, защо 
тези хора не разбират кадро 
вата политика като класов 
въпрос в най-тесния смисъл 
па думата. Ако разбираха то 
ва — биха се позабавили е

кому-днтелм да сс сдружават и да 
основават земеделски коопер 

Никой няма право да
сътрудничеството 

им е други земеделски орга 
•низации па сдружения труд 

доброволни равноправни 
начала.

В протокола от изборното 
събрание ша партийната ор 
гаипзация във В. Одоровци 
четем:

— Съществува 
КМ проблем...
..Видлич“ не приема кадрова 
та политика па Съюза ,,а ко 
му пистите ма отговорни пое 
то»с да бъдат членове иа тя*. 
СК. Предлагани са били за 
председател па местната об- 

и местната оргаииза-

лея
ации.
пречи на

политичее
Кооперацияставлява проява 

съзнание.
Характерно е, че динамика 

та на записване в Титов фонд 
напоследък е особено интен
зивна. Само във вторник на 
29 януари т. г. сс зачлениха 
150 граждани. Според тези 
резултати трябва да сс оча
ква, че Бабушнишка община 
ще даде голям принос към 
Титовпя фонд, като забеле
жителна институция, предна
значена да по.чогне на работ 
циците в оспособяяането н 
дошколувансто им.

Успехът сс дължи не само 
на популярността на акция
та. но II иа всестранното ан
гажиране на обществено — 
политическите организации, 
на първо място на дейност
та н ангажирането иа сиидн 
калните организации и Об
щинския синдикален съвет.

М. Б.

па
и самоуправитслпи 
Но тук" няма да говорим зателя йо

ден съвет 
ботник в В кооперация „Видлич“ не 

сс занимават 
въпроси. Поне така е предс
тавено в протокола ог из
борното събрание.

От прочетеното в протоко 
налага

е тезисамо
щност
цмя па ССРН. Предложение 
то било отхвърлено. Значи 
там !сс отрича същсствува- 
шето на СК и ССРН. Едип 
п същи хора водят политика

са дали
11 ТО отделнидинара

110 хиляди, а организациите 
и институциите — над 60 хи
ляди динара. Всички члено
ве на колектива в осиовно- 

в Бабу шпица.

ла, един въпрос :се 
сам: какви норми на поведе 
ние, и то политическо пове 
допие, са валидни за чякоп 
хора във „Видлич“?

в двете села ...
— Миналата година лай

но предложение паример
Съюза па комунистите за сел 
ски бировин бил избран 
е мнозинство гласове) Тодор 
Каменов. Въпреки това би
ло наложено па Никола 
Алексов да стане бпропп. 
Съюзът па комунистите осъ
дил тази постъпка.

Председателят ма мес
тната общност не предпри
ел никакви мерки. Тази 
година отново предложи
ла Тодор Каменов, тъй като 
не притежава мито имот 
пито добптак чс е „същинс
ки пролетарий“, а има на 
издръжка четиричленно се
мейство, инвалид е от война
та ... Бировин отново ста
нал Никола Алексов, който

то училище 
гимназията, основното учп- 

в Любераджа н СУП 
членове на Титовпя

Тези маниери, най-меко ка 
за но, не са в съгласие е Пие 
мото, Платформата и опия 
качества, които съдържат те 
:ш документи. Четейки прото 
кола, се получава впечатле
ние. че решаващи фактори в 
кооперация „Видлич“ опро
вергават съществуването на 
Съюза па комунистите във 
Височкн Одобровци.

две села е на ко-ЛИЩС 
станаха 
фонд.

В други пък организации 
ВНтози процент е твърде 

сок. В „Тскстнлколор”, на
пример, са се зачленнли 
на сто от работниците, а

80
от-

кадровия въпрос в своята ор 
гапизация и биха казали, че 
управникът на кооперацията 
трябва да бъде член на Съю 
за на комунистите. Това би 
трябвало да бъде и е предсе 
дателя на местната общност 
и те би трябвало да се про
тивопоставят на всяко разеди 
нение на силите и сеене на 
недоверие към Съюза на ко 
муниегите в общината, обще 
ствено-политическата

Босилеград Да допуснем, чс организа
цията не е работила дейно, 
чс хората имат основание да 
бъдат недоволни от пея. Ко
гато твърдим това, не губим 
от предвид факта, че Писмо 
то и Платформата и консти 
туциоините амзндмани са за 
дължителни за всеки наш 
човек. Вместо искането на 
Общинския комитет и Общи 
нската конференция да се пр 
еизпита дейността на органи
зацията и отговорниците да 
бъдат подведени на партий
на отговорност, получава се 
едно крайно лошо отноше
ние и намалява влиянието 
на Съюза на комунистите 
върху процесите в селото. А 
и как иначе да се разбира 
следното: всички акции, кои 
то раздвижи партийната ор 
ганизацид да не могат да се 
доведат докрай? Или 
нещо: защо и за втори път 

- „ за бировин отново е избран
в предизоорната дейност в Тодор Каменов? Кой

да отрече твърдението на 
партийната организация, че 
това се прави само заради 

те хора няма да заоравят пре Туй, че Каменов 
дствателните тела да обепе- 
чат в работническо болшин 
ство определен брой жени и 
младежи. Добрата организа
ция и организираното заст
ъпване за такава избирател 
на дейност ще обезпечат 
пълен уЬпех. А в основната 
на всичко се изтъква една 
стратегическа цел — да не 
се създават групи, кър- 
чмарски комбинатори от раз 
ни видове, които действуват 
вън от Социалистическия 
съюз и Противно на. полити
ката и критериите, приети на 
53-то заседание иа ЦК иаскс.

Следователно, не трябва 
никога да се губи от пред
вид, че всяко разтакане, зна 
чи всъщност приемане на та 

на ли

Работниците ще се запо
знаят с проектостатута

е състоятелен стопанин.
Заключението с следното: 

„..понеже е член на ,,Вид- 
той (Алексов) 

бъде бировин“. Щом

на съвместни засе-Проектостатутът на Боси- 
леградска община ще бъде 
обсъден от всички работни
ци на трудовите органнза- 

заключи

съжда
дания, на които ще участву
ват всички работници от сто 
ланските организации, 
таналите стопански организа 
ции, по селата, проектоста- 
тутът ще се обсъжда поотде 
лно.

лнч“ тогава 
може
нещо предложи организация 
та на Съюза на комунистите 
— предложението се отхнъ- 
рля. Никой не отрича право 
то на земеделските произво-

общ-
ност и с градивното си дей
ствуваме биха съдействували 
за преустройство на амандма 
нни начала, за да се създа- 
дат условия за широко внед 
Ряване на животновъдното 
производство.

Явно е, че не е така и че. 
имат друга цел. Иначе биха’ 
се занимавали

В ос
дни в комуната — 
Общинския синдикален съ
вет.Договорено е в Босилег
рад проектостатута да се об В. В.

Обзор Пред изборите с проблеми.
произтичащи от 
план“, биха търсили 
ж пости

„зеления
възмо-Подготовките за изборите 

иа делегати и делегации в 
обществено - политическите 
общности започнаха. Общин 
ските организации на ССРН 
и Синдикатите приемат про- 

на които

още
за производствено 

сътрудничество на първо мя 
сто оьс „Сточар“, за да цред 
ложат

дефинира, за всеки кандидатна в този важен период са 
длъжни да приемат статути, 
самоуправителни споразуме
ния, обществени договори, 
правилници, общински стату 
ти, да извършат учредяване 
на общностите на интереси
те и скупщините, да органи
зират основните организа
ции. на сдружения труд. Нак 
ратко казано, тази предизбор 
на дейност е интезнивно про 
дължение на непресъхваща- 
та политическа дейност по 
Писмото и Платформата. То 
ва същевременно е и полити 
ческата задача върху която 
трябва да се организират 
трудовите хора, работничес
ката класа и гражданите, по 
времето когато избират деле 
гати и делегации.

Успоредно с това, 
отколкото когато и да било 
досега, организираните тру
дови хора са длъжни да не 
позволят на всички 
които по какъвто и да било 
начин, се противопоставят на 
процесите на самоуправление 
то и социализма да с@ проя
вят макар и като възможни 
кандидати. Това значи, че 
на кандидационните конфе
ренции в организациите 
сдружения труд, местните об 
щности или общностите на 
интересите, обществено-поли 
тическите организации тряб
ва да се създаде такава по 
литическа атмосфера, щото 
конференциите, комисиите и 
координационните тела за ка 
дри, да предлагат такива хо
ра, които са отдани на поли
тиката на Съюза на комунис 
тите, самоуправлението, ите- 
ресите на работническата 
класа. Това е основният кри 
териий, който трябва да се

можепровеждане на съществената 
част от задачите в изборите. 

От друга страна, трудови-
на своите коо- 

най - изгодниператори 
условия за производство на 
мляко, или угояване на 
битък.

Тогавд биха разбрали, че 
и тази кооперация е част на 
самоуправителен механизъм 
на обществено — политичес
ката общност, задължена от 
конституцията да укрепва 
основите на икономическия 
политически, обществен и 
самоуправителн интегритет.

Иначе, с такова поведение, 
хората от „Видлич'- само 
сочат, че има конфронтация 
из други подбуди, на които 
накого са се позовавам!, а ко 
ито са в разрез с политика
та на Съюза на комунисти-

грами въз основа 
ще се организира тази, 
много неща нова и извънре 

разви
ва социалистическите

отно-

по до-не е член 
на кооперация „Видлич“?

Самоуправителното спора
зумение по настаняване на 
работа задължава и коопера 
ция ..Видлич“. От внесеното 
в протокола личи, че правда 
та е на страната на Каменов. 
Но надделялн хората от ко
операцията и местната общ
ност, които си водят своя 
кадрова политика. С други ду 
ми казано, кооперация „Вид- 
лич“, т- е., отговорните фак 
тори (в н€я, е станала във 
ВисоЧки Одоровци и Гуле- 
новци политическа сила, ко
ято се издигнала над общест
вено-политическите организа 
ции, самоуправителните ин-

дно важна акция в 
тието
и самоупрравителни
шения — базата върху коя
то се опира нашата полити
ческа и обществена система 
и производствени отношения.

Неотдавна таква програма 
бе приета и Бабушнишка оо 
щина. В нея е определен ка 
лендара, според който ще се 
изпълняват отделните акции 

предизборната и изборна
та дейност, както и опреде
ленията на прогресивните и 
револуционни сили в разре
шаването на въпросите око 
ло конституционните проме
ни, амандманното организи- 

класовия подход

в

повече
те.

М. Б.

онези,към РАЙЧИЛОВЦИране,
проблема на цените, жизне
ния стандарт, жилищната по 
литика, социалната и здрав 
на защита на трудовите хо
ра и т. н. Всичко това тря
бва да се проведе от начало
то на февруари до края на 

тази година. По-точно, 
и съ-

нтината и стратегията 
бералмзма, който ни е нане
съл много вреда. Либерално- 
тите и технократите винаги 
разтакаха с акциите, с цел 
да ги разводнят, да демоби
лизират и класата и народа 
от изпълняването на ежедне 
вните задачи. С цел да заба 
вят процеса на развитието 
на социализма и самоупрвле 
нието, като своеобразна фо 
рма на диктатура на про
летариата.

