
БрятстВо ПРЕЗИДЕНТЪТ ТИТО ЩЕ 

ПОСЕТИ УНГАРИЯ
По покана на Централния комитет на Унгарската 

социалистическа работническа партия и председателския 
съвет на НР. Унгария, президентът на Социалистическа 
Федеративна република Югославия и председателят 
Съюза на югославските комунисти Йосип Броз Тито със 
съпругата си през следващите дни ще направи приятел
ско посещение в НР Унгария.

КАТА народност е сфр наЮГОСЛАВИЯ •
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ЮГОСЛАВСКО-МЕКСИКАНСКИ ОТНОШЕНИЯ
Заседание на ССР Ни синдикатите в Сърбия

ЛУИС ЕЧЕВЕРИЯ ПОСЕТИ ЮГОСЛАВИЯ ИЗБОРИТЕ ТРЯБВА ДОБРЕ 

ДА СЕ ПОДГОТВЯТството на демократичния и 
прогресивен чилийски прези 
дент Салвадор Алиенде, да
де пълна подкрепа на бе
жанците и изрази убежде
ние, че народът на тази ла
тиноамериканска държава 
ще абере сили да възвърне 
демокрацията и отхвърли 
диктаторския режим на во
енната хунта.

На инициативата на Мек
сико, освен това, бе подпи
сан и първият договор за 
забраняване на внасяне на 
ядрено оръжие в Латинска 
Америка. Тази страна първа 
в тази част на света устано
ви дипломатически връзки 
с Куба на Фидел Кастро и 
в най-критическите момен
ти за нейната независимост 
и свобода и й даваше под
крепа.

ПО ПОКАНА от президента Тито на 13 фев
руари в нашата страна пристигна на тридневно 
сещение президентът на Мексико Луис Ечеверия 
Алварез. На първия гражданин на тази приятелска 
нам и по много неща близка страна Белград устрои 
извънредно топло посрещане. Това бе израз не само 
на уважение на личността на президента Ечеверия 
и мексиканския народ, но и желание по този начин 
да си припо'Мним за извънредното приятелско, 
искрено и сърдечно посрещане на нашия президент 
в Мексико през 1963 година.

по-
На 12 февруари в Белград се състоя разширено 

заседание на Републиканската конференция на Со
циалистическия съюз и на Съвета на синдикатите 
на Сърбия — двете най-масови обществено-полити 
чески организации. Бяха приети насоки за полити
ческата активност в предстоящите избори и изби
рателен календар, правила за предлагане и ут
върждаване на кандидатите, кадрови критерии за 
избиране на делегации, делегати и функционери в 
скупщините на обществено-политическите общно
сти и решение за формиране на републиканска из 
бирателна комисия-

На белградската аерогара 
президентът Ечеверия бе по
срещнат от президента Ти
то и най-висшите югослав
ски ръководители 
ко Тодорович, Джемал Бие- 
дич. Стане Доланц, Рато Ду 
гонич, Драгослав Маркович, 
Пеко Дапчевич, Никола Лю 
бичич, Якша Петрич.

Същия ден след обед за
почнаха югославско-мекси
канските политически разго 
вори между президентите 
Тит он Ечеверия и сътрудни 
ците им. В разговорите ме
жду другото са обсъдени от 
ношенията между нашата ст 
рана и Мексико, разширява 
не на взаимното сътрудниче 
ство, за което съществуват 
двустранни интереси и голе 
ми възможности. Особено 
внимание да се обърне и на 
международните проблеми, 
икономически и политичес
ки, за които двете страни 
показаха същи или 
близки гледища.

не само да обмени мнения 
по различни парливи въпро
си на съвременното човече
ство, но и да му изкаже бла 
годарност от Мексико за 
„решителното влияние“, ко 
ето той извърши „на конфе 
ренцията на необвързаните 
в Алжир за приемане и под 
крепата, които необвързани 
те страни дадоха на мекси
канския проект на устава 
за икономическите длъжно
сти и права на народите“.

там, където още не са офор 
мени.

— ДО 15 МАРТ: местните 
общности трябва със стату
тите си или статутарни ре
шения дз установят броя на 
членовете на делегациите и 
начина на избиране и отзо
ваване на членове на деле
гациите.

— Основните организации 
на сдружения труд до съща 
та дата да утвъРАят броят 
на членове на свои делега
ции и начин на избиране и 
отзоваване на техни члено-

КАЛЕНДАР НА ИЗБОРНАТА 
ДЕЙНОСТ

— ДО 5 МАРТ: Приемане 
на общинските статути и 
статута на град Белград. До 
тази дата ще се 
броя на делегатите, 
делегира всяка делегация, 
т. е. повече делегации на 
основните организации на 
сдружения труд и други са- 
моуправителни организации 
и общности.

Миял-

утвърди
които

Заради всичко това Мек
сико ни е близък, чувствува 
ме го като страна — прия-

— ДО 10 МАРТ: да се об 
общностиПолитик с реални и смели 

начинания на междунаро-
ве.разуват местни

телка, въпреки хилядите ки 
лометри, които ни географ- 

Развитието и ПРЕД ДЕСЕТИЯ КОНГРЕС НА СЮКден и вътрешен план, прези 
Ечеверия в нашата ски разделят, 

разширяването
дентът
страна ще намери пълно раз 
бирателство. Неговите оцен 

потеклото на съвреме 
международни иробле

на взаимно
то сътрудничество между 

Мексико е от

разгледа първия проект на 
този документ.

След всестранно обсъжда
не, в което бяха дадени ре
дица сюгжестии и предложе 
ния,

В понеделник в Белград 
на съвместно заседание на 
Изпълнителното бюро «а 
Председателството на СКЖ 
и Комисията на Председате 
лството за изготвяне на про 
екто-отчета за работата на 
Съюза на комунистите 
Югославия от Деветия до 
Десетия конгрес на

Югославия и 
полза за двете приятелски и 

в необвързани страни. Основи 
това сътрудничество

ки за 
нните

бе заключено до края 
този месец Комисията да 

завърши текста на проекто- 
-отчета, за да може да го 
разгледа Председателство- 

СЮК през март- -

IIтвъРАе » те на
бяха положени през 1963 го 
дина по време на посещени 

Тито в

на
МЕКСИКО заема по

върхнина от 1-970.000 ква 
дратни километра. Има 
повече от 51 милиона 
жители, от които почти 
една пета част живеят 
в столицата — Мексико 
Сити.

В началото

на
По всички тези въпроси 

разговорите бяха твърде ис 
крени и откровени и общо 
е убеждение, че те ще до
принесат за укрепване на 
сътрудничеството и връзки" 
те между двете страни.

ето на президента СКЖ то на
Мексико.

л-ги-из-пщ-п-.-,----------------- -- ■ - .
Съвещание на правосъдните органи 5на 16 век

става испанска 
след като ис- 
завоевател Фе 

Кортез поробява 
които

Президентът Ечеверия 
четвъртък посети градската 

град Белград,

в страната
колония,
ланският КРШИНАЛ НЯМА, АКО НЕ СЕ^РАЗКРИВАскупщина на 

където на тържествена 
сия му бе връчена възпоме 

на югослав 
ден 
ком

се- рнандо 
астеките, 
са настанявали страна- 

заробил техния 
Монтезу-

тогава
ственнте органи са по-актив 

по-бързи.
нателиа грамота 
ската столица. Съпдпя 
той посети земеделския 
бинат „Белград" и бе на тъР 

обед, който в не 
чест даде председател- 

иа СъР"

политика.па наказателна 
Не е изричано конфискува
но па имущество и в случаи 

доказани големи плячки.
подрпвало

та, и е 
последен цар 
му. От испанските коло- 
нии в Америка Медико 
първа започва борба за 
независимост. След три 
века на колониално роб 

страната получава

па либерализма ни, следствията 
Но все още могат да се от
правят забележкпн за рабо
тата въ» всички етапи в пре 
махването 
Преди всичко, все още ня
ма добро 
между организациите на сдру 
жених труд, обществено-по
литическите организации в 
тях, работническия контрол 
и самоуправителните орга
ни от една и следствените 

инспекциите, СДК

Периодът
беше много благоприятен за 
стопански и политически 
криммнал, конто застраша
ваха обществено - политиче 
ските п правните основи па 
самоуправлението и социа-
лизва. Това е основният 
смисъл па материалите „За 
акгуалпите задачи «а право 

съдиите органи в СР Сър
бия“-

пажествения 
това
ят на Скупщината 
бия Драгослав Маркович.

Всичко това е 
класовите и социалнстичес- 

позицни на работниците 
и класата, дезориентирало 

демобилизирало в бор 
бата за изпълнение на про
изводствените и самоуправн 
телим задачи, съЗА»пало Чс" 
ловия за неоправдано забо- 
гатвяване п несоциалкстнчс- 
ски социални различия и 
пр За революционната роля 
на'съдилища™ трудно може 
ше да се говори. Дори и сле 
дствеиите служби се подава 
ха на либерализма, като им 
беше стеснен радиуса на де

на криминала.
ски сътрудничество

ство
независимост на

1910 годнна.
■ги иСлед твърде изчерпателни 

с юго- 
Тито,

президент
замина от на

темврии полезни разговори 
славския президент 
мексиканския^
Ечеверия днес 
шата страна.

Преди тръгването 
път по Еворпа, президентът 
Ечеверия, в началото на тоя 
месец заяви че отдавна же
лае да посети Югославия и да президента на прияте 
да и?срещне е президента За страните от
Тито, „ръководителят на ед ско ,, представля-
на социалистическа страи , „третия я а«< в на
великият партизански вожд ват „историческа си ^
месец заяви, че отдавна же- време. И Мекси о
в борбата 'тази Независим- ^ тях. Най-новите
остиедин от гтавнитс чесКИ събития потвър

Желание Ги а мексиканския ждава тази^истипщ

геяькагмж рил;г«-^ *■**•товаря с нашия президент, рия

МИ, които лежат във все но
си на дълбоката пропаст измежду 

богатите и бедни страни 
пашите.

На тази тема миналата се 
дмица в Димитровград се 
сГстоя съвещание па пред
ставители па правосъдните 
органи и следствените орга 
„„ в общината и от иирот- 
скня субрегион, на инспек
ционните служби при орга
на па управлението, прелета 
виталите на СДК и общест
вено-политическите органи
зации в общината.

органи и 
и съдилищата по всеки кон
кретен случай от АРУга етра 
на. Това е една от причини
те крнкшналът да остава не 
разкрит или недоказан. А, ка 
кто бе изтъкнато „няма кри 
минал, ако не го разкрием“.

Участниците в разисквани 
ята изказаха недоволство 
поради това, че съЛът в Пи 
рот е освободил някои хора 
от кожара „Братство“ в 
Жслгоша. Мотивировката за

от

говарят ни

йствуване.
След Писмото отношение

то иа правосъдните органи 
към наказателната полити- 

до голяма степен ее про- 
Послсдиата стана мно 

го по-строга, съдилищата на 
време решават долага, след

По време на либерализма 
имаше яплсш|я на потуляме 
иа криминала, присъдите са 
отлагани и водена е смекче

ка
мени.

(СЛЕДВА НА 3 СТР.)



АКТИВНОСТТА НА НЕОБВЪРЗАНИТЕ Е ПО НЕ 

ОБХОДИШ ОТ КОГАТО И ДА БИЛО ДОСЕГА
СФРЮ 0 съгласно да се състои 

специално заседание но Генерал
ното събрание на ООН— Заяви другарят Тито след посещението си в Индия, 

Бангладеш, Непал и Сирия
та необвързани страни й 
писмото си до генералния 
секретар Валдхайм от 30 
нуари тази година.

В'ьв връзка с тази

Постоянната мисия на 
СФРЮ при Обединените на
ции в Ню Йорк е предала па 
генералния секретар на ООН 
официален отговор на пра
вителството на СФРЮ за съ 
гласното на Югославия да 
се състои 'специална сесия 
на Генералното събрание на 
Обединените нации „за обсъ 
ждане на проблема на суро 
вините и развитието“, както 
това потърси алжирският 
президент Бумедиеи, предсе
дател-координатор на група

Отношенията на Югосла 
вия с тези страни и досега 
бяха добри. Наглото поссще 
пие имаше за цел те още по 
вече да се подобрят. И ми
сля, че в това отношение то 
бе много успешно. Отделно 
внимание обърнахме па раз 
ширявапето на икономичес
кото сътрудничество, което 
често беше под равнището 
на политическите отноше
ния. Разговаряно бе по ре
дица конкретни проекти, в 
коиго ще участвува гогослав 
ското стопанство. Договорих 
мс се пашите икономически 
отношения да поставим въР 
а у още по-здрави основи, 
чрез дългосрочни програ
ми за коопериране и съвмс 
отми капиталовложения, тъй
като -стопанствата в паши
те страни до голяма степен 
са комплемеггтарпи.

Президентът на Републиката Йосип Броз 
Тито със съпругата си Йованка и група сътрудни
ци от 25 януари до 7 февруари посети четири ази
атски страни: Индия, Бангладеш, Непал и Сирия, 
където води полезни разговори с ръководителите 

приятелски необвързани страни. След 
завръщането си в Белград президентът Тито даде 
изявление, в което между другото

„ илици
атива Координационното Ою 
ро на групата необвързани 
страни в Обединените на
ции тези дни проведе заседа 
ние, на което бе 
договор за подготовките на 
необвързаните страни за 
специалното заседание на 
Генералното събрание ца 
ООН.

направенна тези

каза:

— Във всяка страна има
хме обемна програма, завър 
шихме важна работа и се за 
връщаме твърде доволни.

До посещение на тези ст
рани дойде в един значите
лен момент от развитието 
на международната обстано 
вка, по време на големи про 
мени в международните от
ношения, особено икономи
ческите. Това, както п об-

!Г-!таттш8мштт-....

на гг благо временно да се 
действува и влияе върху по 
нататъшния мм ход. На псот 
давпашиата, Четвърта кон
ференция на 'необвързаните 
взискателно бяха -набелязани 
основните проблеми в меж
дународните политически п 
икономически

Белград

Подписан протокол 

с НР Българияотношения, 
което потвърди развитието 
па събитията през последни 
те месеци.

През миналата седмица в 
Белград бе подписан прото
кол между СФР Югославия 
и НР България за стопан
ско, търговско и научно-тех 
ггическо сътрудничество. От 
югославска страна докумен
та подписа членът на Съюз
ния изпълнителен съвет д-р 
Борисав Иович, а от българ
ска министърът на финан
сите Димитър Попов.

Югославско - българската 
смесена комисия на срещата 
си от 5 до 8 февруари раз

гледа разширяването на сто 
кообмена и подобряването 
на кооперирането и специа
лизацията между стопански 
те организации. Разговаряно 
бе също така и за сътрудни 
чеството в областта на тури 
зма, съобщенията и финан
сово — банкерските услуги.

Българският министър на 
финансите Димитър Попов 
бе приет от председателя на 
Съюзния изпълнителен съ
вет Джемал Биедич.

ЗЛ МЕЖДУНАРОДНАТА 
ОБСТАНОВКАе®Шй

Обменът на мнения по раз 
питието ма обстановката и 
днешните движения в света 
беше твърде изчерпателен. 
Отчете се, че машите стано
вища гю почти всички меж
дународни проблеми са иде 
итпчнн или почти еднакви. 
Всички тези страни здраво 
стоят на позициите на необ- 
вързването. Това определе
ние произтича от интереса 
им чрез всестранно свръзва 
не със света по-успешно да 
преодоляват проблемите в 
своето вътрешно развитие, 
и от убеждението, че тази 
политика е най-добрият на
чин за запазване и укрепва
не на независимостта. Зато 
ва тъкмо те са готови да да
ват свой пълен принос в бор 
бата за по-добри междуна
родни отношения и по-спра 
ведливо разпределение на 
материалните блага в света, 
в усилията за обезпечаване 
на равноправно сътрудниче 
ство и запазване на мира.

Ръководителите на тези ст 
рани ,както и ние, в сегаш
ния момент споделят своя
та загриженост поради опи
тите решения за междунаро 
дните икономически пробле 
ми отново да се правят за 
сметка на развиващите се 
страни. Затова тези страни 
са готови максимално да се 
ангажират, с цел да се пре
късне с тези опити. Готови 
са също така да дадат свой 
принос за подобряване на 
взаимното сътрудничество 
■между необвързаните стра-
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Йосип Броз Тито

Близкия изтокай®**.а
Щети на Суецкия канал 

1200 милиона фунти
Различните египетски ми

нистерства, отговорни за ра 
ботите по реконструкция на 
Суецкия канал, са дали ве
че първите оценки за щета
та, която египетското сто
панство претърпяло от вой
ната през 1967 до днес. Сто 
панството, според досегаш
ните оценки най-много са 
засегнали щетите предизви
кани на канала и нефтните 
инсталации.

Разрушаването на рафине 
риите в Суец и спирането 
на експлоатацията на неф
тните извори на Синай ко
стват египетското стопанст
во 750 милиона фунти. Спи
рането на движението през 
канала, както и щетите на
несени на рафинериите, стру

ват египетското национално 
стопанство още един ми
лиард и 200 милиона фунти.

Докато Египет прави под
готовки за поправка на Суе 
цкия канал — жизнената ме 
ждународна съобщителна 

Израел про- 
изтеглянето

Затова бе подчератана не
обходимостта от по-конкрет 
нн акции та решенията

стоятелствсто, че всички те 
зи четири страни са необвъР 
зани,. сложи печат на наше- 
те посещение и разговори. Конференцията в Алжир кол 
които водихме с ръководи- кото е възможно по-бързо 
телите на държавите, пред- и ефикасно да се провеж- 
седателите на правителства- дат на практика. Навсякаде 
та и другите ръководни лич бе отчетено и съгласието, че 
ности в тези страни.

па

артерия 
дължава 

на своите войски от запад
ната част на канала. От 18 
януари, когато бе подписа
но споразумението за дезан 
гажиране на войските на из 
раелско-египетския фронт 
на. Синай не е имало въоръ 
жени конфликти. От друга 
страна, на голанския фронт 
артилерийските престрелки 
.между израелските и сирий
ски части са ежедневно яв
ление.

с
е постоянна и все по-голяма 
активност на необвързани
те по-конкретни въпроси по 
нататък ще укрепва единст- 

В обмена на мнения по вото им, което на мнозина 
.международните проблеми, пречи и които настояват и 
навсякъде дойде до израз днес, по един или друг на- 
общата увереност, че актив чин, да го подрият или раз- 
ността на необвързаните ст бият. 
рани днес е може би по-не
обходима отколкото кога и 
да било досега. Защото съби 
тията се развиват с такава 
бързина, че не е достатъчно 
'само да се следят,'но тряб- ■ свои снецйфичности; обаче

по отношение на гостоприем 
ството, което ми се указва
ше, вниманието което ни се 
отдаваше и приятелските 
чувства, с които ни посре
щаха — нямаше разлика: На 
истина, навсякаде бяхме при 
ети сърдечно и топло.

ЗА ПОСРЕЩАНЕТО

Посрещането във всички 
тези страни надмина наши
те очаквания- Програмите в 
отделни страни имаха и

Изборите трябва добре да се подготвят
ни. (ОТ 1 СТР.)

— Обществено - политиче
ските организации трябва 
да определят избирателни 
тела, които ще изпълняват 
функция на делегации.

— ДО 25 МАРТ: избира
не на членове на. делегации 
на местните общности.

— До същата дата изби
рането на членове на деле
гации на основните органи
зации на сдружения труд и 
други самоуправителни ор
ганизации и общности.

— ДО 15 АПРИЛ: избира
не на делегати в общински
те скупщини и скупщината 
на град Белград.

— ДО 25 АПРИЛ: среща 
на новоизбрани скупщини 
и скупщината на град Бел
град, ‘ ‘ заради конституира
не.

— Избиране на делегати, 
в Скупщината на СР Сър-

бИд.
— ДО 6 МАЙ: Първа се

сия на новоизбраната скуп
щина на СР Сърбия за кон
ституиране.

— Членовете на председа- 
телешото на СР Сърбия 
избере скупщината на СР 
Сърбил веднага след консти 
тупрането.

— Председателството на 
СР Сърбия ще се конститу- 
ира и ще започне да рабо
ти в срок от 10 дена от 
избирането на неговите чле
нове.

— Председателят и члено
вете на Изпълнителния съ
вет на Скупщината на Сг 
Сърбия ще избере скупщина 

СР Сърбия веднага 
след нейното конституира-

Ерл-тстНо Нашите посещения в тези 
страни се следяха е голдм 
интерес. В средствата на ин 
формация бе отделено мно
го място както на нашата 
външна политика, така и -на 
нашето вътрешно развитие. 
И това е сигурно едно от до 
казателствата, колко голям 
авторитет има Югославия в 
света, специално всред необ 
вързаните страни. Всичко, 
това ни задължава много — 
още повече да работим вър
ху разширяване и задълбо
чаване на всестранното сът
рудничество с тези страни.

На края мога да кажа, че

ВЕСТНИК НА БЪЛГЛР 
СКАТА НАРОДНОСТ В 

СФР ЮГОСЛАВИЯ По-нататък 
Тито говори за посрещане
то във всяка страна отдел
но, за развитието им и лю
бовта на тези. народи към на 
шата страна и нашите на
роди.

президентът

Урежда редаацш—а
Ш1

гдамя ■
отговорен редактор 

ТОДОР ВЕЛЧЕВ
I редактор 
НИКОЛОВ

Т
ЗА ОТНОШЕНИЯТАБОГДАН

■дим „Братство- —
Наш. Станко Паунова* 

П, швафоа ИШ
Голяма част .от разговори 

те във всички тези страни 
беше посветена на билате- 
рал.ните отношения. Покрай 
разговорите в по-широк със
тав и, моя личен обмен на 
мнения с ръководителите на дите на - Югославия.. Това 
тези,. Държави, и. министър- приятелство и доверие тряб 
-председателите, водихме и ва да ценим и пазим — 
отделни разговори по реди- за -ца края президентът Ти- 
ца конкретни въпроси.

се завръщаме от страни, чи- 
ито народи чувствуват дъл
боко приятелство, към наро-

та на
П» мд!

не.
Членовете на съвета на 

Републиката ще избере ск\ - 
СР Сърбия

Текуща I’матка

САК — Икш
Лук Жлрш

впщината на
срок от 30 дена от деня

яа' скупши
нака-

конституирането 
ната па. СР Сърбия.

и*. Сг.
'МП-Шиш то.
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ПРИПНАЛ НЯМА, АКО НЕ СЕ РАЗКРИВА След разисквания по проектостатута 
в Сурдулишка община

(ОТ 1 СТР.) мер, едва след 
писмо .се утвърждава ба в С НОВ СТАТУТ ОТ 5 МАРТанонимно изтича от ръководителите 

■ бе казано на съвещание
то. Работникът няма какво 
да укрива, а може би е задъ 
лжен да помогне 
вратяването на плячка, а 
това е най-ефикасно, ако съ 
щата навреме се разкрие, а 
нарушителите се спрат и на 
казват навреме.

такова решение била: 
ма доказателства. Но 
така е точно, че никой не е 

да доста
ви необходимите доказател
ства за криминала.

На своеобразен начин ре
агираха 250 работници в 
..Циле“. Те изпратиха пети
ция до ОК на СКС в Димит 
ровград търсейки отговор 
на въпроса защо още не се 
съди на бившия им дирек
тор.

Въпреки че загубата още 
не значи углавно дело, тря
бва да се докаже защо е на 
правена. Обаче, и сега бе из 
тъкнато, трудовите организа 
Ции никога не долагат за за 
губите, но сами решават те
зи проблеми на свой начин. 
Такъв типичен пример има 
в книжарницата в Димитро 
вград. Отговорният продавач 
се е задължил сам да вър
не загубата, която не е мал 
ка, а за какви сделки се ка
сае е въпрос, на който само 
управителните органи и ор- 
га и органите на вътрешния 
контрол не търсят отговор.

Привлича внимание и кон 
статацията, че общественото

загу-
продавницата, докато 

преди това работниците 
ито са правили 
„намерили“ 10 
ра излишък.

Случаят с Троян Алексов, 
завеждащ шивашката 
рация „Прогрес“ 
ция

— ня-
СъЩО

ги доставят на комисията 
по изготвяване на статута, 
за да ги внесе в новия ста
тут. Сетне на общ събор 
окончателно ще се разгледа 
проекта на новия статут, 
след което отборниците на 
Общинската 'скупщина ще 
приемат бъдещия статут на 
общината.

Успоредно с дейността по 
приемане на статута на об
щината се полагат усилия 
да бъдат изменени и допъл 
нени статутите и 'местните 
общности. Тези статути тряб 
ва окончателно да се прие
мат до 15 март, тази година.

В досегашните разисква
ния интересът на граждани 
те пролича по отношение на 
новия състав на скупщина
та и избирането на делега
ти и делегации. Вместо досе 
гашните два, и в Сурдулиш- 
ка община ще се изберат 
три съвета на Общинската 
скупщина: съвет на сдруже 
ния труд от 37 делегати, съ
вет на местните общности 
от 31 обществено - полити
чески съвет от 15 членове.

ко- 
инвентар са 

хиляди дина-
Разискванията по проекто 

статута на Сурдулишка об
щина са започнали още през 
декември миналата година и 
ще продължат до края на 
февруари, тази година. По 
него се изказват трудещите 
се и гражданите в подруж- 
ниците на Социалистическия 
съюз и синдикалните орга
низации, в местните общнос 
ти и трудовите организа
ции.

в състояние в предот-

коопе
е илзостра- 

характерен 
пример, за който общирно 
ще пишем по-късно. Общин 
ският съд го осъжда. Присъ 
дата анулира второстепенн
ият съА, Въпреки че и него
вите оценки са подобни .на 
оценките дадени от общин
ския СЪА. Проявено е съмне 
■ние в обективността 
ростепенния съд и по 
случай председателят на съ
да в Димитровград е казал:

— Ако и по-нататък има
ме такива главоболия 
кажа в Общинската 
на, че не съм в състояние 
да работя върху провежда
нето на Писмото защото във 
второстепенното решаване 
нещата се минират“.

За по-целесъобразно и по
следователно

за един
За подобряване работата 

на правосъдните органи, пре 
ди всичко трябва да се съз
даде атмосфера на открита 
борба против криминала и 
развива сътрудничество със 
следствените органи, 
ще се подобри и изследване 
то и съденето, което е в ин
терес

След разискванията сред 
широките народни маси из
пълнителните тела на обще 
ствено-политическите

Така

на вто- 
тоя

орга
на работническата , низации на съвместно заседа 

I ние ще разгледат забележ- 
* ките и предложенията и ще

УДАРНИЧЕСКИ ТРУД ДО КОНГРЕСИТЕ

класа.
М. Б.