Ето защо, от съдбовно зна 
чение е 'поставените задачи

Открива се младежки клуб
Младежкият актив в село 

Райчиловци трябва да полу 
чи свой младежки клуб. То 
ва е заключение "на младеж 
кото събрание в селото, 
което около 40 младежи 
тъкнаха, че съществуват вси 
чки условия за основаване 
клуб в празните помещения 
на основното училище.

Клубът би трябвало да и- 
ма читалня и зала за кул
турно-забавни програми.

Ако райчиловската младеж 
успее да създаде клуб, 
голяма степен ще бъде ре

шем и проблемът на босиле 
градската младеж, която - 
града почти и няма условия 
за културна забава и Ра3 
влечение. Трябва да се 
бележи, че Райчиловци 
далечено само на два киломе 
гра от Босилеград.

На състоялото се младеж
ко събрание в РайчиловШ 

Воя Петкович

внааприл
формално-юридически
щински трябва да се построи 

на самоуправител- 
каквато

от-на
е отсградата 

ния
из-

социализъм/
предлагат амандманите, 
нституционните промени, Ти 
товото писмо и Платформа-

ко

та.
присъствува и 
член на 
на Републиканската
ка конференция*

Така гъсто зареденият ка
лендар не дава за право на 
онези, които мислят, че време 
то е късо и двоумейки се губ 
ят темп. Организираните сили 
трудещите се и работничес- 

класа във всяка общи-

и определените срокове 
бъдат зачитани и програми
те да бъдат изпълнени нав
реме и докрай в най-пълния 
смисъл на думата.

да Председателството
младеж

До
В. В-М. Б.ката
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ДИМИ ТРОВГРАД До 2 на сто. За разширява
не на производствените мо
щности И приемане ка работ 
ници. П КАДАСТРАЛНОТО ПРЕМЕРВАНЕ 

СПОРЕД ПРОГРАМАТАВСЕ ПОВЕЧЕ ХОРА 

ТЪРСЯТ РАБОТА

пример ако „Услуга“ 
20 тъкачни стана икупи

приеме работници от бюро
то, тя би получила 
кредит. Но и
ност не използва нито една 
трудова организация- И 
настаняване на работа 
фектни лица г 
ства, които не се 
по 20 хиляди 
ко лице, обаче

от него и
Според програмата на ра- не са разграничени. Общин- 

бота на Републиканското гео ският щаб заклюи: срещу 
детско управление в СР СъР всички лица не изпълнили 
бия, кадастралното пре^Р- законните си задължения ще 
ване на земята в Димитров- бъдат предприети наказател 
градска община трябва да ни мерки, 
стане през март и април т. - Но в момента Общинският 
г. Това е задължително апо- щаб е пред трудна задача, 
ред закона за премерване на По селата в Димитровградс- 
земята от 1971 годинд. Всич ка община се пръскатслухо- 
ки подготовки за премерва- 
нето трябваше да бъдат го
тови до 30 септември 1973 го'
дина. Обаче работите не за- сят треоттоворни лица, които 

в предвидения искат да внесат смут всред 
хорала.

В Щаба за кадастрално 
премерване ни - казаха, че
то ще стане през март и ап
рил и всички притежатели 
на имоти са дъджни да ги 
подготвят за премерване.

тази -възмож-

за
■на де

ое отпускат сред 
-- връщат, от 

динара за вся- 
и тези 'средст 

ва остават неизползвани. В 
съдействие с трудовите орга 
низа^ии Бюрото участвува 
във финансиране за преква
лификация на работниците, 
но и затова организациите не 
проявяват интерес.

Известно

Към края на миналия 
сец в Клона по бота.ме-

настаняване 
на работа в Димитровград 
бяха регистрирани 1.055 ли
ца, търсс^и работа. В сравне 
ние със през същия период 
миналата година това е зна
чително увеличение. Някол
ко години по-рано, през 1969 
година имаше само 350 ду
ши. Две години по-късно в 
Димитровград постъпиха на 
работа 600 лица. Но 
брой в бюрото 
почти два пъти.

От изнесеното може 
получи едно 
заключение: колкото повече 
хора постъпват 
все повече са онези, 
търсят работа.

Също и Общественото 
договаряне по настаняване 
на работа е повлияло за уве 
личение на броя понеже 
зина считат, че с Обществе
ното договаряне ще преста
нат и всички досегашни 
правилности при настанява
нето.

Но въпреки 
между тези лица има 
ра, които се нуждаят от ра-

ве, че кадастрално премерва
не няма да стане през 
година. Тези „вести” разна-

мно 1974

не-
вършиха. 
срок. Поради това Общинс
кият щаб продължи срока 
до 20 октомври, когато под
готовките за премерване на 
имотите трябваше да прик-

е, че трудовите 
организации приемат само ли 
Ца, завършили основно обра 
зование, а болшинството не
квалифицирани са без също 
то. Въпреки 
Бюрото е 
бъде

всичко това 
и хо-

техният 
е увеличен че от 'страна на 

предложено да 
организирано вечерно 

училище за завършване 
основно образование

Къде е изхода?

В Бюро по настаняване на 
работа се предприемат 
чии мерки да се обезпечи ра 
бота на онези 
наистина се нуждаят от нея- 
Но както измъкнаха 
помагани в настоянията си и 
От страна на трудовите орга 
низации.

За настаняване на работа 
за всеки стажант Бюрото за 
плаща на трудовите организа 
ции 20 хиляди динара 
реки че трудовите организа
ции задължава и закона да 
приемат стажанти, миналата 
година в димитровградските 
предприятия е приет само 
един стажант. Също се 
пуска и кредит, с лихва 1

кллочат.
Премерването трябва да за 

почне наскоро, имотите още

да се 
парадоксално на

А. Д.и пред
ложението прието още през 
1972. година, 
предприемат конкретни мер-

разлина работа, 
които лица, които все още не се

Обществено-стопанският актив за 
строежа на работнически жилища

те не саДали данните реално отразя
ват положението?

ки.
От всичко досега казано

мож.е да се заключи, че броя 
на лицата, които търсят ра
бота не

Погледнем ли структурата 
на тези лица ще видим, че 
работа търсят 729 неквалифи 
цирани работника, от които 
441 жени, 152 полуквалифи- 
цирани, 47 квалифицирани, 
107 оа със средно образова
ние, с полувисшо образова
ние 15 и 5 лица с виеше об
разование. От общото число 

а жени. Й още един факт 
заслужава внимание: от то
ва число 612 лица живеят на 
село, а само 393 в града.

Дали този факт не говори, 
че броят на лицата, които 
търсят работа не е реален 
и не представяна правилно 
отражение на действител
ността? Тези хора никак не 
можем да регистрираме като 
безработни лица. Онези, кои 
то живеят на село се занима 
ват със земеделие, но погле
дите им са отправени към 
града. Болшинството от тях 
са неквалифицирани, но все 
пак желанието им е да ста
нат индустриални или поне 
„полуиндустриални“ работни 
ци. Нерешените проблеми 
на селското стопанство, зд
равната защита и пенсионно
то осигуряване, съобщенията 
и много други причини ги 
карат да напускат селото и 
да търсят работа в града.

Ако анализираме цифрата 
от 107 лица със средно обра 
зование ще видим, че брл- 
шинството са завършили тим 
назия- Значи лица, които са 
имали намерение на продъл
жат образованието си.

Заслужава внимание и фак 
та, че на болшинството ре
гистрирани лица няко»й от 
членовете на семейството е 
настанен на работа. Влияние, 
в сегашния момент, на уве- 
лиечение на хората, които 
търсят работа е оказало и 
обстоятелството, че всс още 
не е започнала сезонната ра-

Работите да се наблю
дават дългосрочно

отразява реално по
ложението и за всички Л.И-

се нуж- 
изход. 

по-голямо съ
действие на трудовите орга
низации 'Със службите и за
читане на приетите договори.

и въп
ца. които наистина
даят от работа има 
Нужно е само

Обществено членове, работническите жил 
шца да се строят всевероизто 
чната част на града, от лявата 
страна на пътя за Паскаищя 
в местността „Селище".

За да се приеме такова за 
клоючение бяха нужни ща

стопанският
актив, на заседанието състо
яло се миналата седмица, съ

647
от-

А. Д. вместно с представителите 
на завода по градоустройство 
от Лесковац след обстойни 
разисквания заключиха Съ
вет за комунални работи телни проучвания на завода 
при Общинската скупщина в в Лесковац. имаха се напредв 
Димитровград да разледа ид две основни компонети: ге 
дсички дискусии от заседа- нералният градоуствройст-

вен план и иска на'Основна 
та организация на сдруже
ния трУА „Тигър” — Димит
ровград, отправен до Общия 
ска скупщина за определяне 
на място за строеж на рабо
тнически жилища.

Изхождайки от становище 
то, че трябва да се имат пре

ГОИН ДОЛ. — Двадесет 
домакинства от Гоин дол са 
предприели мерки за строеж 
на водопровод.

Средства ще обезпечат са 
мите домакинства.

вот, както и организацията 
и методите на по-нататъшна 
работа на - профсъюзните ор 
ганизации.

нието и. предложи решение 
за място за строеж на работ 
ническите жилища. Общинс
ката скупщина трябва да 
приеме окончателно реше
ние по въпроса. Такова реше 
ние бе прието в резултат на 
разискванията, 
ложенияТа на болшинство

Шефчет Яшари посети и 
Основната организация на 
сдружения труд „Тигър" в 
Дилштроврад.

СЛИВНИЦА Местната 
общнот в село Сливница ще 
строи водопровод и резер
воар за нуждите на шестна
десет домакинства. Засега в си 
чко е в начална фаза. Сред
ства ще се обезпечат чрез 
самооблагане, а очаква се 
помощ и от Общинската 
скупщина.

пред-II
А. Д.

и двид мненията на специали
стите и че не трябва да се 

з нарушава генералният гродо 
устройствен план, болшинс
твото членове на обществе
но- стопанския актив бяха 
на мнение, че предложение
то на представителите от за 
вода трябва да. се приеме.

Заключено бе също, че е 
нужно Общинската скупщи
на да- сключи договор за де 
тайлнн решения на генерал
ния градоустройствен план 

| с един завод, с оглед че до 
сега в Димитровград са ра
ботили различни заводи и 
всеки е гледал на нещата от 
своя точка. От друга страна 
приетото предложение рабо
тнически жилища да се етро

■мввЕнияназпяврвсяЕЯППЕаЕянаЕниасикЕ:аа1

□

НАШИ КУРСИВИ3
п
я
и

\ БАБУШНИЦАПоДИМИТРОВГРАД.
покана па Общинския синди 
кален съвет на 29 януари в 
Димитровград пребивава Шс 
фчст Яшарн, секретар на Ре

синдикален

:
■ В Бабушпица бе казано: 
я — В госгилпичарството и туризма резу-
и! лтатите са под всяко равнище. Т^кмо в тези 
3 отрасли не са реализирани и средствата, ко- 
3 ито бяха отпуснати.

А па друга страиа, те се скъсаха да до- 
как никой не ще да финансира тяхна-

5
публиканския 
съвет. Той взе участие

и политически жи-
сто

ланския
на профсъюзните организа
ции, на което бяха изнесени 

най-актуаднитс

и
н кажат, 
л та п'^огVама.сказки по 

въпроси 
пански и политически

вох обществено-сто-
жи- ш БЕЖАНЦИ, КЪДЕ СТЕ?

■
Във всеобщото избягване на задължения 

масово не приемаха функции в 
политическите

я ят в „Селище’, значи дългос
рочни капиталовложения и 
факт е, че е нужно по-дълго 
време. В новия жилищен 
блок ще има от 200 до 400 
квартири с всички нужни ин 
фраструктурнн обекти.