Нишще
скупщи

СЪВЕТЪТ на Съюза на 
синдикатите в Ниш на едно 
от последните си заседания 
отправи призив до трудови
те организации в чест на Де 
сетия конгрес на СК>К и 

Седмия конгрес на СКС да 
разгърнат широка активност 
във всички области на жи
вот и труд. Този призив пре 
дставлява подкрепа на ини
циативата, произтекла в ко 
лективите на фабриката за 
помпи „Яютребац" в Ниш и 
Майданпен. Десетият кон
грес на СКЖ да се посрещ
не с ударнически резулта-

Тази ударническа инициа
тива подхванаха много тру
дови организации.

Активността в трудовите 
организации трябва да се 
развива в две насоки: в про 
веждане на задачите, произ 
тичащи от Писмото на пред 
седателя на СЮК др Тито и 
Изпълнителното бюро на 
СЮК и в осъществяване на 
по-добри производствени ре 
зултати в изпълнението на 
производствените планове. 
Съревнованието трябва да 
се развива както в самите 
стопански и извънстопански 
организации, така и между 
отделни трудови колективи.

провеждане 
на задачите от Писмото и в 
областта на управно - прав
ната защита на доминантни 
те цнтереси на работничес
ката класа и самоуправител 
ния социализъм, за 
тя се бори, на съвещанието 
бе прието да се създава ат
мосфера на сътрудничество 
по всеки конкретен случай 
от трудовата 
до съдилищата. Отпорът сре 
щу следствените органи 
трудовите организации про-

Следва да се отбележи, че 
проектостатут 

„се 
обобще-

имущество не е 
от взломни кражби. Продав 
ниците са така лошо осигу 
рени, че и деца могат да ги 
разбият. Дневният пазар не 
се съхранява и пази добре, 
а след кражбите отговорни- 

обикновено

осигурено в сегашния 
българската народност 
обработва" твърде 
но, по принцип. Комисията 
по изготвяне на статута ве
че е забелязала това и ще 
разработи тази материя по- 
обстойно, относно като се 
съобразява с конкретните 
условия.

който

организацияте продавачи 
заявяват, че са откраднати 
повече и стоки и пари. В 
Трънски Одоровци,

в Ст. Н.ти.напри-

Реверсивната■ 1978 
водоцентрала БАИНА БАЩА 
(512 мегавата).

01 1979 _ ТЕЦ ОБРЕНО- 
ВАЦ V (300 мегавата и 1,6 
милиарда квч). 
милиарда квч). реверст 
та ВЕЦ ЗВОРНИК( 260 
вата и 400 милиона квч.).

щ 1980 — ТЕЦ КОСОВО 
VII (300 мегавата и 1,6 ми- 

квч), ТЕЦ БЕЛГРАД

НА БОРБА ПРОТИВ ЕНЕРГИЙНАТА КРИЗА ящия период ще се увелича 
ва с 11 на сто годишно до 
1980 година, а за следващи
те пет години — с 9 на сто. 
През 1975 Сърбия ще се ну
ждае от 14,2 през 1980 от 24, 
а през 1985 от 37 милиона 
киловат-часа електрическа 

на енергия.

ЗА ПОВЕЧЕУСИЛИЯ В СР СЪРБИЯ 

ЕЛЕНТРОЕНЕРГИЯ
ивна-

мега
производството на ток 
глава населението е възлиза 
ло на 390 а, през миналата 
година на 1700 киловат ча-

Според плана за «развитие 
на електростопанството до 

на 1980 година ще бъ- лиарда
(125 мегавата и около 
милиона квч), ВЕЦ РОГЕ И 
ЗАВОЙ (77 мегавата и 200 
милиона квч).

края
дат пуснати в действие сле 
дните централи:

500са.е преломна за елек- 
в Сърбия 

и това често се изтъква в ра 
зговори, анализи, студии.

През 1964 година всички 
електроцентрали в 
произведоха около три мили 
арда киловат-часа електро
енергия, почти толкова кол- 

през 1973 година е да- 
дена на други краища. Ин- 
сталираната мощ на елек
троцентралите в периода от 
1964 до 1973 голина е увели- 

около пет пъти: от

година 
тростопанството

в„Електростопанството 
Сърбия завърши 1973 годи
на с големи успехи. Въпре
ки незапомнената суша бя
ха произведени около 14 ми 
лиарда киловат-часа 
троенергия.,."

Такива рапорти четем във 
вестниците през последните 
няколко години, когато 
отчитат резултатите и прав 
ят планове за предстоящата

Такъв ръст електростопан 
ството отбеляза благодаре
ние на огромните капитало
вложения, които например 
от 1967 до 1972 година въз
лизат на 8,8 милиарда дина-

у 1975 — ВЕЦ ВЛАСИНА 
II с мощност от 71 мегавата 
и производство от 160 мили
она киловат-часа. През съ
щата година ще бъде пусна 
та и ВЕЦ КОСОВО У/210 ме 
гавата и производство от 1 
милиард и 
кв/ч.

КАПИТАЛОВЛОЖЕНИЯ 
ДО 1980 ГОДИНАСърбияелек- ново-СъЩествуващите и 

построените електроцентра 
ли до 1980 година ще дават 
на стопанството в Сърбия 
24 милиарда квч. електрое
нергия- Това ще задоволява 
нуждите на републиката, 
а не е изключено в Сърбия 
да гсе изградят централи за 
потребите на другите репуб- 
лнки.

За периода след 1980 годи 
на се предвижда по-нататъ
шно използване на огромни 
те потенциали на Дунава и 
Дрина, както и на залежите 

в Косово, Колу 
бара, Тамнава и Костолац. 
До края на годината ще се 
знае кои електроенергийни 
обекти ще бъдат пуснати в 
действие след 1980 година. 
Това е необходимо защото 
изграждането на една цент
рала продължава от 3 до 7 
години и всяко закъснение 
предизвиква големи щети.

За изграждането на цен
тралите, които трябва да 
бъдат пуснати през 1975 го- 
възлизат на 8,6 милиарда ди 

капиталовложенията

ра.
Производството на елект

роенергия през последните 
десет години в Сърбия рас- 

12 на сто годишно,

200 милионакотосе
теше с
с което Сърбия заемаше ед 

честа в Евро-
щ 1976 — ТЕЦ ОБРЕНО- 

ВАЦ II1/300 мегавата й 1,6 
милиард квч).но от челните

Това обаче не може да
година.

Изникваха в Съроия нови 
трафопос па.чена заелектроцентрали,

километри далекопро 
водна мрежа, които даваха 
на стопанството нови кило- 

необходими 
за увеличение на произвол- 

подобряване на жи 
на населе

тове и

вати, толкова

ството и
знението равнище 
нието. От година на година 
расте броят на електроенер 
гойните обекти, а производ- 

по възходяща

на въглнща

ството върви 
линия.

УСКОРЕН ТЕРМИН
Важно е да се изтъкне, че 

изтеклата година
на пот-през

Сърбия е доставила 
рсбителите в останалите р - 
публики 2,6 милиарда кило 
ват—часа електроенерти

или почти една пета ча^Т 
целокупното производство. 
До какви съществени проме 
ни е дошло в този отрасъл 

следните данни, да пр 
години електро 

Сърбия внас 
яше годишно около един ми 
лиард киловат часа електри-
ка енергия- Коли<,‘ол1Вго- на внесената през 1964 то 

енергия пре^влява-
Тази

дина,
нара, от които 7,7 милиарда 

_ 1977 _ ТЕЦ ОБРЕНО- са вече обезпечени. От 1976 
ВАЦ IV (300 мегавата и 1,6 до 1980 година за изгражда 
милиарда квч), пето на планираните центра
ТЕЦ КОСТОЛАЦ III (200 ме ли ще трябва да се инвес- 
гавата и 1,2 милиарда квч.), тнрат около 13,2 милиарда 
ТЕЦ КОЛУБАРА V (110 ме- динара. Това не са малки 
гавата и 600 милиона квч) средства и тяхното оспгуря- 
и ВЕЦ СЙЕНИЦА (31 мега- ване вече е в течение.

80 милиона квч).

за потреблението, 
17000 киловат-часасе каже и 

защото с 
годишно на глава от населе 
нието е между най-малките 
в Европа.

НОВИ ЦЕНТРАЛИ

“ “й „МеерТоПва пъти
Ста=ТотТ»5°хиАля-
^ километра. В електрос™
паиството на С1>р
1964 година с имал°4?д0°'

1972 През ^964 ^година

сочат
ли десетина 
стопанството в

Потреблението на електри 
ческа енергия през прсдсто К. Б.вата идина

ше една трета от
в републиката.

през 
ботиици.

нието
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Заседание на изпълнителните органи на всички обществено-политически организации

ИЗБОРИТЕ ИЗИСКВАТ ПЪЛНА АНГАЖИРАНОСТ НА ПРОГРЕСИВНИТЕ СИЛИ
— Избран комитет за чествуване на тридссетгодшинината от освобождениеп о на Димитровград
Към средата па тази седмица в Димитровград се 

състоя заседание на изпълнителните, органи на всички 
обществено-политически организации: Изпълнителния от 
бор на ОК на ССРН, Общинския синдикален съвет, Об
щинския комитет на младежта. Съюза на комунистите, 
Съвета на запасните военни старейшини и Съюза 
бойците.

на

На дневен ред беше:
— Непосредствените задачи на Социалистическия 

съюз н Синдиката върху провеждане на изборите за де
легации и делегати и

— Подготовки за чествуване на тридесетгодишни- 
ната на революцията и освобождението на Димитров
град.

Определени са основните насоки за действие на 
обществено-политическите сили върху изпълняване на 
задачите около изборите и организиране дейността през 
тази година в знак на тридесетгодишния юбилей на осво 
бождението на Димитровград.

Във встъпителния доклал 
между другото се казва:

— Добри политически, ор
ганизационни и професиона 
лни подготовки за избори в 
основните организации на 
сдружения труд, в местните 
общности, в общината и в 
по-големите общности, изис
кват задълбочена разработ
ка на конституцията ... раз
глеждане и приемане на Ста 
тута на общината, статута 
на основните организации 
на сдружения труд, местни
те общности и общностите 
на интересите.

Имайки предвид обемност 
га на работата, които тряб
ва да се реализират в опре
делени избирателни сроко
ве, на заседанието бе нзтък 
ната необходимостта на пъ
лна мобилност на всички об 
ществено - политически ор
ганизации навреме да се 
приеме статут на общината, 
статутите на организациите 
на сдружения труд и обще
ствено - политическите об
щности в общината. Органи 
зираността е необходима и 
поради това в този избира
телен пеирод, като част на 
политическата програма, да 
се даде на публично разис
кване проекта на обществе
ния план и бюджет за 1974 
година, да даде на обсъжда 
не данъчната политика, да 
каже на колективите, труде 
щите се и работническата 
класа как е изпълнена изби 
рателната програма от 1969 
година, и в рамките на това 
да се насочи акцията на хо
рата върху проблемите на 
стабилизирането, самоупра- 
вителното преустройство и 
да се обезпечи провеждане 
на кадровата политика, за 
която ще бъдат изградени 
критерии на републиканско 
равнище.

Поради това, както бе из
тъкнато, от такова органи
зиране на изборната дей
ност няма по-важна задача 
през тази година и в перио
да пред X конгрес за по-по- 
следователно реализиране 
на самоуправителната систе 
ма, както е предвидено с 
конституцията и в нея да се 
осигури работническо мно
зинство на „всички равни
ща“ в духа на критериите — 
да се изберат онези, които 
имат ясна определеност за 
самоуправителен социали
зъм и интересите на работ
ническата класа.

ангажиране да се постигнат 
възможно по-добри полити
чески резултати. дите на Първа царибродска 

бригада и VIII сръбска бри
гада и ще постят местата на 
забележителните битки сре
щу фашизма.

името, се провъзгласява за 
година на качествени произ 
веления, година ма хигиена
та и ‘здравеопазването, годи 
на освобождението, в която 
ще се възкресяват спомени

отряда
„Момчил войвода“. Първа 
царибродска бригада и в ра 
мките на това, както предла 
га СУБНОР група борци и 
младежи ще тръгнат по сле

за създаване!о

Затова е решено Комисия 
та за изготвяне на статута 
на общината до 18 февруа
ри окончателно да изготви 
проекта на статута и да- да
де предложение от колко

М. Б.
01 ■ II

яГот1елни"сбъве™. както™, Из партийната организация в »Тигър* - Димитровград
да се даде текстът на стату
тите на местните общности.
Така подготвени материали
те следващия ден политичес 
кия актив разгледа и оцени
до КОЯ степен ,1 в,кои, ОУР „Партийната организация 
и местни общности по-под- • п , У
робно да се разработва, от- й. Съ"оза на комунистите в 

" „„ р'.1птят гтя Основната организация на носно да „е съгласуват ста сдружения труд „Тигър“ в 
тутите с конституцията. До ди^итров?раХ на заседание 
10 март да се проведе засе- ^ Съ,с^0яЛосе миналата се 
дание на Кгндидационната дмица разгледа две теми: 
конференция, конституира- „у^ейвайето на класовата 
на от Оощинеката конфереи с щ^ОСТ ^ обществената ро 
цня на ССРН, всички изби- л*щна с^к„ ^ „НяГоипо- 
рателни тела и която да из- в*жни статутар’’и Задълже- 
готви правила за изоори и ния „а чле*ов^те и 0“гани. 
програма за провеждане на зациите на ск и измене„ия- 
кадровата политика. та> КОИто се предлагат в ста

тута на СКЖ и СКС“. Орга
низацията разгледа и прие 
и заключенията от изборно
то 'събрание на Местната ор 
ганизация на СК.