■ комунистите 
3 обществено -

(преди Писмото), а тези функции приемаха 
онези, които спъваха провеждането на много 

я важни акции...

организации

:
м Докъде ли някои стигнаха от тях...

I А. Д.Някои...я.

: Някои не разискват. Дори не са се изяс- 
Писмото, а в кръчмите са твърде кра-:я нили по 

■ сн оречиви...
И в кръчмите е място за изясняване, са

мо не по Писмото.
М. В.5

8
Сурдулица II

Изглед от
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Републиканско съвещание на синдикатите 
в НишН Еабушница

Кой не спазва 

договора?
ПГ Щ

ЗА ВСЕКИ РАБОТНИК ПО 

ЕДНО БЕЗПЛАТНО ЯДЕНЕ
и

•-

въпрос. Но и покрай това 
това отношение досега не са 
направени позаблежителни
резултати.

Преди повече Ог една го
дина в Сърбия имаше 410 ра 

столове, със 
50000 места, което е нсдоста 
тъчно за 10 хиляди организа 
ции на сдружения труд с 
сколо 1 милион и 600 хиля
ди работници.

В самия Белград от над 
151 хиляди работници в 173 
трудови организации допъл
нително яДснс получават 56,2 
на сто, а от 48 хиляди в Кра 
гуевац тази изгода ползват 
19 082 (работници. Това отно 
шение излиза още по-лошо в 
Крушсвац, където от 127 тру 
дови организации само в 1з 
с разрешен въпроса с общес 
твената прехрана. В повече- 
то организации храната в ра 
ботническите столове не за-

— Общественото хранене е 
съставна част на процеса на 
труда и то трябва да сс ут
върди чрез самоуправителмо 

То е еднакво 
най-съвре

менното оборудване, съвРс* 
мена организация «а труд, то
ва бяха основни изводи от 
двудневното републиканско 
съвещание на профссюзите 
в Ниш по „Актуалните про
блеми на общественото хране 
пс па работници и задачите 
на синдиката в тази област“.

— Малко бе казано как 
да сс организира обществе
но хранени слабоакумулатив 
«нмте организации на сдруже 
пия труд, които в най-голям 
брой ги има в недостатъчно 
развитите краиша.

Основна нишка на съвсща 
нието беше — до края на 
1974., а най-късно в първата 
половина на идната година

в
по моеРешението

е в съгласуваното 
дсйствуванс на всички об 
щсствено-политичсски факто 
ри и сили в общината.

— Искам да кажа и дру
го нещо — каза Йончич. Те 

дни ние сс обърнахме с 
писмо до Завода по настаня 
вене па работа в Ниш с мол 
ба да основем един падзира 
тслои орган. който да упраж 
,нЯва контрол при настанява 
пето на работа.

Със
един такъв орган и при пъл
но п отговорно ангажиране 
на .всички заинтересовани в 
общината фактори — занап
ред няма да има по-ссриоз- 
ни нарушения на договора. 
Инак, проблеми около нас
таняването ще има, защото 
па клона по настаняване на 
работа в Бабушиица има за
числени над 700 души, а по
ради слабата акумулативност 
на промишлеността в общи 
пата ма работа приемаме 15 
— 20 души, годишно.

Но работа трябва наистина 
да се дава на ония, които 
най-много сс нуждаят от нея, 
за да ликвидираме съществу 
ващитс социални различия, 
както повслява Писмото, а 
пе да създаваме нови — зая
ви накрая Петър Йончич.

М. Андонов

които са го гласували през 
октоври на 1972 година?

— Вярио е, че има изигра
ване ма обществения договор 
— каза Йончич. Но Общинс 
княт синдикален аз случая не 
е в състояние да се справи 
с въпроса. А сто защо: пър
во, случва сс в Общинската 
скупщина да се издават не
верни удостоверения за иму 
щсствспото състояние на от 
делнц кандидати като по тоя 
пачи те ..припечелват“ по 
няколко точки, в същите сс 
внасят неверни данни за 
броя на членовете н:а ссмсй-

мнение
договаряне, 
важно, както и

ботанически

зи

съществуването на

ството, колко от тдх са па 
работа и пр. Второ, има „до 
кафванс“ па конкурсите. В 
много случаи комисиите за 
приемане на работна ръка 
докарват конкурса така че 
да може да „влезе“ именно 
оня кандидат, който е пред
виден“ от» тя\ ...

— Какво в това отношение 
прави синдикатът?

— Засега синдикатът «е с 
в състояние да направи мно 
го. На всяко обжалване «не 
реагираме, но от резултатите 
не можем да бъдем доволни. 
Именро йарад по-горе тюсо- 

на сдружения чените причини. Зарад дока- 
труд в Пирот търсих да ми рването на конкурсите и ти. 
дадат някоя по-лесна работа — Къде виждате решение- 
поради нарушено здраве — и то тогава? 
вннагк получавах един и същ 
отговор: ако не ти харесва: 
напусни работа... Така пи
ше ^о общинския синдикален 
съвет в Б^бушница Мномир 
Джорджев от с. Звонци, като 
търси защита и строго при
държане към обществения 
договор. 1 

Химическата
ност „Лужница“ в Бабушни- 
ца беше дала обявление за 
вакантно работно мЯсто не
квалифицирана работничка. ~ „__ г ^
Конкурирах. Но бяха приети проектостатута на Во
дица и без търсения образо силеградска оощина, на за- 
вателен ценз. с по-добро ма седаЕшето на местната орга 
териално състояние. Обжал- низация на ССРН в Долна 
вах решението на клона по робата говориха Радован 
настаняване на работа и на Пуртич, член на Оощинокия 
клона по .настаняване на ра- ^°л11Т^е.ски актив и БоРис 
бота и на Съвета на фабри- председател на
ката, но нищо . не излезе... Общинската конференция на 
Предлагам да се формира ко 0 „
мисия или някакво тело, кое р в ’статутто упряжнява контрол при- па, че в оощинския статут 
даване на точки и при да- по-определено да се
ване на предимство при нас регулира начина на финан- 
таняване йа работа. Инак - ,,а меетните, общ‘
стават грешки. Има много не носни. Защото и от финан- 
правилности при приемане- В^3‘'10;ИШ0СТИ в зн‘3'
то на работници в „Лужни- ^^ на общноситТ'1 ца“ — така пише в своята ногтта а оощносите.
жалба до общинския синди- “ воД“ха
кален съвет Стаиойка Недел ^“бГоХ^п^ем^

в селото. Един от най-нале
жащите е как в най-кратък 
срок да се завърши здрав
ната амбулатория в селото, 
която се строи от преди две 
години. Изтъкнато бе, че е 
пропусната
чрез местно самооблагане да 
се осигурят средства за до
вършване на тоя здравен 
обект.

Предложено е през тая то 
дина местното самооблагане 
да се из ползва за догражда 
не на амбулаторията и за 
изграждане на мост в цен
търа на селото, който свърз 
ва Долна Аюбата с Църно- 
щица.

Особено голям интерес в 
сред населението съществу
ва за електрификация на се 
лото. На заседанието ое под 
черта, че тоя въпрос трябва 
да се изучи, докрай за да 
може тазй благородна акция 
успешна да приключи. Във 
връзка с това членовете на

- • 1

/ ..
/

ч
в организациите на сдруже
ния труд да сс организира 
обществено хранене и всеки 
работник да получава без
платно по едно топло ядеие 
като по този начин навакса 
изразходваната

доволява ни по калоричност, 
ни по вкус, пито пък се гот 
ви в полходящи помещения. 
Нерядко работниците, вместо 
топла храна получават сухо- 
месни произведения, което 
зле се отразява върху здра
вето на работниците-

Както другаде, и в Ниш 
има голя-Мо разнообразие в 
общественото хранение. Дока 
то в тютюневата промишле
ност и в Електронната ин
дустрия работническите сго 
лове са най-модерни, топло 
яденг в МИН, където има 
7,500 работника получават в 
твърде лоши и неподходящи 
помещения, а плащах- висока 
партиципация. Затуй и съв
сем малко работници се хран 
ят в работническия стол.

Затуй на съвещанието бе 
приета солуцията: яденето 
да се дава безплатно като 
научно се утвърди калорич
ната . му стойност. За 
разрешаването на този 
въпрос се търси и самоулра 
вителна солидарност — чрез 
самоуправително договаряне 
организациите на сдружения 
труд да обединят съществу
ващите мощности по об
ществено хранене зарад 
по-качествена 
и по-пълно

Съвременните машини търсят 
квалифицирани работници енергия в 

процеса на производството.
След Писмото и Платфор

мата за Десетия конгрес об
щественото хранене от пре
димно социален прерастна 
във важен класово-полити
чески. обществено-икономи
чески и социално-здравен-

— Десет години съм разно 
поща Звонци. На нЯ- 

основната ор
свач в 
колко пъти от 
ганизация *'г‘:

ДОЛНА ЛЮБАТА

ЕЛЕКТРИФИКАЦИЯТА - В ЦЕНТЪРА НА 

ВНИМАНИЕТО
)

промишле-

Социалистическия съюз пред 
ложиха да се разговара с 
дирскцията на власинските 
водоцентрали, с цел да се ус 
танови как и с колко средет 
ва това предприятие би мог 
ло да помогне електрифика
цията на Долна и Горна 
Аюбата.

Трябва да се отбележи, че 
това предложение не с без 
основание, защото още пре

ди две години Власинските 
водоцентрали като компен
сация за ползване на водите 
от Лисина и Аюбата, за вто
рата си фаза, са предложи
ли 80 милиона стари динара 
като участие в електрифнка 
цията на Босилесрадска об
щина.

Една сума от тези средст
ва вече е отпусната. подготовка 

използване 
на мощностите, по-йкономич- 
но изразходване на’ средства 
та на подписалите договора. 
Добър пример в това отно
шение дава Крагуевац, къде 
то със средства на всички 
трудови организации се ст
рои фабрика за подготовка 
на храна с мощност от 50 
хиляди яденета дневно. В нея 
ще се готви храна и за оста 
налите членове на семейства 
та на работниците, разбира 
се, при определени условия. 

. На съвещанието се поведе 
въпрос и за организиране на 
общественото хранене и в ела 
боакумулативните организа- 

сдружения труд- 
Представител на мина Май- 
данпек поиска да се обсъди 
възможността организацията 
на прехраната в такива ор
ганизации и синдикатът на 
Сърбия и Югославия да * 
освободят от плащане на раз 
ни облагания. Когато се ка
сае за този въпрос, класова 
та солидарност трябва да дой 
де до пълен израз.

Председателят на Общинс* 
кия синдикален съвет в Ди
митровград Ранно Ставров 
между другото се застъпи ор 
ществената прехрана да се 
обедини, като се определят 
еднакви цени и качество на- 
храната и организира такъв

спазват

В. В.

ГОРНА ЛИСИНА

ОБЩЕСТВЕНО 

САМОУПРАВЛЕНИЕ 

НА УЧЕНИЦИТЕ
кович.

— Грубо се поврежда об
ществения договор по наета 
няване на работа — казва в 
своето писмо Звездана Джор 
джевич. Имах най-много точ. 
кн, а на работа приеха дру
ги кандидатки. Живея, меж
ду другото от ооциална по
мощ. Приеха на работа по- 
състоятелни лица...

Към тези оплаквания ще 
добавим още едно (което 
разбира се? е устно). При 
първо обсъждане на случая 
на една учителка с 28 точки 
не могла да получи работа-. 
При второ разглеждане на 
случая, с 21 точка — била 
приета!

Посочените няколко случая 
са само фрагмент от огром
ната папка в чекмеджето на 
председателя на Общинския 
синдикален съвет в Бабушни 
ца Петър Йончич, която от 
ден става по-дебела. Същевре 
менно, от него поискахме да 
ни отговори на въпроса защо 
така се постъпва с дооовора? 
Защо го погазват тъкмо ония

При основното училище 
„Васил Левски“ в Горна Ли 
сина работи ученическа 
операция- Тези дни ученици 
те проведоха редовни избо
ри за кооперативен 
За пръв 
практика 
съвета тайно гласуваха всич 
ки ученици — от I до VIII 
клас.

На предизборното 'събра
ние учениците излъчиха 19 
души за членове на коопе
ративния съвет, а «а избор 
ното бяха избрани само 17 
души. С това| бе запазен де 
мократичния начин на изби
ране.

най-добрата и най-прилеж- 
ната ученичка в цялото учи 
лище. Същевременно бе изб 
ран Изпълнителен съвет от 
петима членове.

Изпълнителният 
ративният съвети направи
ха^ програма за работа. За 
отбелязване е 
дисциплина и отговорност 
при избирането. За ученици 

е първо самостроятел 
но гласуване, което действи
телно бе проведено на висо 
ко равнище.

Тези избори в учихището 
— на практика показаха, че 
самоуправлението прониква 
във всички 
шия организиран самоупра- 
вителен обществен живот.

възможността ции на
ко-

съвет. 
път в изборната 
за членовете на

и коопе

проявената

те това

клетки на на-За председател на първия 
кооперативен . съвет е избра 
на ученичката Лирка Богда
нова, която същевременно е

контрол, за да се 
предвидените норматива ^

Р. К.
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Какво става с пътя в ждрелото на Пога- ФОТОХРОНИКАновска река?

Трудова побвда на вълковияниАНУЛИРАН ДОГОВОРА
С „ГРАДНЯЧ

Миналата седмица в Пога- ждрелото на Погановска 
ка. Според ре-ново се проведе заседание на 

Местната общност, на предложението 
на това лице работите биха- 
стрували със 110 хиляди 
нари по-евтино.

Отделен въпрос 
ва лице би било в

което
одха разгледани възможно-

АИ-стите за продължаване на
строежа на пътя Поганово — 
Погановски манастир. На за е дали то-

състояние 
да завърши работите. Обачеседанието присъствуваха и 

председателя на Общинската 
конференция на Социалисти
ческия Съюз, Цветан Елен-

самото предложение предиз
викало 'Омут в Поганово. За
туй погановчани поискали от 
„Градня' Аа намаликов, както и представители 

на Общинската скупщина и цената
или да анулират договора. 

Следвастроителното оредприятие 
„Градня’’ от Димитровград. 

Нужно е веднага да
да се изтъкне и то- 

Погановова, че не е вечека- единно, като по времето ко 
гато започваха акцията. Има 
вече

жем, че заседанието не опра 
вда очакванията. Макар че 
всички се надяваха да се наме 
ри решение работите да ггро 
дължат, след многочаоови ра 
зисквания погановчани реши

недоразумения. Въпре- 
'някои лица са билики че

нещата да се разгледат по-об 
стойно, болшинството е над
деляло и една трудова акция, > 
от голямо значение за пога-

Председателят на Общинската скупщина в Димитров 
град Димитър Славов предаде на трудолюбивите Вълкоха да анулират съществува

щия договор с ,.Градня", за вияни телевизор.новчани, е доведена под 
прос. въ-прокарване на път в ждре

лото на Погановска река.
Този път не желаем да об 

основаваме дали цената в до 
говора с „Градня” -

Основната причина за та
кова решение е цената в до
говора, според което Местна 
та общност от Поганово се 
обвързва да заплати на „Град 
ня" по 100 динара за всеки 
куоически метър.. Според пър 
воначалните

е реална
и икономически оправдана
или не. Желанието ни е да 
изтъкнем, че опита с частни 
лица е бил лош и такива
лица никога в Димитровград 
ска ощина не са завършили 
работите, както трябва. Във 
всеки случай примерът на Т. 
Одоровци където

изчисления за 
прокарване яа пътя през кана 
рите в дължина от около 150 
метра, би била нужна сума 
от около 300 хиляди динара. 
Договорът беше сключен 
преди няколко месеца и ра
ботите трябваше да започнат

също пора
ди по-евтина цена бе сключен
договор с частно лице за
строеж на селската мрежа, 
е най-поучителен. -Не само, че 
това лице не е било в състо
яние да завърши работите но 
вместо по-евтино — им изше 
зло много по-скъпо!

в началото на тази година — 
когато позволи времето.

Преди известно време оба 
че вПоганово се пояш^ло 
частно лице, което е предло
жило по-добри условия за 
прокарване на пътя

* 11редседателят н г местата
общност във Вълковия бла
годари за подаръка на Общи
нската скупщина.

А. Д.през

ИНТЕГРАЦИЯТА - ГАРАНЦИЯ 
ЗА ПО-ДОБРО ПРОИЗВОДСТВО

ЕДИН от мотивите за интеграция на трите зе
меделски кооперации в Босилеградска община е 
бил след тази акция да се организира за успешно 
осъществяване на изискванията на „зеления“ план.

изостаналата Бо-

* Гостите от Димитров
град и от съседните се
ла споделиха радостта
с вълковияни по повод

Сигурно, че в икономически 
силеградска община, която има общо 1.000 динара 
национален доход на глава от населението и около 
700 работници настанени в обществения сектор, ко 
операциите са видели своя шанс в развитие на жи- 
вотаовъдното производство, за което ^'Дествуват 
особено изгодни условия в повечето села в общ

тока.довеждането на

Текст и снимки:
Веселин Петров

ната.Желанието на всички земеделски производите
ли е интегрираните земеделски кооперации основ-

^^е^^се^^м^алиТтъРГов^Новитс

илГпроизводствеии похвати би били от г^оз^
чение, защото в <й”1ииа” ХиТ както се виж 
промишлена д"'ловията и възможностите на
да големи са "Р^словад _ седскосто„а„ски ком-

животновъдството в оощииа

в изводството да бъде изнеое- 
но на чуждестранния пазар. 
Сключен е договор за износ 
на 60 тона кашкавал и си
рене на американския и гръ
цкия пазар. Ще се произве
жда повече сирене поради 
по-бързо реализиране. Дока- 
то при кашкавала от момен
та на производството до мо
мента на реализацията е ну
жно да изминат 4 до 5 ме
сеца, то за сиренето са ну
жни само четиридесет дни.

Новини от „Сточар“

Шестдесет на сто от 

млечните произведения 

изнесени
интегрираните 
бинат за развитие на

не е било из- 
иа коопе- 

на жи
ца до-

та.
ТЪЙ като до П°“1АНСИЯИ “хеграцията 

вестно дали ще се V0"“ развитие
рациите, досега няма пр гр угояване
вогновъдството на частни* мство и преработка в 
битъка в собствено "Р°лиз|,°Абира се, няма и про-
|^|[Л|1^аапол^п«!1е^^^е^^^^^а^Лна,ч1аст»ште

рациите 0щесвединск й„,,атмяст0 трябва да
в същата акция политически органи

зации* а най-много
бвало общината А® пр^3"аш. А отделни данъчни-„«г
лямо производство.

странния пазар, тази година 
е продаван предимно на до
машния пазар. Износени са 
само 30 тона.

Причина за това с. че зе
меделската кооперация не е 
имала магазин, където каш
кавалът е можал да бъде съ 
хранен, и било е необходи
мо колкото е възможно по- 
бързо да бъде продаден. За
това е гго-голяма цената иа 
чуждестранни пазар.

За тази година ’е заплану
вано 80 до 90 на сто от иро-

Прсз миналата година зе
меделската кооперация ,.Сто
чар" изнесе иа чуждестрапн- 

пазар 60 на сто от млечни 
прозведеиия. От произ 

85 тона кашкавал 
и 114 тона сирене 
амсрикан1ския пазар са из
несени 28 тона и на 
гръцкия 56 тона, до- 
като иа домашния пазар с 
продадена само една четвър
та част от сиренето.

Старопланинският 
вал, винаги търсен иа чуждо

ПЛАНИНИЦА. — Седемна 
десет от двадесет домакинст 
ва в Платнища са предпрм 
ели мерки за довеждане на 
ток. Далекопроводът, към ко 
йто ще се приключат е само 
иа 200 метра от селото и 
всички дългове за него са 
погасени.

В момента с© готви проок 
та иа селската мрежа.

пя
тс си 
веденнте на

те на

кашка-
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Югославско-български спортни отношенияЩе бъде основана Общност на основните 
народите и народноститеучилища на

ДЪЛГОСРОЧНО СЪТРУДНИЧЕСТВОСР Сърбияв

УКРЕПВАНЕ НА БРАТСТВОТО 

И ЕДИНСТВОТО подпомагат взаимно в орга
низирането ,на спортни из
ложби, в размяната на спор,, 
ни филми й материали.

БЕЛГРАД- Неотдавна в Бел 
град председателят на Юго
славския съюз за физическа 
кухтура Хакмя Поздерац и 
председателят па БСФС (Бъл
гарския съяоз за физкултура 
и'спорт) Трендафил Мартии- 
ски подписаха договор за 
дългосрочно спортно сътруд
ничество между двете съсед
ни социалистически страни. 
Договорът, който е сключен 
за Период от един олимпийс
ки цикъл предвижда обмяна 
па опит в организаторската 
работа, планиране обучение
то и усьвършсствуваисто па 
спортните кадри, в пропаган
дната и издателската дей
ност, размяна па документа 
ция, делегации, треньори и 
специалисти в различните 
спортни ДИСЦИПЛИНИ.

ваис на спортистите на две- 
В областта на 

пропагандната дейност о уго 
ворепо двата съюза да се

те страни.