Основното, което се подче 
ртава в заключенията е, че

Да се увеличи броят на комунистите
броят на комунистите в сра 
внение с членовете на коле
ктива е малък и трябва да 
се предприемат мерки в ре
довете на СК да постъпят 
нови членове, които с досе
гашната си работа са заслу
жили това.

За отбелязване е, че глав
ната дейност на комунисти
те, както заключи организа 
цията, трябва да бъде при
лагането на конституционни 
те амандманй, стабилизира
нето на обществено - иконо 
мическото положение, реали 
зиране на задачите от обла
стта на социалната полити
ка и битовото равнище 
работниците, както и орга
низационното укрепване на

СК. Изхождайки от тези ста 
новшца организацията 
лючи, че членовете на СК 
трябва да бъдат носители 
на стабилизацията в Основ
ната организация на сдру
жения труд.

Организацията също зак
лючи, че кадровата полити
ка трябва да бъде в преден 
план и комунистите са тези, 
които трябва да се борят за 
укрепване на кадрите. В то
ва отношение е нужно Ме
стната организация на СК 
да бъде по-активна в рабо
тата, както и съдействието 
с младежката организация-

Разисквайки по въпроса 
отнасящ се до жилищната 
политика партийната орга
низация заключи, че кому
нистите трябва дейно да се 
ангажират за разрешаване 
на този проблем и изхода е 
строежа на работнически 
жилища. Също трябва да се 
намерят възможности за уве 
личаване на личните дохо
ди на работниците.

Бе разгледан и въпроса 
за производството и бе зак
лючело, че е нужно по-голя- 
мо (спестяване в производ
ството и рационално използ 
ване на капацитетите. На 
края организацията заклю
чи, че бюджетните излишъ
ци трябва непременно да се 
върнат на стопанството.

зак-

Следователно, всичко тря
бва да бъде подчинено на 
един императив — до края 
на април тази година да се 
завършат изборите.

На заседанието е избрана 
Избирателна комисия (за 
председател е избран Борис 
Борисов, а за секретар Ва
сил Тодоров), Координацион 
ното тяло за кадри ще се 
конституира след като, ос
вен ръководители на обще
ствено-политически тела, бъ 
де избран и по един член 
от ръководствата на тези 
организации. Избран е и нов 
актив като основен носител 
на политическата дейност в 
провеждането и реализация 
та на избирателната полити

на

!Я1

Босилеград

Средства за вода
От Републиканския фонд 

за комунално-битова дей
ност, комунално - услужно- 
то предприятие „Услуга“ в 
Босилеград е получило 690 
хиляди динара за довежда
не на питейна вода в града. 
По такъв начин сега са оси

сови средства са дали и ар
мейците.

— С довеждането на вода 
та ще отпочнем веднага щом 
като това позволят климати 
ческите условия. Планираме 
някои груби строителни ра
боти, както прокарването на 
водопроводния канал, да из 
ведем на доброволна база 
— каза Владимир Стоичков, 
председател на Общинската 
скупщина в Босилеград.

гурени изцяло средства за 
разрешаването на тоя нале
жащ на Босилеград проблем 
Става ’ въпрос за общо 1,2

ка.

По повод чествуването на 
тридесетгодйигнината от де
ня на освобождението на милиона динара, част от ко 
Димитровград от фашизма ито са събрани посредством 
е формиран комитет: по ; че- местно самооблагане. Финан 
етвуване, който въз основа. , ии| 

програмите на подкомй- "■*.*.
киТИоТбщйтв1но'- поГитачес- Босилеградскише партийни организации подкрепиха предложението
1<ш организации) ще оформи 
единна програма за честву
ване. Според приетите пра
вила всяка организация ще
има своя програма на чест- В партийните. организации признание’за досегашното 
вуване, активите за общест- . в Босилеградска община за му историческо и революци

почна обсъждането на : до
пълненията и измененията 
на статутите на Съюза на

А. А-В. В.

на

Партийните билети да носят лика на другаря Тито
са в борбата й за осъЩ®07" 
вяване на доминиращото

обще-
й

вена дейност на жените ще 
организира чествуване 
Деня на жената в духа на 
юбилея, Синдикатът — Пър комунистите на Югославия 
ви май, Младежта — 25 май, и на СК на Сърбия. На до- 
л „ л „ 7 сега проведените партиди
Съюза на бойците 4 и заседания е предложено на 
юли и т.н. Десетия конгрес на СКЖ

да бъде взето решение пар
тийните билети да носят ли 

като

онно делр.
Инак на партийните засе

дания се посочва, че с изме 
ненията и допълненията на 
статутите много повече 
изтъква класовата същност 
и насоката на Съюза на ко
мунистите. Също така по-оп 
ределено се дефинира Съюза 
на комунистите, като аван
гард на работническата кла

положение в нашето
на ство.

В новия статут на СК на 
Сърбия — е изтъкнато на 
събранията, особено много
се подчертава демократичес 
кия централизъм в партии; 
ното действува, идейното оо 

обстойните под

се

Твърде интензивната дей
ност изисква и прецизно оп 
ределяне на сроковете за от 
делни етапи на планувани
те дейности и рационално

разование и
готовки за приемането на 
нови членове в СК. В. н.
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Освен това, тази година,
повод на освобожде ка на другаря Тито,пак по



Сурдулица
Из дейността на Синдикатите

ПРОГРАМИРАНЕ ДЕЙНОСТТА 

НА ОБЩИНСКИЯ КОМИТЕТ 

НА СКС
СЕМИНАР ЗА ПРЕДСЕДАТЕЛИТЕ

жения труд за 1973 година.
Съща така беше обсъден 

и въпроса за някои разби
рания във връзка с работни 
ческия контрол, които искат 
да го представят като няка
къв независим орган с мис
териозни задачи в организа 
цията на сдружения труд. 
Преди всичко, работничес
кият контрол е част от са- 
моуправителния механизъм 
в основната организация на 
сдружения труд, с основна 
задача да контролира изпъл 
няването на производствени 
те задачи, изразходването 
на средствата и се занима
ва с възловите въпроси в из 
Пълняването на поставените 
задачи, в осъществяване на 
политиката в предприятие
то, която трябва да осигури 
по-висока рентабилност, ико 
номичност и производство. 
Работническият контрол е 
подчинен на синдикалната 
организация и събранието 
на трудовите хора, на кои
то доставя своите забележ
ки и констатации.

На първия ден от работа
та на семинара взе участие 
и Шефчет Яшари, секретар 
на Републиканския съвет на 
синдикатите в СР Сърбия.

ОБЩИНСКИЯТ синдикален съвет в Ди
митровград организира неотдавна за предсе
дателите на синдикалните организации и чле
новете на работническия контрол двудневен 
семинар. На семинара обществено^политичес- 
ки работници и специалисти от основните ор
ганизации на сдружения труд запознаха слу
шателите със заключенията на Конференция
та на Съюза на синдикатите в Сърбия и с рол
ята и задачите им в обществено-политичеоки- 
те процеси след Писмото на другаря Тито и 
Платформат а за Десетия конгрес на СЮК, 
прилагане на новите конституции и провежда 
нето на изборите.

ПРЕДСТОЯЩАТА богата 
обществена дейност — 
веждане на Десетия 
па СЮК и Седмия 
на СКС, осъществяване 
новищата от Писмото, прие
мане на Новата конститу
ция, общинските .статути и 
статутите на местните общно 
си, преустройството 
ама-ндманни начала 
лагат всестранно и
ангажиране на всички обще митет и останалите общест- 
ствено-политически сили и веноволитически сили ше 
организации, а преди всичко действуват 1
на Съюза на комунистите.
В момента нашето общество 
преживява същинско възра- 
ждане — много обществени ЬосилвгРад 
сектори се преустрояват, оп г
ределят се революционни на 
соки на развитие, води се 
безпощадна борба работни
ческата класа да решава по 
възловите въпроси на обще 
ствеяия прогрес и да заеме 
челно място в акциите. А 
това изисква планомерна, 
целенасочена и ясно опреде 
лена дейност.

При такива условия Общи 
нският комитет на СКС прие 
програма за работа до сре
дата на тази година. Между 
въпросите, по които ще ра
зисква и ще разгръща дей
ност са разглеждане на про 
ектоуставите на СК>К и СКС, 
идейно - политическото дей 
ствуване на Съюза на кому 
нистите в общината в про
веждане на изборите за пре 
дставителни тела и критери 
ите за избиране на делега
ции и делегати, организаци 
онното и идейно оспособя- 
ване на СК за изпълняване 
на идейно
и обществени задачи.

рана, посочените въпроси 
ще се разглеждат в оня мо
мент, когато са най-актуал 
ни, относно когато ги дик
тува конкретната политиче- ска

про- 
конгрес 
конгрес

ста-
акция. 

В крайна сметка животът 
и конкретната обществено- 
политическа обстановка 
и задачите, произтичащи 

от нея, ще определят 
коя насока Общинският

върху 
- въз- впълно ко-

На семинара бяха обра
ботени следните теми:

* Осъществяване на воде
щата роля на работническа
та класа в кадровата поли
тика в сдружения труд, де
легатката система и в орга
низацията на идейно-полити 
ческото образование на ра
ботниците.

I ж Кадровата политика в 
организациите на сдружения 
труд и осъществяване на 
влиянието на непосредстве
ните производители. 

Развитие на социалистиче

* Стопанското развитие в 
света, в страната и в общи
ната.

* Проблеми на селското 
стопанство.

На другия А^н на семина
ра присъствуваха и членове 
те на работническия кон
трол (но не от всички трудо 
ви организации) и бяха из
несени следните сказки:

* Задачи на организации
те и органите на Синдиката 
в кадровата политика на 
сдружения труд, и

* Становищата на Синди
катите в обсъждането на за 
ключителните сметки в ос
новните организации на сдру

Ст. Н.

АМАНДМАННОТО 
ПРЕУСТРОЙСТВО 
В ЗАКЪСНЕНИЕ
Досега нито една стопан

ска и трудова организация I
от Босилеградска община не ' ските самоуправителни от- 
е зарегистрирана в Окръж- , ношения и задачите на Съю 
ния стопански съд в Ниш.

Наистина в определените 
срокове всички организации 
са изпратили искове за пре
регистриране. Обаче в напра 
вените от съда писмени за
бележки се вижда, че нор
мативните им правила не са 
изцяло съгласувани с кон
ституционните амандмани.

Това говори, че много фо 
рмално се е пристъпило към 
реализирането на тази важ
на задача и че недостатъци 
те сега трябва да се отстра-

М. Б.за на комунистите.

нят.
политическите В. В.

РикачсвоОбщинският комитет съ
що така ще следи идеолога 
ческата и политическа дей
ност в Съюза на комунисти 
те и работата на школата 
за самоуправители, приема
нето на работници в Съюза 
на ко.\гунистите и осществя- 
ването на становищата 
актива на работниците—ко
мунисти, непосредствени про 
изводители, както и социал 
ната политика и социалните 
разлики. Особено внимание 
ще бъде отделено на стопа
нисването на трудовите ор
ганизации, стабилизиране на 
стопанството и задачите на 
СК по осъществяване на ра- 

и по-ви-

НОВО
РЪКОВОДСТВО 

НА ССРНна
На заседанието на местна 

та организация на ССРН в 
село Рикачево е избрано но 
во ръководство. За предсе
дател на организацията на 
ССРН е избран Павел Велич 
ков, а за срекретар Драган 
Станоев. Също така е учре- 

местната общност в Това, че днес работа единствено може да се 
намери посредством институциите по настаняване 
на работа (без частни уговорки и посредничество), 
се обясня«а с факта че много нарасна броя на тър
сещите работа в Димитровград. И покрай усърдни
те настолния па всички да се осигури работа Дими
тров градските възможност са твърде скромни. 1ака 
например, докато сега в клона са зачислени към 1060 
работници но само „Търгокооп" за 6 и „Сточар“ 
за 9 вакантни места търсят работници.

дена и 
селото.

Интересно е, че досега ге 
зи организации не са били 
учредени на начин, па кои
то това трябвало е да се 
то това е трябвало да се 
стори. Вместо това ръково- 
ции в селото е оил общин
ският им отборник Стоя» 
Стоянов.

На проведеното заседание 
е поискана отговорност от

отборник и дадено пред 
бъде изключен 

на Съюза на ко

звейните програми 
соки резултати на труда.

Разбира се, че посочената 
Общинския ко 

само основ 
които

програма на 
митет съЛъРжа 
ните задачи, върху 
Общинският комитет 
изпълнително тяло на Об
щинската конференция 
се ангажира до Десетия 

СЮК. От друга

като Следователно, най-голям брой търсещи работа 
остава да потърсят такава чрез мсждузаводското по 
средничество: В момента в Димитровград има об
явления и които някон организации на сдружения 
турд търсят неограничен брой неквалифицирани 
работници. „Тимоградня" от Зайчар търси квали
фицирани строители. Алексинацкнте мини освен 
миньорите и помощници-водачи на моторни пре
возни средства, търсят неограничен брой неквали
фицирани работници ,а „Геосонда“ от Белград по
средством своя Бюлетин за мсждузаводско посред
ничество, търси 150 квалифицирани работници.

Неквалифицираните са най-много. Но в Дими
тровград няма работа за всички. И ако този шанс 
не се използва, тогава в Димитровград не може да 
ое говори че няма работа и така остро да се по
ставя този въпрос.