Комитетът на пионерския рани и семинари за обуче-
фсстнвал „Братство и едиист ние на преподавателите по
во“ на училищата на народи специалността и марксичсс-
тс и народностите, на засс- кото възпитание. При учени
данието състояло се минала цито, чрез различни дейпос-
та седмица в Димитровград, ти, ще сс развива югославски
разгледа проектостатута на социалистически патриотизъм 
Общността на основните учи и активно отношение към
лища. В работата взеха учас борбата за мир в овета.
тие и Хадия Морпна, подсек Също с предвидено и орга-
ретар за образование в СР ннзнранс на съвместни по-
Сърбия, представители на мивки. В проектостатута е
специалните служби при Ре подчертана задачата ма об-
публиканската образователна щността всяка година да ор-
общност, както и представи- ганнзира традиционните срс-
тели на Общинската образо- ши: Фестивала па основните
вателна общност и основните училища на народите и на
училища От Чантавир, Кова- роднпетнте ,.Братство и един 
чица, Александровац Жупс- ство“.
ки, Пирот и Димитровград. За отбелязване е, че в об- 

Според проскостатута най- щността могат да се зачлеи- 
-напред ще бъде учредена, дт всички основни училища 
Скупщина на общността на в СФР Югославия. Тази идея С цел да се повиши спорт 
основните училища на наро- се роди в момента, когато пото равнище ще се изв7,р 
дите и народностите в СР бе предложено пионерският шва размяна на спортни 
Сърбия. В общността ще фестивал да стане общ.о ю143- отбори и ще сс организират 
бъдат сдружени дванадесет славски. съвместни срещи на пацио-
основни училища, конто са В проектостатута са пред- палмите отбори на двете ст- 
н основатели, а седалището видени и изворите на фи- рани. В рамките на подготов 

ще бъде в Димитровград. подчертана задачата из об- ката за големи междуиарод- 
•Целта и задачите на Общ- щността са от членския внос ни състезания като олимпий 

ността са чрез образовател- който внасят членовете *й ски игри, световни и евро- 
но-възпитателния процес при средства, които внасят Рс- пойски шампионати, а при 
учителите и учениците да публиканската. образовател- необходимост и въз основа 
тачат придобивките от наро на общност, образователните на ежегодните програми за 
доосвободителната борба, а и културна общности на ав- сътрудничество ще се извър 
преди йсичко братството и тономните покрайнини, общи шва съвместната подготовка 
^"^°бЩНОСТТа Тря" НСК,1Те образователии и кул „а националните отбори на ова да работи и върху задъл турни общности, както и _ у
бочаването на братството и средства, които внасят обще Югославия и България,
единството, като организи- ствено-политическите орга- .
ране на взаимни посещения назицни. Договорът предвижда съ-
на училищата, с цеЛ по-доб- Проектостатутът ще бъде ЩО така и задълбочаване на 
ре да се запознаят, не съдейо- приет от Скупщината на об- сътрудничеството

“ 0бм*на яа очите в об щността. а след делегиране ръководните спортни орга- 
разователно-възпитателния на членове от всички сдру- 1 • у

процес." Ще бъдат организи- жени в . нея основни учили--. ни н СП°РТНИ организации
ща. което ще допринесе за по-

А. Д. ^доброто опазване и сближа

Опакото на въпроса

УЧИТЕЛИ ИЛИ УЧЕНИЦИ
С един необикновен проблем в момен

та се срещат основните училища от Горна и 
Долна Любата. Възникнал е като последица 
на недоразумения и все още присъстващото 
разбиране на някои просветни работници, 
че училището съществува заради тях, а не и 
обратно.

В случая, в Долна Любата, две учите
лски семейства живеят в училищната сграда.
За сметка на това една паралелка ученици 
още от началато на тази учебна година учи 
в неподходящо помещение в кооперативния 
дом в селото.

И в горнолюбатското училище случаят е 
подобен. В сградата, в която е поместен уче
ническия интернат, живее и възпитателя със 
семейството си. Той ползва две помещения, 
ас учениците се работа в други две 
ния.

им
помеше-

И единия и другия случай са обсъжда 
ни от училищните трудови колективи. Реше 
нието е било учителските семейства да осво
бодят помещенията в полза на учениците. Но 
до ден днешен това не е направено. Учители 
те разполагат с помещенията както със своя 
собственост, а за сметка на това страдат уче
ниците.

Да посочим, че според закона учили
щата не са дължни да осигуряват квартири 
на своите учители. Още повече, както в слу

чая, безплатни. В-

между

Р.*.:

Босилеград КАТО най-непосредствеи 
облик на все по-демократи- 
зиращите

гражданите и собствена деЙ 
ност и от други извори’\ 

Общностите на интересите 
също имат свои самоуправи 
телни органи и изпълнител
ни тела. Най-висш самоупра 
вителен орган-е Скупщината 
на общността на интересите, 
в която свои представители 
имат организациите на сдру 
жения труд, местните общно 
сти, както и обществено-по
литическите
Своята дейност, разгръща 
според приет план, по който 
са се изказали трудещите се 
и гражданите, относно тех
ните представители и само-

Общности на интересите в проектоста-
ге се отношения в “ ^ 7 3обществено-политиче- туша на Димитровградска общинаДетската защита 

- в преден план

Средствата тряб
ва правилно да се 

използват

•нашия
ски живот, в нашата обще
ствената дейност се явиха 
общностите на интересите. 
Вече натрупали няколкого
дишен опит в отделни обла
сти — образование, култу
ра, детска защита, физичес
ка култура! и пр. — общно
стите на интересите оправ- . 
дават първоначалния зами
съл: станаха и все повече 
'Стават форма за пряко вли- 
Яние на непосредствените 

Общинската общност за производители върху жизне 
непосредствена детска защ- ни въпроси в тези области, 
ита в Босилеград разполага Тъкмо това предизвика и 
гоАшйнб с около 600 хиляда необходимостта да -се напра 
динард.: Поради неразреше
ни кадрови въпроси и неза- 
доводяваща. работа, тази об 
щносх досега не. е ползвала- 
средствата _ най-целесъобраз
но, които за местните обстоя 
телства; са значителни ко
нстатира • се на. заседанието 
на :Скупщината -на /общнос- 
т-та.за детска защита, в Боси- ната непосредствено и чрез

организациите* си чга сдруже 
ния труд и останалите само 
управителни
създават самоуправителни 
общности на интересите, иа-

САМОБИТНА ФОРМА 

ЗА ИЗЯВА НА 

САМОУПРАВЛЕНИЕТО организации.

дето да не се манифестират 
взаимни интереси на орга
низациите на сдружения 
труд и отделни лица. Ето 
защо в един сравнително къс 
период бяха създадени об
щности на интересите в об
разованието, културата, на
уката, социалната и здрав
ната защита, физическа
та култура, детската защита, 
заемането, комунално — жи 

дейност
Оттук и дадоната възмо

жност, че „общност на инте 
росите може да се създаде 
въп всички области, в ко
ито съществува интерес чрез 
тях да се осъщесвяват общи 
те интереси на трудещите 
се и гражданите.

Главната задача на само- 
управителните общности на 
интересите е да определят 
развойната политика в да
дена област, без оглед дали 
се касае за обществена или 
друга дейност. При това об
щността обединява -средства, 
създава мощности и офор
мява организации на сдру
жения труд в дадена област 
за по-успешно изпълняване 
на тези задачи. Тези органи 
зации на сдружения труд

пряко се свързват с произ
водствените организации на 
сдружения труд и върху' „на 
чалната на взаимност и соли управителните тела. - 

Самоуправителната общност 
на интересите приема Статут, 
програма, финансов план и 
други оамоуправителни акто
ве, с които по-ясно опреде-. 
Ля цесиите на своите'услуги. 
Но общността е длъжна пре 
варително да чуе мненията и 
предложенията н аггруАещи- 
те се в организациите на 
сдружени труд и на гражда 
ните в местните общности.

С други, думи, по дейност- . 
та на общността на интере
сите решават непосредстве
ните производители/ т. е. 
създателите на материалните 
блага, които трябва да са 
мнозинство в самоуправител- 
ните тела.

дарност утвърждават взаим
ните отношения, права за
дължения и отговорност, ка 
то осигуряват при това пра 
вото на трудовите хора” да 
оказват влияние в изразход 
ването на средствата в сво
бодната им размяна

ви специална (отделна) ра
зработка в проектостатути- 
те на общините. В проекто
статута на Димитровградска 
община им се посвещава 
доста място а тяхната роля 
и задача се определят по сле 
дния начин:

„Трудовите хора в общи

на труди щи ата и пр. да.
Също така общностите на 
интересите утвърждават на
чини на финансиране, създа 
ват условия за оказване на 
качествени услуги на гра
жданите и трудещите се и 
работят планово. Но тяхна
та дейност е тясно, свързана 
с интересите на трудещите 
се и гражданите и в плано
вете и цялата им дейност 
именно тези интереси са от 
разени.

летрад. /

- Досега -единствено от сре
дствата,- -с кОйто - разполага^- 
тази- -общност са подпомага-

ученическите интернати 15т0. еДш? от съществените 
при^основните училища в об елементи на самоуправител 
щината. С тази помощ тряб ната С1Гстема в общината, а 

занапред да се съ с,^л дасе задоволят лич- 
действува за организиране и н т и юб1Ците потреби . 
на други облици на детска Такова определение на оо 
защита — изтъкнаха члено- щностите 
вете на Скупщината. продиктувано

тт „ ината на самоуправлението.
На заседанието се опреде- ймяешю то изт1аска яа пре

лиха размерите, въз основа ден план необходимоста хо- 
на които ще се събират сре- раха да се договарят и/спо- 
дства за финансиране на разумяват по въпроси от 
тази общност. общ интерес. А няма област

в обществената дейност, къ-

оргаиизации

ни

— обКазано с общи думи 
щностите на интересите’ са 
наш. 'самобитен организаци
онен облик, който дава въз 
можност на трудещите се и 
гражданите да се договарят, 
'споразумяват и обединя83* 
средства, материали и сили 
за изпълняване на общопо
лезни дейности, за които те 
имат най-голяМ интерес.-

ва

на интересите е 
от изисква- Посочва се, че средства

та за финансиране на ,.само 
управителните общности на 
интересите се образуват от 
облаганията и данъците, обе 
диняване на средствата на 
рудещите се в организаци
ите на сдружения труд и ех. н.
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Пред началото на______ второто полугодие

ГИМНАЗИЯТА ИМА РЕДИЦА ТРУДНОСТИ I
В гимназията „Иван Караиванов“ в Босиле 

град очакват образователно-възпитателн„те 
зулти през второто полугодие „а тази учебна го' 
дина значително да се подобрят. учебна го-

Младите и културния живот в Звонци

БЕЗ ПОМЕЩЕНИЯ
лиотека в селото. Сегашните 
помещения едва задоволяват 
минималните 
При създаването на библио 
теката се изхождаше от по- 
говорката, че по-добре е да 
се има нещо, отколкото ни
що. Но културните потребно 
сти на населението, наред с 
нарастване на жизненото ра 
внице, растат.

Именно затова необходи
мостта от помещение, където 
младите 
своя юултурно-забавен жи
вот е налице- Помещения тр 
ябват да се проведе и събра 
ние на ССРН, Съюза на ко
мунистите и пр. Очевидно е, 
че построяване на дом или 
приспособяване на помеще
ния — не търпи отлагане. 
Още повече, че в тоя район 
не е така силно изразена ми 
грацията. А да не се дойде 
до масов отлив на хората от 
тези краища, трябва да се 
създадат условия за пълно
ценен и всестранен живот.

Преди няколко години в 
Звонци бе създадено самоде 
йно дружество „Руй". Амби
циите бяха доста големи: да 
се разгърне оживена култу- 

е това, че -рна Дейност в този район на 
кои Бабушнишка община. Наба

вени бяха и инструменти и ре 
квизити за създаване на му 

бележки зикална група, танцов състав 
математика и то в и пр.

Но липсата на пометения 
в селото почти изцяло поп
речи: на хубавия замисъл.
Единствено основното учили 
ще през годината успя да се 
представи с културна прог 
рама. Младите пък може да 
устроят танцова забава са
мо когато училището не ра
боти.

Тук трябва да се отчете, 
че вече десет години (пак по 
селото няма кино). А когато 
гостуват изпълдштели на на- 

клас, родни песни — различни ан
самбли и състави — звонча- 
ни са принудени да отиват 
в Звонска баня- 

Пак през последните годи 
В. В. ни бе открита районна биб
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изисквания.са имали положителни беле 
жки, а сега 31 на

Охрабряващото 
половината от учениците, 
то имат слаб успех са с по 
една или две слаби бележки 
На'й-много слаби 
има по
първи клас. В гимназията 
считат, че това е последица 
на недостатъчна подготвеност 
на ученицитле по тоя пред
мет в основните училища. За 
това се предлага професио
налният актив на гимназия 
та по-често да провежда сре 
щи и договори с учителите 
От основните училища.