Известно е съЩО, че „зеленият план предла- 
възможностн за създаване па подходи-

ЗА ОНЕЗИ,КОН тоя
ложение да 
от редовете
мунистите. ГГРН ,п се-Членовете на °запознаха с проекто 

общината и води 
за проблемите, 

Това са

ст-грес на коитолото се 
статута на 
ха разговори 
които ги измъчват. 
пре!и всичко махленските ш,
гища в селото — каза
заседанието. търсят

рабопДоговорено е посредством 
местното самооблагане М
ге ст берат средства за зап 
ГащапЛа общински.^ 

но
га големи 
щи условия за живот и на село.трасирТ няколко

Л махалски пътища. М. Б.

В. В.
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НОВИНИ ОТ „ЦИЛЕ“ Разговор с Младен Димов, директор на 
Службата по обществени доходи на тема:ИДАТ ПО-ДОБРИ АНИ Общинската данъчна политина и 

обществения договорОтношенията в мебелното 
предприятие „Циле“ от ден 
на ден стават все по-добри. 
Това оказва влияние п вър
ху производството, което 
въпреки всички трудности, 
засега вървн добре. Онова, 
което дава надежда, че ра
ботите ще тръгнат още по- 
добре е, че работниците са 
добре осведомени по всички 
въпроси и проблемите се ре 
шават в колектива. Заслужа 
ва внимание и обстоятелст
вото, че и след най-новото 
съюзно постановление зана
пред в изплащанията да не 
се дава предимство на лич
ните доходи, в „Циле“ си е 
както преди — предимство 
имат личните доходи.
Макар че балансът за мина
лата година все още не е го 
тов очаква се да бъде поло
жителен. Това без съмнение 
ще окаже голямо влияние и 
на тазгодишното производ
ство. Но и трудностите са 
налице. Те са всекидневна 
грижа, от която зависи по
нататъшната работа на пре
дприятието.

Основното, което трябва 
да бъде разрешено и от кое 
то зависят много работи е 
недостигът на оборотни сре 
дства. Отправен е иск до 
фонда за стабилизация на

димитровградското стопанст
во за отпускане па кредити. 
Ако успеят да получат кре
дит този проблем ще бъде 
частично решем. По този на 
чии ще могат да набавят су 
ровинн.

Но проблемите на „Циле“ 
не свършват тук. Машини
те, с които работи предприя 
тието са вече износени и 
производството за да бъде 
на югославското равнище 
нужни са му нови почини 
и внедряване на по-съвре
менна технология. Обаче и 
за това са нужни средства. 
Изходът, както считат в 
предприятието, е машините 
да се купуват на кредит, за 
който трябва гаранция прсД 
банката. В разговорите с 
представителите па банката 
е получено съгласие за та
кава гаранции и се очаква 
„Циле“ да мине към по-съв- 
реме! I но 1 гроизводство.

между общините и Региони
те в интервенциите са били 
толкова големи, че даже са 
превъзмогвали специфични 
те условия и възможности 
Без съмнение, такова поло 
жение и по-нататък би се 
отразявало отрицателно 
ху функционирането 
щия югославски пазар, кое
то не смее и не може 'да се 
допусне, изхождайки от 
чениего на така поставени
те продукциошш отношения 
за цялата обществено - 
номическа общност.

— Дали Димитровградска
община е в състояние да 
еме отношенията, които пре 
длага споменатия общест
вен договор?

— Що се отнася до балан 
сирането на средства 
направихме детайлни проуч
вания и първите резултати 
показват, че при общите сре 
гания.

Имайки предвид, че политиката на данъчното 
облагане на гражданите от тази година в СР Сър
бия главно ще се заоно-зава върху 'принципите на оО 
щсствония договор, което до края на февруари тря 
бпа да подпишат всички общини в СР Сърбия, а 
изхождайки от ролята, значението и задачите 
Общинската служба по обществени доходи, сс сбър 
иахме с молба към директора на Службата в Дими
тровград, 1Младсн Димов, за нашите читатели да от 
говори на няколко въпроса.

— Другарю Димов, дали 
обществения договор на об
щините, което представлява 
съществена новина в област 
та на данъчната 
представлява и ново качест
во в тази област?

— Да. И не само Ч е об- 
общестищ.пя договор на об- 
I *1111; 11 «.* в сферата на фиска 
лпата но иглика представля
ва п ново качество в тази 
област, но е и съществено 
предположение за непрепят- 
ствено създаване на отноше 
иия в условията на същест
вуваме па югославски общ 
пазар. В досегашното креи- 
ране на данъчната полити
ка, тъй наречените „обекти-

Нр 
на об-

иа
зна

ИКО

НИ“ и „специфични“ обстоя
телства на отделни общини 
често пъ'ги имаха големи по 
следствия върху пялостни- 

политика, . те обществено - икономиче
ски отношения в дадена сре 
да. Случвало сс е данъчните 
задължения от един и съш 
вид, по съща данъчна осно
ва и при същи дейности са 
били изразени различно, 
даже в размер 1:10. Този ра 
змер сега никак не може да 
Оъде по-голям от 1:1,5, кое
то сигурно ще представлява 
и изменения в баланса при 
някои общини в началния 
период на прилагането на 
договора, но сигурно ще пре 
дставлява и системна реал
ност.

— Дали прилагането на 
Обществения договор не зна 
чи по-малка самостоятел
ност на общините в област
та на креирането на данъч
ната политика?

— Не. в никакъв случай. 
Общините ще имат възмож
ност чрез данъчната полити 
ка да стимулират граждани 
те и предприятията за да от 
делят за обществени нужди 
от своите произведения в за 
висимост от икономическото 
им състояние. Следовател
но, общините имат самостоя 
телност в рамките на кон
ституциите и амандманите.

— Значи ли това, че в до
сегашната данъчна полити
ка, която са провеждали об 
щините, принципът „всеки 
според икономически сили“ 
не е бил валиден?

— И ако са били валидни, 
както виждаме, разликите

при

ние

Това нещо дава надежда, 
че пред „Циле" стоят по-до
бри дни. С обезпечаването.

— Кои данъкоплатци и 
дейности според обществе
ния договор не ще имат по- 
добър третман?

— Данъчни улеснения ще 
имат лица от над 55 относ
но 60 години, данъкоплатци 
те, осъществяващи доходи и 
угояване на добитък. Пред
вижда се намаляване на об
лагите за начеващи в прак
тикуването на определени 
дейности, завръщащите се 
от чужбина работници и пр. 
ва да споменем задължител 
ното водене на делови кни
ги за всички занаятчии 
дейности, а трябва да спо
менем и новините в похва
тите на продажба на недви
жими имоти, особено кога- 
то се касае до купопродаж- 
ба на такива.

на средства и суровини, по
бърза реализация на стоки
те и внедряване на нова те
хнология, и добри взаимни 
отношения, може да се вяр
ва, че тази година за ,>Ци- 
ле" ще бъде година на въз
ход. А. Д.

Горна Любата те земеделски производите
ли ще се свързват с органи
зациите на сдружения труд. 
Това бе най-значителното 
предложение, изтъкнато на 
заседанието на местната ор 
ганизация на ССРН в Горна 
Любата, на което се обсъди 
проектостатута на Босилегра 
дека община.

СДРУЖАВАНЕТО НА ЗЕМЕДЕЛЦИТЕ 
ДА СЕ ВНЕСЕ В СТАТУТА НА 

ОБЩИНАТА

и

На заседанието се постиг
наха договори за решаване 
на някои комунално-битови 
проблеми в селото. С помо
щта на местното самооблага 
ие и чрез ангажиране на об 
щинския булдозер, през тая 
година трябва да се построи 
път в дължина от пет кило- 

на селото

имоти и коопериране със зе 
меделските кооперации. По 
точно казано да се опреде
ли начина, на който частни-

В СТАТУТА на Босилегра 
дека община трябва да се 
предвиди възможността за 
обединяване

— Дали вашата служба 
може да възприеме тези но
вини и навреме да ги про
веде?

— Сигурно през текущата 
година ще има трудности. 
Обаче добрите системни ре
шения не смеем да пренеб
регнел! перади слабата ор
ганизация и техника на ра
бота. Същите трябва да бъ
дат пригодени към общест
вените нужди.

частните

метра от центъра 
до махала Колчина Гарина. 
Йо същия начин се планира 
и изграждането на мост на 
Любатска река, който свърз 
ва няколко махали в село- А. А-
то. Кок да защитим пъстървата?На
жено да се поправи шосето 
бт Босилеград до Любата. 
За целта 
предлагат доброволна работ 
на' ръка, а същевременно 
търсят помощ и от Автотраи 
спортното предприятие в Бо 
силеград.

заседанието е предло-

горнолюбатчанн Как да спасиш пърстървата в боснлеградските 
реки от пълно изтребление е въпрос, на който упо
рито търси отговор общинското дружество на ри
боловците в Босилеград.

За тази цел се превзимат мерки, обаче въпрос 
е колко от тях ще се осъществят. Отегчаващите 
причини са на лице. Риболовното дружество раз
полага със символични средства. В неговите редо
ве вече ги няма мнозина ентусиазисти, които само 
до преди няколко години енергично настояваха 
пъстървата да се запази. Сега и те са дигнали РъЧе 
и трудно може да се възвърне доверието им.

Какво предлага риболовното дружество?
Като първа мярка — още веднага да се назна

чи пазач на реките. Но поради недостиг на сред
ства не може да се назначи такова лице.

Интересно е да се обсъди и предложението ри
боловното дружество да се интегрира с ловното, 
с цел да се оформи съвместна служба. Засега пред 
ложението отхвърлят ловджиите, че били „по-бо
гати"

В. в.

От фон'а на солидарното спестяване

СРЕДСТВА ЗА „БРАТСТВО“ И „ЦИПЕ"
ч^но увещание, че ще полу- 

търсения кредит.
Тези средства вероятно 

ще с0 .дйдат на „Братство“ и 
„ЦилЬ“, понеже единствено 
тези две организации са по 
дали цекове за отпускане 
на средства от фонда. Във 
фонда е заето становище на 
тези организации да се даде 
пълната търсена сума.

предприятие „Градня" 
стилничарского предприятие
„Балкан“. Предприятия;, при 
които положението не е тру 
дно « средните лични дохо
ди са между най-високите 
в общината.

Въз оюнбва на записания 
заем, фондът за 'стабилиза
ция на димитровградското
стопанство е дал иск до Бел 

банка за отпуска

И го-По всичко личи че соли- чатпо-дарното спестяване за 
мощ на димитровградското 
стопанство ще изпълни зада 
чата си. Гражданите 
сади един милион и двесте 
и шестдесет хиляди динара 

заема са събра- 
от 550 хиляди

както изтъкват те.
И трето предложение, което в момента изглеж 

да най-реално е риболовното дружество да се при
съедини към някое подобно от вътрешността или 
към някоя туристическа организация.

Упоритостта на риболовците, която има за Пел 
и опазването на човешката среда, трябва да се съ- 
действува от всички отговорни в общината. Ще 
бъде от голяма полза за Босилеградска община пъ
стървата да се запази до момента на изграждането 
на язовира в Горна Лисина. Защото общината тък
мо трябва да прави началните крачки за развитие 
на туризма.

Прочутата босилеградска пъстръва е 
примамка за туристите.

запи-

и досега от 
«и средства 
динара.

Заем записаха почти всич 
ки стопански и вънстопан- 

ски организации но някои 
организации не записаха за 
ем за солидарно спестяване. 
За отбелязване е, че от тру 
довите организации заем не 
записаха само строителното

градската 
■не на кредит, на сума, рав
на на записания заем. Как
то ни осведоми председате- 

фонда Глигор Стан-

Кредитите 'ще се ползват 
изключително за оборотни 
средства, които ще бъдат от 
голяма помощ на тези две 
организации.

голяла
В. в.ля начев от представителите 

Белградската банка е полу-
на

А А
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ЗАПИСАНО ВЪВ височки ОДОРОВЦИ

ИМА ЛИ КРАЙ ВРАЖДАТА МЕЖДУ 

КООПЕРАЦИИТЕ »ВИДЛИЧ« И »сТ0ЧАР«’
.......- -—

«ражда между .«итерация „Вид. 
Одоровци и „Сточар“ от Димитро*-' 

град. Такова заключение правим въз основа на разгово
ра, които проведохме с директора на ,;Видлйч“. Георги 
Джунов, както и разговора между представителите ~на 
„Сточар и „Видлич“, конто щ насрочиха заседание' през 

седмица. На това заседание трябва Да се разгледат 
възможностите за производствено сътрудничество Между 
двете кооперации й дори й възможностите за- сдружа-

Ако тръгнем години са осъществявали 
печалба от- 30 хиляди дина
ра средно. На въпроса даликрай на тригодишната кооперацията е изпълнила&ЛИЧ" Във Внсочко -основната си роля и оказ
вала помощ на кооперанти-
те за. внедряване на нова те 
апология, Съвети по селско
стопански.' въпроси и пр. по 
•лучйхме отрицателен отго
вор. Причините са: недостиг 
■на средства и естествено не 

• ^възможност за ( набавка 
машгщи. Освен това

тази
на

не са
имали кадри. Електрификацията е Димитрввградскаване.