Все пак най-добър успех са 
показали паралелките от ма 
тсматическия отдел във вто 
ри, трети и четврти 
а най-слаб учениците от ези 
ковия отдел във втори и тре 
ти клас.

сто.

— Анализирането, показа,
че резултатите до голяма сте 
пен зависят от техническата 
оборуденост, която за съже
лание в нашето училище 
всс още на незавидна висота 
— изтъкна Любен Арсов, ди 
ректор на гимназията. — За 
това главна тема на разгово та.
рите на родителско-учителски
те срещи и на учителските 
заседания бе как да се 
добри материалното положе 
ние на училището. От реша
ването на тоя проблем зависи 
реверифицирането на гимна 
зията, тоест дали тя може 
да съществува каквато е би 
ла досега или не.

Според детайлните изчис
ления. на гимназията са необ 
ходими допълнителни средст 
ва от 400 хиляди динара. 
Главно те ще се изразходват 
за обзавеждане на химичес
кия и физически кабинет, за 
което са необходими 260 хи 
ляди динара. Също така за 
всеки предмет поотделно тря 
бва да се прибави нова ли
тература и нагледни средст-

Техяическото оборудване 
гимназията е важен въп

рос, с който едновременно 
се решават и главните проб 

е леми на отделението на учи 
лището за квалифицирани 
работници, което работи под 
същия покрив на гимназия-

на

ще организират

НАЙ-СЛАБ УСПЕХ — ПО 
МАТЕМАТИКА

по-

През първото полугодие 
тази учебна година от 392 
ученици в гимназията, само 

са имали

на

120 положителен
успех. В сравнение с лишала
та учебна година успехът 
-добър, защото през 
риод само 28 на сто ученици

е по
тоя пс-

Й Миланов

Израждането на дома 

главна задача
Културната общ
ност в Босилеград 
пред сериозни задачи

Ш
В Босилеград вече две го

дини Културната общност 
изпълнява програмните си 
задачи в зависимост от 
средствата, с които разпола
га и кадровите си възмож
ности.

По този начин културата 
ще се финансира, както и 
останалите общности на ин
тересите, а не чрез бюджета 
както беше до сега. 
С това културата по 
лучава и класова димензия, 
понеже работниците няма 
да са тези, които ще участ
ват само във финансиране
то, но и в създаване на поли
тиката в областта на култу-

ди няколко години капитало 
вложенията в областта на ку 
лтурата бяха последна гри
жа и на общината, и «а ре
публиката.

За изпълняването на най- 
важните програмни задачи 
през тази година, културната 
общност ще разполага с око
ло 750 хиляди динара, от ко 
ито половината ще бъдат 
предназначени за финансира 
не на редовните културни дей 
ности, а половината за до- 
граждане на Дома на култу
рата.

Културният динар, който 
отделя от бюджета си общи
ната постоянно расте. Напри 
мер по-миналата година тя 
с финансирала културата с 
90 хиляди динара, миналата 
година с -над 300 хиляди ди
нара, а сега се очаква, чс тс 
зи средства да бъдат увели- 

още 50 на сто. Това 
фактически означава, чс об
щината в полседните годи
ни отделя повече средства за 
културата, отколкото това се 
изисква според законните 
нормативи.

Тази година за Босилеград 
ска община Републиканската 
културна общност, във фи
нансовата си програма пред 
вижда само средства за ре
довна кухтурна дейност, но 
не и за капптоловложения-

ва. зи година е да укрепва ма
териална база на културата, 
което обуславя успешното 
развитие на почти всички кул 
турни дейности. В тази на
сока най-важната задача на 
културната общност е да 
продължи с изграждането 
на Културния дом в Босиле
град.

Още през първите пролет 
ни дни обектът трябва да 
бъде сложен под покрив, а 
веднага след това ще се до
изграждат най-необходимите 
за културни цели помеще 
ния- Преди всичко ще се 
уредят кинозалата и още ия 
колко други помещения-

Кинофикацията на селата е 
втората важна задача. Досе
гашните резултати в тази об 
ласт задължават във всички 
достъпни села да се отиде с 
подвижното кино и да се 
прожектират игрални, доку
ментални и научно — попу
лярни филми.

Попълването па четирите 
районни читалища с нови кни 
ги — предимно с марксистка 
литература и белетристика 
на български и сърбохърват 
ски език е задача, която в 
зависимост от финансовите 
възможности щс сс рсализи 
ра през тази година.

За осъществяване на тази 
програма средствата, с кои
то щс разполага културната 
общност няма да бъдат до
статъчни. Още повече чс пре

— Имаме план как тези 
средства да осигурим. Разчи 
таме преди всичко на средст 
ва от Общинската образова
телна общност, предназначе
ни за капиталовложения, от 
общинския бюджет 
от доброволните дава
ния нц родителите. В 
случай, че това не е дос
татъчно ще предложим всич 
ки местни общности в общи 
ната да въведат самооблага
не в пари, от които една 
част да бъдат за гимназията 
— казва Арсов.

По оценка на обществено- 
политическите организзции 
в общината, началните ре
зултати на тази самоуправи 
телна общност на интереси
те са налице, но и недоста
тъчни, за да се подобри по
ложението в областта на 
културата според нараства
щите потреби.

Главната досегашна зада
ча, чието претворяване в де 
ло ще продължи и през та-

и

рата.
На заседанието бе разгле

дан и въпросът за помеще
ния на библиотеката и бе 
заключено по този въпрос 
също да разисква стопанс
кия актив.

А. Д.

ПОМОЩ НА 
УЧИЛИЩЕТО В 

ЗВОНЦИПреглед на „Мост“ чени с

Самоупрашггелната общно
ст на интереси по детска за 
щита в Бабушннца взе неот
давна решение за отпускане 
на 10 хиляди динара помощ 

училище

КНИЖКА 28

В НАУЧНИ СЪОБЩЕНИЯ 
д-р Никола Цветков обнаро 
два статията „Захарната бо
лест в Димитровградско“ а 
Драгослав Войчич „Въздейс
твие на образованието вър- 

общсствсно-иконом ическо 
(обзор върху 

на конфекция »^во

Най-новият брой на списа 
ние „Мост" донася на чита
теля богат и 
материал. Преди всичко в 
отдел ПУБЛИЦИСТИКА осо 
бено внимание заслужава 

„Тито за лика на 
В тази статия 
публицист Ми

основното 
„Братство“ в Звонци.

Г1о такъв начин е удовле
творен искът на звонското 
училище. С тези средства то 
ще разреши някои пробле
ми в работата на ученичес
кия интернат.

11 а
разнообразен

В. В.-хуто развитие 
примера 
бода“.

В раздела ЛЕДА! СМ ИЧЬС 
КА ПРАКТИКА гимназиални 
ят учител Васил Марииков 

заглавие „За всестранно 
на марксизма“ 

мар-

статията 
комуниста“, 
югославският 
лан Миладинович прави пре 
глед на изказванията на дру 
гаря Тито за лика на кому
ниста. В същия отдел е помес 

на Джоко 
на-

Заседание на Скупщината на Общинската 
културна общност

Инак училището в Звонци 
получи и 10 хиляди динара 
от Червения кръст за по-ор- 
ганизирана работа на уче
ническите кухни при центра 
лиото и по дведм стесните 
училища в района.

под
овладяване
разглежда работата «а

кръжок при ди
митровградската гимназия, а 

учителят Асен Стоев пм- 
извъикласнитс заия- 

босилсг-

тена и статията 
Стоичич, „Културата на 
родностите като историческа 
компонента на хармонично 
живеене и сътрудничество 
между народи и народнос
ти“.

В политиката на културата 

да участвуват и 

работниците
КСИЧССКИИ

М. А.
пък
шс за
тия по физика при 
радската гимназия*

В ДОКУМЕНТИ Богдан 
Николов обнародва „Строго- 
-новсрителни доклади па оъ 
лгарската фашистка разузна 

служба за НОЬ в 
Сърбия през 1944 го

дина“. Художествените при-
ТОЗИ брой са от

В раздел. ЛИТЕРАТУРА И 
ИЗКУСТВО с поместен откъс 

творба от Милс Ни 
„Арес- 
Стой- 
Стс/й- 

1ни се

ното споразумение да разгле 
да сггопанокня актив в общи 
пата, а след това да сс прб 
веде публично разискване в 
трудовите организации, кон
то трябва да приемат и под 
пишат общественото споразу 
меине за финансирането па 
културата.

Скупщината на Общинска 
та културна общност, па за 
ссданисто 1състояло сс па 4 
февруари, разгледа проекта 
на общественото споразуме
ние за финансиране иа кул
турата в Димитровградска об 
щипа. Бе заключено до 15 
януари проекта иа общество

от прозна 
колов — ПрисОйски 
тувансто“, стихове От 
не Я|,к°в,а група от 
тори от народността 
представя със 
и ирозни творби. Тук

вателна
Южна

свои стихове 
са зае ложеиия °

Миролюб Ал.сксич,творци: Сре 
Михов, Емилия Пейчева, 

Ацка Арсова,

тъг/ени младите
Сг. И.тен
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МИЛАН миллдииович
ТИТО ЗА ЛИКА 

НА КОМУНИСТА
ПРЕДСЕДАТЕЛЯТ НА СКЖ 
е твърдо енергичен в изи
скването си комунистите да 
бъдат в първите редове на 
бойците за развитие на са
моуправлението. От Тд\ тъР 
си да се борят против всичко 
явления на отнемане на вла 
стта на работническата кла
са, против отпорите, конто . 
не’ дават възможност труде
щия се да осъществява сво
ите самоуправителни права. 
При това сочи на комунис
тите и трудещите се, че същ 
ността па самоуправлението 
е „в това, че волята на бол
шинството работници да па 
мери пълна изява и да се 
осуетят известни 
които са резултат на човеш 
кп слабости п подобно“, а в 
Писмото ясно се 
„сегашния етап па револю
цията има решаващо значе
ние за насоките на развити
ето и съдбата па соцпалнз- 

в Югославия. Същността 
на въпроса е дали работни
ческата класа ще станс гос
подар на цялото обществено 
възпроизводство и дали 
осигури решаваща роля в 
политическото и обществе
ното решаване или ще укре 
пват ония отношения и си
ли, действуващи противопо
ложно на интересите на ра
ботническата класа, на 
циализма и самоуправление
то“. Другарят Тито задължа 
ва комунистите да се борят 
за решаваща роля на работ
ническата класа в общество 
то и критикува отделни чле 
нове на Съюза на комунис
тите, които с поведението си 
спъват усилията на 
щите се да 
своите самоуправителни пра 
ва и да създадат по-хуман- 
ни самоуправителни 
шения в трудовата органи
зация-

Другарят Тито указва 
комунистите, особено на 
мунистите на ръководни по
стове на опасността от бю
рократизъм, 
надменност, невслушване в 
гласа на трудещите си и гра 
жданите. Забелязва, че през 
последните „няколко 
ни, при някои комунисти и 
това на първо място кому
нисти на ръководни 
ве, някак затъпява партии- 