V ■Ч.
НД- Въпроса ни за сътруд- 

. ., .. .. ц.. ... • ничестаото със „Сточар“ Ге
Враждата между селско-: «Й00' ов.й'' както 'А*«<Ю гла- . оргн Ажунов 

стопанските производители- МГ едър «Добитък СФгга? че' 005 ог;'®Д дали срещата щс 
от Внсочко Одоровци и Гу- изобщо пс са посредници успес или не. сътрунничес- 
Леновци и „Сточа.р“ датира между селскостопанските ’ ™° л,ежлУ т®зи Две коопе-
от март 1971 година..и уядглб'* прощзволите,шучзт ковете ле»,, Р“»“ тРяо5а да има. Това 
веде до дезинтеграния и съз Ха ;й^1ред(^ияти11тй1дз''ко1<*“''-нвла,!а',я'' общеетвено»политн 
даване на кооперация „Вид- то изкупуват продуктите Це ческия климат -след Писмо-
лич“. Непосредствен повод'чрлтз-.-ивГ».била защищаване ТР на другаря Тито, както
за тази дезинтеграция' бяха Тйнтар^нте! на пропВводите- >и. коисТир'ЦИОнните аман- 
цените на млякото. Недовр^. ?Ля- За цените на изкупените #,а”и- Кбоперация »'Вид-
лни от цените и от отноше- продукти '1а 'решавали- упра А1Ц ®’6чла в Състояние

органи п к ' Аа изпълни основната си
производителите селяните Тот -болшинство чса‘произволите- щгнн "но^е^ото^топанст
тези две села се откъснаха, ли. - . ,ишг’ но сслскош «лшкжи„ т> ' “ - во в този край има перспек„сточар н в кооперацията работят се

тези

>л
община• изтъкна, че

В БАРЙЕ И СКЪРВЕНИЦА 

СЕ ИЗДИГАТ
ЕЛЕКТРИЧЕСКИ СТЪЛБОВЕ
и ПРИКЛЮЧИХА РАБОТИТЕ НА ДАЛЕКОПРО
ВОДА ВЪВ ВИСОК И СЕЛСКАТА МРЕЖА В БРАЙ
ковци " г:

нието на кооперацията към вителнпте

от кооперация 
си основаха

ъ -- тиви. Само две седмици след ск Работите на селската мрежа 
лючване на договора за ст- в Брайковци завършиха и 
роеж на селските мрежи в тези дни обектът трябва да 
Барйе и Скървеница започ- прегледа общинската техни- 
наха и работите в тези села. ческа комисия» след което 
Според договора те трябва селото ще получи ток. 
да приключат до 1- май, но ’ Работите на селските мре 
както ни осведомиха в жи приключват и в селата 
,(Градня“ работите ще завъР Изатовци и Каменица. Оба- 
шат предсрочно. че в останалите села строе-

За отбелязване е, че нуж- жът е в недопустимо закъс
2 ння материал, електрически нение. 

стълбове, проводници и т. и., 
се намира в тези села и в 
момента се поставят 
трическите стълбове.

ч Най-сетне приключиха и 
работите на далекопровода

~ във Висок. Те бяха само ча 
етично завършили, но през 
миналата седмица бе решен 
и този проблем, така че за

3 работа на селските мрежи в 
Висок няма вече

препятствия от този вид.
от Висок

нова коопера- , дем работника. През 
ция. От тогава тази коопера 
ция сътрудничи и продава § 
млякото на нишкото пред- ■ 
приятие „Житопек“, а от ш 
настоящата година търгу- и
ва и с пиротските предпри- - Изглежда, че наскоро ще бъде сложен
продукт" Ги°Г,1,Сточар’“.” в” но*- ~ 5 край на недоразуменията, между коопераци- 
воформираната кооперация щ ите ,,Видлич и. ,,Сточар в Димитровград- 
се заплениха болшинството ■ . ска община.
производители от тези две ■ На 12' февруари в Смиловци на
села, а само малцина, про- ■ ко зас'е^анце ца представители на двете ко-

■ операции бях а р бсъдени мерките за 
^ производствено сътрудничество занапред. На 
в същото е решено на скорошното заседание

на кооперативния съвет във „ВиАлич“ да 
присъСтвуват представители на „Стот

■ чар“ и на обществено — политическите ор
ганизации от Димитровград.

(В следващния брой ще поместим по-об-
■ ширни материали). ■ °ще еАНО сел°ЛЛ1тг,
НШИМВИНВШВИИМИИИВВЗВЯИМИВВЯПЯВШВИВИИ1ВНШВВВШИВИШИИШВ тези дни ще 

.......................................................................................................................... ....1.-1.--»Я«««!««,^Я,1"вв"ЯН1”1ИвИ

^ЗЕЛЕНИЯТ ПЛАН* В ДИМИТРОВГРАДСКА ОБЩИНА '

Фуозжнзтя бззз-основз зз рязвитив нз животновъдството
Яг ' ,, ча Чггоява- както преди нова година, нодства още ие ее ползват. Ни малко 110 «онци за^Оя 9 Л1юна Аинара кредити.

то в обществения, пито в ча №,3^ , Проблема с осигуряването
кашите да се ■'занимават с на фураж е още неразре-

11 А шен. И той винаги изпъква,
когато се заговори за разви 
тнето на животновъдството. 
„Сточар“ планира да увели
чи изкуствените ливади, а 
това търсят и земеделците, 
които търсят кредити.

А площи за такива лива
ди има достатъчно. Коопера 
цнята е готова да изкупи об 
работваемите площи и да ги 
превърне в люцернища, ес- 
парзета и др. полезни тре-

Спелствата на Пнротската ви* Понастоящем „Сточар“ 
банка от тоя източник са не нма 187 хектара изкуствени 
значителни, но трябва да се ливади. До края "а ‘ '
търсят и други източници та и1е имат още 239, а до 
па кредитиране; пито пък края .на 1980 година об- 
малко юа носителите «а об- що 625 хектара изкуствени 
шествеми средства, желаещи ливади. Очаква се в пастоя- 
п1 в Димитровградска общи- щата година ^о?^0ер““'‘"а 
на земеделците да; внасят да изкупи 100 200 хектара
спелства „Сточар“ вое още земя.
води преговори с „Ангропро Във всички комбинации о 
мст" от Белград, а още не е коло фермата в Лиштско 
постигнато споразумение за поле, а след това и в Забър 
осъществяваме па ррогррма ДН®. "ма много. Разчита се, 
та по подобрение на живот- че в него ще могат да се хра 
повълството. От друга стра- нят към 3000 овце при твър 
ма според разширената про де подходящи условия, защо 
грама по развитие иа част- то ,е близо до железопътна- 
иия сектор — трябват не 5, та гара. М. Б.

А. Д.
1ВЯВЯКЕШ1 1П1

СПОРАЗУМЕНИЕ „ВИДЛИЧ“—„СТОЧАР“?

съвмест-
В Болевдол, Сенокос, Дол- 

Горни Криводол, къдедължиха съструдничеството 
си със „Сточар”. Естествено 
е, че това нещо разедини и 
самите селяни и оказа вли
яние и върху обществено- ^
икономическите и политиче а
ски отношения в тези села. г
Кооперация „Видлич”, след н
известно време, изпрати ул- ■

до Общинската в
кооперация „Сто- 

кретариата на вът

елек- ни и
то селските мрежи трябва 

„Услуга“ засега
по-тясно

да строи 
нищо не се предприема. При 
чина за това са електричес
ките стълбове, които „Услу
га" никак не може да наме
ри. Както ни осведомиха 
„Услуга“ те са дали поръч
ка и ги очакват всеки ден. 
Щом рр и стигнат веднага за 
почвай с работа.

в

А. Д.тиматум 
скупщина, 
чар“ и Се 
решните работи, в който се 
търсеше „Сточар“ да освобо 
ди помещенията на коопера 
тивния дом и мандрата.

селата ота

А. Д.ток.

Всичко това предизвика- 
кои-смут и недоразумения, 

то не бяха преодолени през 
изтеклите няколко 
въпреки ангажирането на

политическите От кредитния баланс от
организации, както от Дими 30 юни миналата гбдииа 6а т .
тровград, така и от тези две ик^е се Договорили да^от- стиия
села- . п'ТиаТ,,_’ зеления план“, ние в Димитровград гцрел-

В разговора е Георги Джу за "гл:ш цел в Пи- ' ставител на Банката в
нов бяхме запознати, че във Основата 1 . “ла Сама. рот извел, че па тях нищо
„Видлич“ са.запленени „ 178 хилядцй'лшщ . «с им е известно за програ-

Вясочки Одоровци 1 милион и развитие-на селско
имат ра. За съжаление и »ии ) ^ стопа1|стпо „ д,|м„Тров-

г))адскЕ1 община. Ако с нищо 
друго, това съвещание е от 
значение по заключението 
па „Сточар“ веднага да дос
тави програма па банката. 

Пропозициите за отпуска
на кредити са утвъРДС- 

с банки-

години.

обществено

овце-въАство са длъжни да 
имат стадо от най-малко 50 

отглеждат 30 агне
та като могат за целта да 
ползват петгодишен кредит. 
Кредити |сс дават срещу лих 
ва от 12 на сто, а произво
дителите са длъжни да вне
сат 50 па сто от сумата. Ес
тествено, кооперацията 
же да внесе тези средства в 
името па производителите.

Пп-
овце, да

души от 
и Гуленовци които

г..—

г. • . 7 -Г"
мо-

.не
ни споразуменията 
■го. Земеделските стопани мо 
гат да получат кредити ако 
имат работници, които да 
могат да развиват животно
въдството, а на произведе
нията да е осигурен пазар, 
ла еа осигурени специалисти 
и ветеринарна защита па до 
битъка, ла имат плодородна 
земя за производство ма фу 
раж и кооперацията да им 
бт,лс гарант.

Така също земеделецът от 
набавикредита трябва да 

най-малко три породисти 
крави (на кредит от пет го- 
дитги). Ако реши да угоява, 
трябва да разполага с най-

_ трябва дасв «одобри и фуражната
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СЛЕД ЕДНА ГОДИНА „МУЗИКАЛ- 
НА МЛАДЕЖ“

С БОГАТА ПРОГРАМА 

И В ТАЗИ ГОДИШ
Зачленяването ма Димит

ровград в културното дви
жение „Музикална младеж 
на Сърбия“ се оказа твърде 
сполучливо. Това интересно 
начинание, разчитащо глав
но на ентусиазма на музика 
дните дейци и любителите 
на музикалното изкуство, 
спечели пламенни! привърже 
ници сред младите и възра
стните и в димитровградска 
среда.

„Музикалната младеж“ са
мо за една година успя да 
се афирмнра в огромни раз 
мери. На голям брой учени
ци и граждани успя Аа от
крие красотата на класиче
ската музика и да ги запоз
нае с най-забележителните 
достижения на сериозната, 
музика.

В организация «а. „Музи
кална младеж“ за пръ-в път 
от концертния подиум в Ку 
лтурния център отекнаха о- 
перни и симфонични изпъл
нения- При това благодаре
ние на „Музикалната мла
деж“ димитровградчани има 
ха възможност да чуят све
товно-известния оперен пе
вец Мирослав Чангалович.

Следва да се отчете, че 
всичко това беше безплат
но, благодарение на разбира 
телството, проявено от Кул 
турната общност в община
та. Да отбележим и това, че 
средствата не бяха особено 
високи.

Вече спечелила почитате
ли „Музикалната младеж“ и 
тази година предлага бога
та програма. Чрез „Музикал 
ната младеж в Сърбия“ ще 
се организират концерти, и 
то: „Джазът — откъде ид
ва, къде се намира сега и 
нак 
ано
ла. Рацков, „Музика за- цигу
лка и орган“ и един кон
церт, който 'ще бъде догово
рен по-късно. Димитровград 
чани, любители «а балетно

то изкуство ще могат да се 
запознаят със Съвременния 
белградски балет, ще чуят 
изпълнения и на Академич
ния камерен оркестър-

За тази разнообразна по 
състав и богата по съАъРжа 
ние програма „Музикалната 
младеж“ е представила до 
Културната общност иск за 
отпускане на 20 хиляди ди
нара. С дължимата сума от 
10 хиляди динара за изтек
лата година 
ят финансов план възлиза? 
общо на 30 хиляди динара. 
Безспорно /твърде 
сума, която обезпечава ши
рок спектъР> от музикални 
събития-

За разлика от миналата го 
дина „Музикалната младеж“ 
в Димитровград тази годи
на предлага нови форми за 
разпространение на. музика
лното изкуство. Преди всич
ко, запланувано е състеза
ние в знания по музикално
то творчество, създаване на 
клуб на любителите на „Му 
знкалната младеж“. От дру
га страна, предвижда се: 
слушане (колективно) на 
грамофонни плочи, награж
даване на собственици на 
грамофонни плочи, които 
най-вече афирмират плочи
те на родното производство 
и АР.

Очевидно амбициите на 
„Музикалната младеж“ в Ди 
митровград нарастват. Съз
дадени са реални пердпоста- 
вки тя да стане носител на 
редица културно - музикал
ни начинания. Според фина
нсовите изисквания — засе
га „Музикалната младеж“ 
се явява като най-евтиният 
носител на културни съби
тия. Именно затова не би
ва техните предложения 
да бъдат тихомълком отми
нати. Напротив, искът й тря 
бва цялостно да бъде приет.

тазгодишни-

скромиа
СКАЛИ

Разговори за положението в Здравния дом в Босилеград
Миша Паничевич:

С ЛИЦЕ КЪМ ПРОБЛЕМИТЕ
За да се окачествят здравните услуги нужно е 
да се подобри организацията на работа и заздра
ви вътрешната дисциплина в Здравния дом

Здравните услуги, които 
предлага Здравния дом в 
Босилеград все още не задо 
воля ват ни по обем, ни по 
качество. Някои планирани 
задачи през миналата и по
миналата година, тази здра
вна организация е изпълни
ла едва с 10 на сто, какъвто 
е случая със систематичния 
преглед на учениците от ос
новните училища в община
та. По такъв начин ефектът 
на динара, който се отделя 
за здравната защита на бо- 
силеградското население не 
дава очаквания ефект — ка 
за се на разговора в Босиле 
град, на който участвува 
и Благое Трайкович, дирек
тор на вранското бюро за 
социални осигуровки, ръко
водството на Босилеградска 
община и управата на Здра
вния дом.

връзка с това се уточниха 
срокове, в които някои ра
боти да се завършат и опре 
делени слабости премахнат. 
Така например за една сед
мица трябва да се намери 
временно решение за рабо
та на амбулаториите в Дол
на и Горна Любата, а в Дол 
но Тлъмино още веднага да 
се оспособи едно помеще
ние във все още недовърше 
ната здравна станция- 

Формирана е комисия, ко
ято има за задача да утвъР 
ди колко средства са израз
ходвани досега за амбулато 
риите, за чието изграждане 
от Бюрото за социални оси 
гуровки са получени 600 хи 
ляДа динара. От значение е 
да се утвърди и досегашно
то участие на местните общ 
ности, както и още колко 
средства са необходими, за 
да могат тези обекти да бъ-

сега в него работят петима
Изхождайки от факта, че 

лекари, в разговора се кон
статира, че възможностите 
за окачествяване и доближа 
ване на здравните услуги до 
пациента са сравнително до 
бри. Още повече заради то
ва, че Бюрото за социални 
осигуровки във Враня финан 
сира почти всички разходи 
на Дома. Както се изтъкна, 
в нито един момент, за сла
бата дейност на това здрав
но ведомство не са били при 
чина средствата, а преди 
всичко слабата организация 
и вътрешната дисциплина и 
отговорност в колектива.

Това е причината, че все 
още не са готови и не рабо
тят теренните амбулатории.
— Здравния ДОМ в това от
ношение е проявил пълно от 
съствие на заинтересованост, 
затова и здравната защита 
на терена е особенно слаба
— изтъкна председателят на 
общината, Владимир Стоич
ков.

Как да се намери изход 
от това положение, а преди 
всичко да се довършат и по 
чнат с работа теренните 
здравни амбулатории — бе 
също тема на разговора. Във

Зли дол

ъде върви“, „Игри за пи 
“ в изпълнение на Нико

дат готови.
Предложено е също така 

Здравния дом да преизпита 
организацията на работата 
си, отношенията, отговорно
стта и дисциплината на все
ки член в трудовия колек
тив. Отчета за досегашната 
работа на това здравно ве
домство ще бъде предоста
вен на обсъждане и на Об
щинската скупщина в Боси
леград.

Ст. Н.'
СЪЮЗЪТ ЗА ФИЗИЧЕСКА КУЛТУРА ПРЕД НОВИ
АКЦИИ

СПОРТЪТ НА МЛАДЕЖТА И РЕКРЕАЦИЯ 

НА ГРАЖДАНИТЕ В. В.

В предстоящия период в 
организациите за физическа 
култура, спортните колекти 
ви и клубове необходимо е 
със Съюза на младежта, 
ССРН, Синдикалния съвет в 
СР Сърбия, след това с 
ЮНА и т. н.

Очаква се по-голяма анга
жираност в борбата срещу 
провинциализма и еснафщи 

ната, клубченството, по
средничеството, култа на 
„звезди'' и все по-разширява 
щия се професионализъм. 
във върха и основните орга 
низации. Ограждане от спо
менатите и подобни отрица 
телни явления и тяхното 
енергично премахване е про 
верка на акционната способ 
пост*на целия Съюз.. Решите 
лно трябва да се застъпва, 
и за кадрово обновление от 
„върха до дъното“, за да се- 
премахне затвореността на 
ръководствата, личният мо
нопол и. да. се запазят истин
ските ентусиасти при зачи
тане «а делегатната система:

бостите в развитието на фи 
зическата култура в Сърбия, 
като цяло.

Програмата на СОФК-а в 
Сърбия изхожда от станови 
щата в Писмото. Повечето 
програми на сдружените ор 
ганизации, се обосновават 
върху платформата на про
грамите на сдружените орга 
низации; се обосновават въР 
ху платформата на програм 
ните задачи във физическа
та култура, организирана ма 
совост, рекреация и качест
во, а особено на 
обществено влияние.

Основната прогрмяа насо
ченост е утвърдена на пос
ледната конференция на 
СОФК-а в Сърбия- тя се 
съдържа в три основни на
чала: на младежта спорту
ване— на гражданите спор 
тна. рекреация — представи 
телния спорт според реални 
те възможности. Програма
та--е- твърде амбициозна и 
може да; се каже, че^ пред
ставлява същинска реформа.

Закдюченията на Изпълни
телното бюро на Председа
телството на ОЮК и по-на- 
татъшните задачи на органи 
зациите за физическа култу
ра по реализация на задачи
те са обект на особено инте- 
ресование в СОФК-а (Съю3 
на организациите за физиче
ска култура).

Поради важността и значе 
нието, както и актуалността 
и необходимостта да се реа 
лизират заключенията на Из 
пълнителното бюро, СОФК-а 
разгърна- оживена дейност. 
В материалите, доставени до. 
междуобщинските и общин*-- 
ски организации на СОФК-а 
е представена информация 
за- досегашното ангажиране- 
на организациите на физиче 
ската култура върху реали
зацията на заключенията от 
Писмото на другаря Тйто 
и Изпълнителното бюро на 
Председателството. Очакват 
се критически забележки,, 
които могат да ускорят раз
витието и да отстранят сла<

Смърт в запалена къща
Обаче всяка интервенция би 
ла излишна, защото цялата 
сграда била бързо обхваната 
от пожара.

Следствените органи са на 
мнение, че пожара предизви 
кало газениче. което паднало 
и запалило кревата, в момен 

вече

През миналата седмица в 
село Зли дол се запалила 
къща в която изгоряла Вро 
са Велинова, 78-годишна до
макиня- Старицата живеела 
сама в тази стара къща, а 
за нея се трижил сина й, ксУй 
то живеел в друга къща.

Пожарът избухнал късно 
през нощта и бил забелязан 
след няколко часа ог съседи 
те от отсрещната

та когато старицата 
спяла. В. В-махала.засилено

Нова общност на интересите
ЗА ЗАЩИТА ОТ ГРАДУШКА

Съветът за селско и гор- 
стопанство и водостопа- 

Общинската скуп 
е Ае*

Наскоро ще се образува 
нова общност на интересите 
— за защита от градушка 
за Десети регион — Ниш. 
Формиран е инициативен от 
бор, който ще организира 
учредителна скупщина на 
общността.

еко
нство при
щина в Димитровград 
легирал в инициативния
бор агронома Йордан мар 
нков.

от-

М В-
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Ще се интегрират ли

Култура * просвета * изкуство
Гимназията и училището 

за нв работници
Библиотечното дело на българската народност в Сурдулишка 
община ЩЕ СЕ СТРОЯТ БИБЛИОТЕКИ

„ПОМОГНИ СИ САМ, ТА И 
ДРУГИТЕ ДА ТИ ПОМОГ

НАТ“
казва народната поговорка. 
За съжаление изглежда, че 
тази мъдрост в Клисура е 
позабравена. Именно позаб
равена, защото това село в 
близко минало надалеч бе
ше известно по сплотеност 
и по твърде успешно прове
дени комунални акции. Пре 
димно със осбствени сили те 
построиха здравно заведе
ние, училище и пр.

С изграждането на библи
отека личи, че не върви как 
то преди. Миналата година 
селото трябваше да напра
ви подготовки и тази годи
на не в Божица, а -в тяхно
то село щеше да се строи 
библиотека. Но докато се ор 
ганизират силите — време
то мина. Клисурчани трябва 
да се съРДят на себе си, а 
нс на другиго. Защото Репу
бликанската културна общ
ност за библиотека е отпус
нала също 200 хиляди дина
ра. При това за построява
не на зала <са отпуснати още 
400 хиляди динара. Общо, за 
построяване на културни о- 
бекти са отпуснати 600 хи
ляди динара. Действително, 
това е доста голяма помощ.

Но, за да се построят спо
менатите обекти ще тряб
ват още средства. Следовате 
лно, субективните сили: зе
меделската кооперация, учи 
лището, митницита и други, 
трябва незабавно да се орн- 
ганизират. Още повече, че 
Републиканската културна 
общност не се е отказала да 
даде помощта. Но при усло
вие, че тази година се нап
равят необходимите подгото 
вки и вече следващата годи 
на да започне изграждане
то на обектите. Ако това не 
се направи 
които сега дава тя ще бъдат 
завинаги и безвъзвратно за
губени!

Остава на местната общ
ност, Съюза на комунистите 
и останалите обществено-по
литически сили в селото да 
надделеят временните недо
разумения, да се организи
рат, прибавят проекти и оп
ределят място, дето ще ник
нат новите обекти. Не бива 
да се изтърве тази последна 
благоприятна възможност.

СЪСТОЯНИЕТО на библиотечното дело 
на българската народност в Сурдулишка об
щина не е на завидно равнище. Библиотечните 
пунктове в Божица и Клисура съществуват по
чти формално. Липсата на помещения твърде 
зле се отразява върху общите резултати, от 
които не са доволни и ръководителите на цен
тралната библиотека в Сурдулица.

Не става въпрос за никак
ви измислени факти, а за съ 
ществени нужди, когато се 
говори за интеграцията на 
босилеградската гимназия с 
отделнието на училището за 
квалифицирани работници.

Партийният актив на Съю
за на комунистите в гимна
зията вече е повдигнал тоя 
^ъпрос. Начално съгласие за 
това начинание е дадено и 
от другото училище, но тук 
се спряло. Интеграцията е 
трябвало да бъде готова още 
към края на миналата годи-

работят в една 
града и съвместно 
кабинетите

училищна с-
ползват 

е също факт, кой 
то говори, че интеграцията е 
необходимост.

Нуждата от интеграция е 
още по-видима като се 
че отделението на училище- 
то за квалифицирани работ
ници се среща с редица, 
риозни проблеми, с които н@ 
е в състояние само да се сп
рави. Един от тях 
се организира по съдържате 
лно теоретическо и практик* 
ско обучение на учениците. 
При положение на интегра
ция възможностите за по-го 
лямо икономисване на сред
ства са също налице.

В случая, Общинската ску 
пщина, като основател и на 
едното и на другото учили
ще е дължна да доведе до
край процеса на интеграция
та на двата колектива. Това 
е въпрос, който не търпи от 
лагане.

знае.

се-
— Според плана за разви

тие на библиотечното дело 
в Сурдулишка община — 
заяви ръководителят на На
родния университет — др. 
Добрица Николич, в чиито 
състав работят и библиоте
ките — от 1971 до 1975 годи 
на трябваше да открием де 
сет библиотечни пунктове. 
Главно поради бюджетно 
финансиране на културната 
общност за тоя период не 
сме в състояние да открие 
нито една районна библиоте

ца и Клисура. Засега тези 
библиотеки се поместват в 
основните училища, а в тях 
работят преподаватели по 
български език, и то на доб 
роволни начала.
РЕЗУЛТАТИ, КОИТО ВСЕ 
ПАК НЕ СА ЗА ПОДЦЕНЯ

ВАНЕ

е как да

на.

Фактически, по 
въпроси тези две училища 
вече са се „интегрирали“. На 
пример от 23 
работят в гимназията, 9 пре 
подават и в училището за 
квалифицирани работници. 
И обратно: от това училище, 
което има 6 учители, на пое 
тоянна работа двама работ
ят и в гимназията. Констата 
цията, че и двете училища

някои

Въпреки неблагоприятни
те възможности, през изтек
лата година и двата библио 
течни пункта са постигнали 
известни резултати. Макар 
че те са сравнително скром 
ни, не бива да се подценя
ват.

учители, които

ка.
| В такава светлина трябва 

да се наблюдава и дейност- 
В. В. та на библиотеките в Божи

В божишката библиотека, 
разполагаща с около 3 хиля 
ди томове, членуват около 
300 души, предимно учени
ци. Миналата година са да
дени на прочит около 
книги. Структурата на кни
жния фонд не е особено бла 
гоприятна: само 30 на сто 
от книгите са на български 
език.

Не по-инак е и в клисур- 
ската библиотека. В нея чле 
нуват около 1000 души, а са 
били дадени на прочит 1.200 
до 1.300 книги. И тук бол
шинството читатели са уче
ници. Да напомним още, че 
библиотеката се помества в

700Срещи и разговори

ПРИМЕРЕН СТУДЕНТ И Д?БЪР ДРУГАР
мейство. Детството, както и остана
лите неговите другарчета прекарва 
с овците и говедата бродейки из 
хълмовете и баирите на Църноок. 
В Ярешник завършва четирикласо- 
во основно училите, а осемкласово- 
то завършва в Бистър. Още тогава 
се изтъква като добър пионер 
отличник.__________________

В квартал „Бутел” в Скопие 
има немалък брой босилеградча- 
ни.
отдавна дипломирал юрист, 
родом от село Ярешник, 
градско. Срещнахме се с тоя та
лантлив младеж и разговаряхме 
за следването и резултатите му.