отговорността. за 
своите постъпки“. Енергич
но се противопоставя на съ
ществуването на две мери
ла и критерии „в Съюза на 
комунистите: един 
онези, които са горе и дру
го спрямо онези, които са 
доле, обаче в нашия Съюз 
на комунистите трябва да 
има един критерий — една
къв за ръководителите, 
то и за всички членове 
Съюза на комунистите. Гре 
шката на ръководителя е 
много по-опасна и по-теж
ка, отколкото грешката на 
обикновения партиен член“, 
па и неговата отговорност 
за работата и постъпките е 
по-голяма. За някои комуни 
сти другарят Тито счита, че 
са носители на етатизъм, а 
това е несъвместимо с поли 
тиката на Съюза на комуни 
стите. От комунистите се 
търси на всеки начин да се 
борят срещу „процеса на е- 
татизация на обществото, 
понеже тя заплашва да под 
копае властта ма работниче 
ската класа и спъва истин
ското социалистическо раз
витие на страната“. Като по 
сочва че отделни членове 
на Съюза на комунистите

дават предимство па лични 
пад обществените интереси, 
той изтъква: „Ние признава 
ме личния интерес н инте
реса на отделните колекти
ви като важна движища сила 
па стопанската дейност, но 
същевременно сме длъжни 
да укрепваме обществената 
собственост като общо бла
го н дело на всички ни“. Ор 
ганизацните па Съюза па ко 
мунистите трябва да се ос
вободят от •носителите па а- 
пархолпбсралмстпчип 
11\а! ш я. етстап гзъм, 
палпзъм и други схващания 
и чужди па социализма и 
марксизма явления. Друга
рят Тито задължава комуни 
стите да, се борят срещу вен 
чкп останки па буржоазно
то съзнание п морал, в сво- 
ръководит от соцпалпетпче- 
ите делови отношения да се 
скпя морал. Ликът па кому
ниста е несъвместим е при
емане на мито, стремеж към 
привилегии, протекции, за
богатяване п осъществяване 
на егоистични личим цели, 
с конто се слага -под въпрос 
интересът ма но-малкпте п 
по-големи общности. Той о- 
собено критикува явленията 
на протекция понеже „с про 
текция н корупция не може 
да се отиде далече“.

В Писмото другаря Тито 
също. поставя задача от Съ
юза на комунистите да бъ
дат остраиени всички ония, 
които своя тесен егоистичен

В най-новия брой 
списание „Мост” — кни 
жка 28 е публикуван 
етюдът „Тито за лика 
на комуниста” от 
лай Миладиновци, от 
който поместваме една 
част.

Препоръчваме на чи
тателите да прочетат 
целия труд в „Мост”.

на

Ми

дите сметка за човека и пра 
вилно да се отнасяте 
него“. Само честни хора мо
гат да се борят за идеалите 
на социалистическата рево
люция, а комунистите стоят 
начело па тази борба, та за
туй трябва да б*ьдат хума
нисти п топа да засиидетел- 
етвупат с дела.

Другарят 'Гито счита н са- 
мокритпчиостта за най-доб
ра черта на комуниста, по
неже това значи „строгост 
към самия себе, към своите 
грешки, по и приемане 
критиката на другите, 
тя е па място, т.с., ако тя 
има основание“. На 21 
седапне па Председателство 
то на СКЖ др. Тито напра
ви критически обзор върху 
поведението на „ръководни 
другари, при които ако има 
ше малко самокритика, осо
бено онази комунистическа, 
която е необходима, нещата 
можеха правилно да се раз
виват и да се спечели дове
рието“. И на съвещанието 
иа политическия актив на 
Сърбия категорично изтъкна 
значението на самокритика
та: „Когато се касае за това 
хората критически да се 
спрат върху слабостите си, 
за които накратко говорих 
в уводната си реч, още в на 
чадото видях, че разисква
нията взимат съвсем друга 
насока, от оная, която же
лаех и мислех, че трябва да 
бъде отговор на моята кри
тика и преди това съвеща
ние, и в уводната ми реч“, 
и подчертава, че се оказало 
„че има не малък бро'л друга 
ри, на първо място мисля 
ръководни, които слушах, 
които са. имунни от такива 
достойнства, каквато е само 
критиката“. Тито изтъква, 
че „критиката и самокрити
ката са били решаващ фак
тор в нашата партия и че 
самокрйтиката 
възпитателно и укрепва ли
ка на комуниста, лика на 
революционера", като преду 
преждаба отделни лица, че 
боязънът от „самокритика, 
както и от критиката, е ес
нафска особеност и комуни 
стите трябва да преодолеят 
в себе си тези недостатъци“. 
Същевременно другаря Ти
то се застъпва критиката да 
бъде принципна и доброже
лателна, за да може правил 
по да се разбере и приеме 
от оня, на когото се отнася, 
за да може комунистът да 
се поправи и да развива по
ложителни качества. „Без 
здрава к градивна критика 
комунистите не могат прави 
лно да изпълняват своите 
задължения”. При това сочи 
и вредата от критикарство, 
което деградира личността, 
партийната организация, ре
зултатите на самоуправлени 
ето, разпространява съмне
ние и недоверие във възмо
жностите за осъществяване 
на поставените задачи. Ти
то не е съгласен „с критика 
рството, а има хора, които 
спрямо всичко се отнасят 
критикарски, които не ис
кат да видят какво е дейст-

къмсхва
нат ю-

явлсипя,

Н:ч‘- ■ ' Ж-[. ]
Л7 •: -7- ' -Г

изтъква:

ма па
ако

-то заще

Б. Якац: Портрет на Й. Б. Тито
на отделни членове на Съю
за на комунистите. Вероят
но върху това е въздейству 
вала замяната на метода на 
убеждаване с метода на ко
мандване, където не се дър
жи сметка за аргументите, 
относно налагани са реше
ния, които не са от основен 
интерес за работническата 
класа и самоуправлението. 
Като следваща причина др. 
Тито вижда недостатъчната 
дисциплина и отговорност 
за осъществяване на прие
тата политика за определен 
революционен период на ак 
тивността на Съюза на ко
мунистите. Той ясно обръ
ща внимание, че комунисти
те и днес са отговорни „за 
по-нататъшния процес на в_ъ 
трешно развитие и преобра
зование“ и счита, че кому
нистите имат огромна отго
ворност „за бъдещето на со 
циализма в Югославия „. Всъ 
щност, не се изпълняват пое 
ледователно и принципно 
приетите становища, не се 
осъществяват възложените 
задачи, в които се намира 
интересът на работническа
та класа и по-нататъшното 
развитие на социалистичес
кото общество. От „приети
те становища и заключение 
бавно се минава към акция- 
При това, очевидно е, че и 
в редовете на Съюза на 
мунистите има стремежи да 
се намали ефект*-на прие
тите становища, те да се раз 
водняват и тласнат на стра
на, практичните начинания 
да се отлагат и неутрализи
рат“. Другарят Тито търси 
от комунистите „въз основа 
на дисциплината да се полу 

истинския кому*.

вителното, а критикуват с 
лоши намерения“ и 
забележка на ония, 
се противопоставят и сър
дят на критиката. Комуни
стът „трябва да бъде готов 
да приеме критиката а ако 
тази критика не е правилна, 
да отговори и докаже, че 
това не е вярно“ ...

Като следи държанието ^на 
комунистите др. Тото забе
лязва, че е дошло до избле
дняване на лика на комуни 
ста и изтъква, че този „лик 
не е днес онова, което е 
бил. Някои мислят, че вече 
не е нужен. Ако някой е ко 
мунист и същински револю
ционер в една така сложна 
международна обстановка н 
в такова бурно наше вътре
шно развитие — тогава не-, 
говият лик трябва да бъде 
такъВ, че да го уважават, 
да гб ценят, да работи и по
стъпка така, както говори“. 
Комунистът е войник на ре 
волюцията и трябва да вър
ви в крак с нея, като реша
ва съответни революционни 
задачи. Всяко 
представлява измяна на иде 
ите Иа революциоята, загу
бва се качеството на кому
нист, затъмняване на собст
вения лик. Понеже не се 
държеше сметка за лика на 
комуниста, стигна се до за
губване на авторитета и въз 
действието на Съюза на ко- 
муниЬтите в обществото, до 
известно отделяне на члено
вете на Съюза на комунис
тите от работническата кла
са и гражданите. Другарят 
Тито съжалява, „че днес ли
кът йа някои комунисти не 
е такъв, какъвто е бил пре
ди и през войната“. Една от 
причините за това е вероят
но, ч!е в нашата партия, в 
Съюз* на комунистите, са 
влезнали известно число хо 
ра, които нямат нищо общо 
с него. Аз не съм за чистка, 
но не съм пито за това в 
Съюза на комунистите да 
има кариеристи, които ще 
използват това за свои лич
ни цели“. Друга причина за 
това другарят Тито вижда 
и в недостатъчната работа 
върху собственото марксиче 
ско образование, в намаля
ването на трудовата актив
ност и в бюрократизирането

прави
които

со-

и групов интерес слагат над 
интересите на работническа 
та класа и самоуправителиа 
та социалистическа общност 
— корумпирани отделни ли
ца ,еснафи, носители на бю
рократично своеволие, опор 
тюнистн, кариеристи и дру
ги хора, които с поведение
то си нарушават престижа 
на Съюза на комунистите. 
„Комунистите трябва да се 
борят за развитие и укреп
ване на обществената соб
ственост, те трябва да бъ
дат олицетворение на чест
ност и несебичност. Тяхна 
задача е постоянно да уве
личават производителността 
на труда и в това отноше
ние да служат за пример, 
проявявайки своите истин
ски качества и преданиост на 
делото на социализма, поне
же „човешкото достойнство 

бва

труде- 
осъществяват

отно-

на
ко

самохвалство,

годи-

посто-
изоставанедействуваността и да се основава и ®ъРтря

ху това, което той доприна
ся на общността с физичес
кия и умствения си труд“.

Комунистите се борят за 
по-хуманни обществени от
ношения,’ те сами да бъдат 
по-човечни в постъпките, 
схващанията и своя труд. 
Дълг „е на всички ръково
дители и всички комунисти 
— казва др. Тито — да сле
дят живота на хората. Тря
бва да знаят да проникнат 
в личния живот на всеки чо 
век и да разберат неговите 
трудности, понеже всеки чо 
век е свят за себе си, съще
ство, което има весели и пе
чални моменти в живота си 
Затова не е. необходимо ня
кой да бъде психолог, до
статъчно е да бъАеш човек, 
да имаш сърце и да чувст
вуваш хората. Ние, разби
ра се, не 
но ние сме комунисти, а ко
мунистите трябва на първо 
място да бъдат хуманисти“. 
Но друг повод др. Тито ка
зва: „Вие сте комунисти и 

не забравяйте, че

спрямо
хо-

как-
на

чи лик на 
нист“. Всяко друго отноше
ние и непоследователност в 

на заключеосъществяването 
нията и целите оТ страна на 
отделни комунисти, а специ
ално на онези на ръководни 
постове, довежда в съмне
ние самата акция и намаля-,

трудещите 
проо-

сме самаритяни, ва доверието на 
се във възможността 
лемите да се разрешава 

^слабва до*По този начин о 
верието в генералната 
ния на СКЖ, която съАъР* 
жа в себе си жизнените и» 
тереси на трудещите се, 
на практика бавно се осъ* 
ществява.

ли-

никога
трябва и сега, както правех 
те преди войната и през во
йната, на първо място да во
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Съвета по обществен план и финанси 
при Общинска скупщина в Димитроград 
въз основа на член 10, 11, 12, й 13 и решението 
за използване, уреждане и даване на > 

ползване незастроени площи („Служ. вестник 
на Общината в Ниш“ брой 34/68) обдвгаа:

I

КОНКУРС
ЗА ДАВАНЕ НА СТРОИТЕЛНИ ПЛОЩИ ЗА ИЗГРАЖДАНЕ

НА СЕМЕЙНИ ЖИЛИЩА

2. Разписка за внесената гарантна сума 
от 500 динара, внесена на текуща сметка бр. 
62820-652-107 — при Фонда за комунална ден 

при Общинската скупщина в Димитров-

I 13.Незастроена площ До 160/1 КО Дими
тровград с повърхнина 486 кв. метра, вход от 
улица „Крум Златанов“ и място където ще 
бъде прокарана нова улица, където се пред
вижда жилищна сграда — сутерен и призе
мие (С + П) за едно семейство,

141. Незастроена площ До 3328/41 КО Ди 
митровград с повърхнина 450 кв. метара в 
„Казармения район“, където се предвижда 
жилищна сграда — приземе и етаж (П+1) 
за едно семейство,

С този конкурс се дават на ползване не
застроени площи;

1) Незастроена площ До 3328/107 Димит
ровград с повърхинана 476 квадратни метра 
в „Казармения район" където се предвижда 
жилищна сграда — приземие и етаж (П + 1) 
за едно семейство,

2) Незастроена площ 3328/108 КО Дими
тровград с повърхнина 476 квадратни метра 
в „Казармения район“, където се предвижда 
жилищна сграда — приземие и етаж (П+1) 
за едно семейство.

3. Незастроена площ № 3328/112 КО Ди- 
митроград с повърхнина 647 кв. метра в „Ка
зармения район", където се предвижда жи
лища сграда — приземие и етаж (П+1) за 
две семейства т. е. с два входа.

ност
град.

3. Удостоверение от трудовата организа
жи-ция, че е зает.

4. Удостоверение, че няма семейно 
лище в Димитровград, както и от съответна
та община, където лицето живее, доколкото ка 
ндидатът живее извън Димитровград Това 
не се отнася за лица, които временно рабо- 

чужбина. Удостоверението издава гео- 
детско управление при СО Димитровград.

Молбата с посочената документация се 
доставя в затворен плик в срок од 15 дни от 
деня на обявяването на конкурса в „Ъратс- 
тво“ на адрес: Общинска скупщина Димитро 
в град — цмуществено — правни работи — 

— Димитровград. На обратната

тят в
П

Незастроените площи се дават неуредени 
а уреждането им ще се извършва според про
грамата.

Срокът за уреждане на плаца и разнос
ките ще се определат с договор между ли
цето, което получи ^застроената площ 
общината, за уреждане на 
площ.

за конкурса
и страна да се посочат трите имена, омъжена, 

незастроената фамилно им е, за омъжена жена и моминско 
то презиме и име на мъжа и точен адрес.

4. Незастроена площ № 3328/115 КО Ди
митровград с повърхнина 476 кв. метра ва 
„Казармения район“ където се предвижда 
жилищна сграда — приземие и етаж (П + 1) 
за едно семейство,

Начална цена за уреждането на незас- 
троените площи за всички парцели е 10 ди
нара по 1 кв. метъар и 800 динара за етаж.

За незастроената площ се плаща, за не- 
градоустроени по 10 динара за 1 кв. метар, а 
за градоустроени парцели Хдо 1006/2 и 160/1 
плащането ще се регулира непосредствено с 
договор между стария и новия притежател 
и на цялата сума ще се плати данък — обо
рот, когато се връчи решение за даване на 
землището.

Изпълнение на градоустройствените и 
геодетските работи ще регулира притежателя 
със съответните служби при общината в Д+ми 
тровград.

Предимство за получаване на незастроена 
площ имат следните лица:

1. Които дадат най-висока сума по 1 квль
2* Лица, които нямат жилщна сграда 

Димитровград и до 4 км около града, както 
мястото, където са заети.

3. Лица внесли 500 динара гарантен влог.
4. Заети лица.
5. Лица подали пълни документи в пред

видения в конкурса срок.

V
да се види, коСтроителната площ може 

нкурсът е обнародван в „Братство“ и на ос
ведомително табло при ОС Димитровград.

РезултатН» от конкурса ще бъде обявен на 
осведомителното табло в Димитровград.

За справки кандидатите могат да се от
несат до референта за имуществено-правни 
работи при ОС Димитровград — стая № 23 
всеки ден от 6 — 14 часа.

5. Незастроена площ До 3328/118 КО Ди
митровград с повърхнина 521 кв. метра в 

където се предвижда 
— приземие и етаж (П + 1)

„Казармения район" 
жилищна сграда 
за едно семейство,

Председател 
на Съвета по обществен план 

и финанси
6. Незастроена площ № 3328/КО Дими

тровград с повърхнина 387 кв. метра в „Ка
зармения район" където се предвижда жили 
Щна сграда — приземие и етаж (П + 1) за 
едно семейсто.

Дипл. нкон. Крум Велинов ср. 
Дипл. икон. Крум Величков ср.

7. Незастроена площ № 3328/121 КО Ди- 
хнина 426 кв. метра в 

се предвижда 
етаж (П+1)

митровград с повър:
„Казармения район“, където 
жилищна сграда — приземие и 
за едно семейство.

Наши курсивив

“;г,пГ„ ?=
мейство,

9. Незастроена площ Ло 3328/123 КО Ди-

жилищна сграда — приземие и ех 
за едно семейство.

и в8.
КЪДЕ СА ТРИЦИТЕ?

Що се касае до трицнте в кооперацията ги 
има във всеки ъ^л.

— В кооперацията няма трнци и много сто
ки от жизнена необходимост...

НЯМА ХАБЕР
Кооперацията не прибра на време сеното..
Какво пък! Тя вече толкова година прави
така и за това не отговаря никой.

ЗАРАДИ СТРУКТУРАТА

В Изатовци клонът на СК направи пропуск, 
понеже малко внимание е обърнал на провежда
нето на някои акции. До известна степен е вино
вен съставът на организацията: земеделци, работ
ници, служители и никак не е могъл да си намери 
общ термин.

Нравоучение: щом запалите крушките, по
търсете термшште, които сте загубили. Вероятно 
са някъде тук, край вас.

Ш

гарантна сума от 
щата стойност по

Конкуриращият виася 
500 динара, влизаща в об 
комунално уреждане на строителната площ. 
На онзи кандидат, който не получи строите- 

площ внесената сума се връЬа, по чл. 1/
10. Незастроена метраА п

митровград с се предвижда„Казармения Раи<>и юьдето р^ (П+1)
жилищна сграда — приземие

лна
на това Решение.

IV

Всеки кандидат, участвуващ в конкурса 
е дължеи в затворен плик до представи сле- 
дните документи:

за едно семейство.

11. Незастроена площ „
Димитровград с предвижда
„Казармения Раион ’ *^,°е „ етаж (П + 1)жилищна сграда — приземие

^дно семейство,

12. Незастроена площ № ^д'.
митровград ° '™®*рХ^ет034се предвижда

<"«
едно семейство.

1 Молба, обгербвана е 5 динара в която 
посочи за коя строителна площ се я®- 

посочва именнода се
ява, причините защо 
парцела и сумата, с която ще участвува в 
разноските за комунално уреждане на строи 
телната площ, изразена о определена цена на 
1 кв. м. (начална цена е 10 динара за 1 кв. 
м. и 5 динара за 1 кв. м..).

тази
м

жи
за

(Подготви: М. Бакич)
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ОТДИХ И ПОЧИВКА
КАРИКАТУРЕН ЕКРАН

п сеночос /

КУЧЕ ВЛАЧИ- 

ДИРА ИМА ■ ■ ■

Мое муюе су големе. Туя годииу 
логие с рапу за стокуту. Целу зиму турам по 
малко. Кравата стелка та на гьу давам пове
че, а на клюсето сее помалко. Кажем, когь йе 
че издържи. Ка онядан да га искарам до ре- 
куту каводу, оно се съплете па сред село та 
сви селяци ми се смеягае.

Бре кикво да праим. Са малко време
то попушти ама ако удари йоште йедна 
рча, какво че се прайи. Нема да допека про-

съм

,о
д‘‘-

лет тая опалия.
Дън и ноч бълскам главу кикво да пра-

йим.
Най-после се сети. Ючера дойде уну- 

кат од Цариброд. Ок йе тишляр, млого се нс 
интересуйе за стоку, ама я га уведо у коша- 
руту.

— Какво могат хората Милане... на Видлич лед, през Пирот не може.;.

■— Сине, каза му, ти работиш у „Циле” 
знам стока те не интересуйе ама са деду че 
слушаш. Хч/ц®рДетето друг пут не гледа стокуту, ама 
са ка виде кончето ко йе ослабело — слуша 
ме до край. — Ще искам развод- пов 

еоява се един на поиятеля 
си. — Вчера жена ми хвъ 
рли върху лицето хиляди 
обидни думи...

— Само за това ли?
— Да, но те бяха събра 

ни в един том на енцикло 
педията.

:— Знам ли кво сине, кончето нема да 
остане. Я немам рану. Ама лови га за юлар 
и води га у „Циле” нека -га-ране до пролет. 

Ка чу това детето рипну до таванат:
— Бре дедо Манчо, кикво ти йе на те

бе. Кико може у „Циле” да ранимо коня. С 
талаш ли че га ранимо. И к у де си видел ча
ени когьи да се ране на държавне ясле.

— Кико не съм видел — подокну на 
детето — кико може у наигу задругу работ
ниците кои имаю чаени коуьи да })и ране у 
задругуту. И шините коши играю по сред се-

Малкият Жак пита ма 
йка си:

— Мамо, толкова ли са 
бедни нашите съседи?

— Защо питаш?
— Малкото им дете то

ку-що глътна една моне
та от 50 стотинки и да 
знаеш само колко сме от
чаяни...

— Брей, тежък път...

Двама пияни се возят в ле 
ка кола:

— Пристигнахме ли вече 
в града? —

— Изглежда, -че да — каз
ва другият. — Все по-често 
започнахме да газим пеше
ходци.

— Е тогава карай по-бър-

Запитали един селянин 
какво би желал.

— Ами какво... да пук
не кравата на комшията.

— Знам, но нали той 
ще има загуба.

ло.
Детето па се разсърди:
— Дедо, каже унукат — не говори те

ка пред суд че одговараш нема вече „Куче 
влачи...”

пита единият.

Верно йе нема вече „куче влачи...” ама 
дира има. „Ако не беше дошъл новият управ
ник у задругуту кошити щеше да йеду зоб 
йоште кой знайе до кига.

И ви питам я съга че плати 
рануту на задругуту или че си 
,„Куче влачи, дира нема...”

Айд със здравйе.

зо! -
— Как да карам, когато 

ти си на волана.— Казват, че неделя е 
твърде тъжен ден в Ло
ндон.

— Това не е вярно. В 
лондончани

Ревнив съпруг предуп- 
реждва жена си:

— Франсоаз, запомни 
добре какво ти казвам: 
ще те убия при първата 
изневяра.

— А какво ще напра
виш при втората?

ли некой 
остане пак ■

Норберт пита баща си при 
се решаване на кръстословица: 

— Кои са тези същества, 
конто живеят както на су
ша, така и във вода?

— Моряците — отговаря 
бащата. 1 .

неделя 
смеят на вицовете, които 
са чули в събота.

МАНЧА с.р.
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