Сене Митров е роден през 1950 
гоАина в твърде бедно селско

Тук живее и Сене Митров, не-
инак

Босиле- учепическия стол.
Както се вижда, тези ре- 

особено доб-зултати не са 
ри. Въпреки това те сочат, 
че интерес за четене на кни 
ги има и че за година-две, 
когато се построят сгради 
за библиотечните пунктове

средствата,

се-
тук.
ПОЛОЖЕНИЕТО

ЩЕ СЕ ИЗМЕНИ
Още тази пролет в Божи

ца ще започне изграждане 
на библиотечна сграда. Бла
годарение на помощта от 
страна на Републиканската 
културна общност, която от 
пуска сума от 200 хиляАн ди 
пара, както и навременното 
организиране 
сили Божица ще получи на
истина едно красиво култур 
по заведение.

Проектът на бъдещата би 
блиотека е готов. Тя ще раз 
полага е читалня от 60 кв. 
метра, къАето едновременно 
ще се намира и книгохрани
лището. Сградата има уни
версално предназначение, 

така че залата ще има и 
сцена, която ще слуха! за 
театрални, концертни и дру 
ги културни прояви. С дру
ги думи, тя ще бъАе един 
малък културен дом в инак 
това доста изостанало пла
нинско село. Счита се, че 
строежа й ще приключи до 
септември, тази година.

Във финансирането на тоя 
строеж, освен Републикан
ската културна общност, ще 
вземат участие и основното 
училище, Фондът за детска 
защита и Общинската кул
турна общност. При 
чие на такава ангажираност 
успехите безспорно няма да 
изостанат.

КОРЕНОкакви трудности да го от 
клоняват. Единствено с 
упорита работа могат да 
се постигнат забележи
телни резултати, 
материални възможности 
наистина не бяха добри, 
но тъкмо това ме накара 

отнеса

След завършена гимна 
зия в Босилеград се запи 
сва на правния факултет 
в Скопие. Завършва фа
култета със средната бе
лежка 9,5!

Моите

ОБНАДЕЖДВАЩО БЪДЕ
ЩЕ— ЗаЩо се определи

хте да запишете факул- 
тета на юридическите 
уки? — беше първия въ- 

който се обърна"

— Ако не може в остана
лите райони финансово да 
помогнем, понеже тук може 
— заяви накрая Ръководи
телят на Народния универ
ситет Д. Николич. - Ето, вече 
в момента чрез издателство 
„Братство“ ще внесем за 15 
хиляди динара книги на бъл 
гарски език. И изобщо зана 
пред ще работим върху по- 
доберние на книжния фонд 
в полза на книгите по бъл
гарски език.

От казаното досега изво-

сериозно да се
задължението си. Ка

на местните
към
кто виждате резултът е

на-

налице.
прос, с 
хме към него. __ Какви планове има-

бъде^ето?

— Искам, преди всич
ко, да изАържа успешно 
правосъдиия изпит. След 
това ще държа съдско- 
адвокатния изпит, а въз
намерявам още да про
дължа с постдипломски 
студии. Зная, г,е ще тря
бва оте много труд, но 
аз съм свикнал.

те за— Още от гимназията 
изпитвах особено влече
ние към юридическите на 
уки. Записах се на Ф&" 
култета и учех с голяма 
любов. Към края на ми
налата година през ноем
ври дипломирах.

— Тъй като можете да 
постъпите на работа на по 
вече места, кажете ни къ 
де най-много желаете да 
работите?

Сене Митров

правосъдието,
на което мисля да посве
тя целия си живот.

работя в
дът е едни: понеже ще се 
строят библиотеки и ще се 
купуват нови книги, трябва 
местните сили далеч по-дей- 
ни да бъдат. Нуждата от 
библиотеки и други култур
ни заведения е излишно да 
се доказва. А щом се реши 
този проблем няма съмне
ние, че и останалите въпро
си ще започнат да се реша
ват — ще се полагат усилия 
да се създаде необходимия 
кадър и други материални 
условия, за да изпълнят пре 
дназначената си роля тези 
Култури И IIН СТИТуШШ.

__ Условията, при кои-
то следвахте са били За

трудни. Как успяхте 
да завършите и при това 

бележка?

ста Няма основание да се 
съмняваме, че тоя трудо
любив младеж, който ед- 
новремено е твърде скро 
мен
гар, те успее.

с доста висока

никаква 
и с много

__ Тук няма
тайна: с труд 
труд! Ако човек предва
рително си определи цел 
та, не

— В началото няма да 
избирам. Било къде да 
се наема ще работя, за да 
натрупам известен опит.
Сетне ще настоявам да
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и особено добър дру- валн-

Ст. И.С. Манасиевбива в живота ни-
Стршшща *
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ТИ ТО В ФОНДИз дейността на младежките организации
\\ш 110 хиляди динараВ ТЕЧЕНИЕ Е АКЦИЯТА »МЛАДИЯ 

РАБОТНИК - САМОУПРАВИТЕЛ« '
Най-голяма сума е внесла 

Общинската 
гри хиляди динара .

Броят на членовете на фон 
да /цс бъде още по-голям, н0 
неже има организации, кои 
то са приели решение, но 
не са внесли членския внос 
а има и организации, 
то са готови да приемат та 
кова решение.

В Димитровградска общи 
на още няма случаи отделни 
праждани да се зачленят във 
фонда. М. в.

В Димитровградска общи 
на досега в Титовия фонд 
за стипеидиране на млади 
работници и деца на работ- 

са включени 18 орга-

скупщинаработ/1 и к-самоуп равитсл 
участвува па събора па мла 
дите .работници - самоупра- 
вители в Белград.

Тази акция в заводите „Ти 
гър“ — „Димитровград“ об
хвана около 300 младежки, 
а в „Свобода“ са я прихва
нали всички младежи — ра
ботници.

щеОт началото па тази шдп- 
,в ООУР па заводите „Ти

гър“ — „Димитровград“ и 
конфекция „Свобода” се про 
вежда акцията „Младия ра
ботник — самоуправител“.
Това значи, че младите в те 
зи организации са приели 
правилата чрез съревнова
ние да развиват самоуиравн 
телците отношения и чувст- най-добрите, а май-добрият 
во на самоуправнтелно Дър
жание, да юе борят за уве
личаване производителност 
та на труда, за отношение 
към средствата на произвол 
ството като добри стопани, 
за по-голямо производство и 
произведения с по-високо 
качество, за по-послсдовател 
но идейно определяне и мар 
ксическо образование и въз 
.можно по-го.\я.ма дейност 
на младите производители в 
обществено - политическите 
организации.

С цел на организирано про 
веждане на съревнования и 
съревнователния дух в ко
лективите във всички про
изводни цехове младите ра
ботници са приели свои про 
грами на съревнование, 
организациите са избрани 
състезателни комитети от 
членове на Съюза на младе 
жта, Синдиката, Съюза на 
комунистите и от непосред
ствените производствени ръ
ководители. Всеки произвол 
ствен цех има свой реализа 
тор на производство, който 
води евиденция на резулта
тите от състезанието в це
ховете и води сметка за про 
позиците и критериите на 
състезанието. Всеки петнаде 
сет дена резултатите от от
делни съревнования те ще 
отчитат в точки и ще ги из
тъкват на публични места.

Между другото, съревнова 
нието трябва да насърчава

трудовата д11сцмплица, 
помпчността на производст
вения труд и рациопализа- 
торство.

Акцията „Младия 
ник — самоуправител 
се организира нсяка година, 
а след Деня на младостта ще

ико
на

1РИЦИ
ммзации па сдружения труд 
и организации в извъпетопа 
меките дейности и общнос
тите на интересите; както и 
обществено - политическите 
общности.

Именно, със зачленяване- 
то си тези организации са 
внесли 110 хиляди динара

работ-
ще

кои-
се сумират годишните резул 
татн и ще се награждават

М. Б.

за пет години.

БОСИЛЕГРАД

Продължава събирането 

на средства
В Босилеградска община, 

между първите общини в 
Южна Сърбия, е основан Тй 
гов фонд за стипеидиране на 
млади работници. Ог тогава 
до днес, акцията за записва 
не на трудови организации 
и на частни лица във фонда 
продължава с голям успех.

— В момента се подават 
първите вноски във фонда. 
Всички записали се внасят

ции и учреждения досега 20 
. са пристъпили към фонда и 
записали суми от 1.000 до 10 
хиляда динара. Най-голе.ми 
суми са записали Общинска 
та скупщина и Общинската 
образователна общност — 
по 10 хиляди динара, след 
това Автотранспортното пре 
дприятие и лисинската земе 
делена кооперация — по 5 
хиляди динара.

Досега във фонда са се за 
писали и 60 частни лица — 
предимно служещи и работ
ници. Най-големи суми са 
записали: Любен Митов — 
— 1.100 и Владимир Стоич
ков — 1.000 динара. Най-мал 
ка. записана сума от частни 
лица е 50 динара.

В
■нпппппппдвкппжпппаппщ|

ОБЗОР
сумите си за тая година — 
каза Станиша Митов, секре 
тар на Общинския синдика
лен съвет, който води акци
ята.Стрелците търсят 

стрелбище
Най-грлям отклик има вс

ред трудовите организации. 
На пример от общо 30 сто
пански, трудови организа- В. В.

СУРДУЛИЦА
В Димитровградска общи

на има седем стрелчески 
дружини и в тях членуват 
320 дейни стрелци. Общин
ският стрелчески съюз в дъ 
лгодишната си работа забе
лежи завидни успехи, както 
в състезанията (с числен ни 
трофеи на тях), така и в о- 
бучаването на гражданите 
да ръкуват и стрелят е пуш 
ка и пистолет. Нито една, 
особено за държавните пра 
зници, спортна манифеста
ция не е могла да мине, а в 
нея да не са взели участие 
и стрелците на дружините 
в общината. Без оглед дали 
се касае за „гумиадата“, „те- 
кстилиадата“, стрелците 
дружините от заводите 
гър“ — „Димитровград“ и 
„Свобода” участвуват редов 
но.

личие на толкова членове и 
такова интересование за то 
зи спорт на цялата терито
рия на общината няма стре 
лбнще.

Обаче, според правилата - _
стрелците не могат да ’ ми- 5 Създаването на Тито- зда , Служоата по ооще- 
нат на състезаване в диви- ■ вия фонд за школуване ствени приходи, Ветернй 
зия все докато Стрелческия ■ на млади работници ра- 
съюз не получи стрелбище ■ дуШН0 бе посрещнато и 
за малокалибрена и въздуш т ^
на пушка. Общинската орга ! в Судрулишка община, 
низация е доставила елабо- ■ Досега в него са се за- 
рат до Стрелческия съюз в 2 членили 12 стопански ор 
Сърбия да го одобри и ока- ■ ганизации и ведомства, 
же помощ в изграждането ■ ,
на стрелбище. Според груби 5 Между запленилите се 
изчисления обектът ще стру ■ са Службата по обществе 
ва около 150 хиляди динара. ■ но счетоводство с 10 хи-
Не може да се очаква, че ■ Ляди динара, Медицин- литическите пък органи- 
отдели3 С?ре1ческия°Жесъшз ! СКИя Център с 250, Сана- зации вече на първите си 
на Сърбия, а самата общин- 5 тория с 2, Петия цех на заседания ще определят 
ска организация едва ли ще 2 , Дървена застава” с 2, вноса в Титовия фонд. 
има средства да задоволи 2 фабрика „Мачкатица“ с Акцията се провежда
товГсъюзътЖвАобщ™°атаАсе 2 5’ 3ДР*вствия дом на Вла от Координационен ко- 
отнесе до всички организа- 2 еина с хиляда Динара. По митет, съставен от пред 
ции на сдружения труд, вси ■ хиляда динара внасят ставители на всичките об 
чки обществено - политичес ■ още основното училище в ществено — политически 
и др^и,ГсЦтиИтуциибГОСп™| Клисура основното .учи- организации в общината, 
мощ. ! лиЩе в Божица,

ското предприятие „Зве-

Акцията се провежда от
координационен комитет

НАСКОРО КЛУБ ЗА 
ПИОНЕРСКИ 

ИНСТРУКТОРИ
нарната станция.

Останалите трудови и 
други организации също 
са се изказали положи
телно, че ще се зачленят 
във Фонда, но чакат за
ключителните сметки, за 
да видят какви суми да 
внесат. Обществено — по

В Общинския комитет на 
Съюза на младежта в Дими 
тровград се провеждат под
готовки за основаване на 
клуб за пионерски инструк
тори.

Преди това в Пирот ще се 
състои тридневен семинар 
за най-новите активисти в 
пионерската организация.

Двадесетина младежи от 
гимна-

на
„Ти-

димитровпрадската 
зия, с наклонност и любов 
към работата с пионери, 
след тридневните подготов
ки, ще поемат пионерските 
организации и ще работят 
върху осъществяване на 

програмата на тази органи 
зация-

Тези успехи Стрелческия 
съюз успя Да постигне бла
годарение на ангажирането 
на управата и на всички чле 
нове въпреки факта, че тря 
бваше да се преселват от е- 
дин до друг терен, на които 
са се обучавали и състезава 
ли. Това ще рече, че при на

ки
М. Б. търгов-

Ст. Я.Изграждането на стрелбище 
има още едно измерение, а 
не само (Спортни. Спортната 
стрелба става все по-значи
телен фактор във всенарод
ната отбрана и подготовка
та на гражданите за изоъл-

В босилеградската гимназияОсновон клуб по тенис но мосо
Търси се най-добър ученикВ рамките на междуобщи 

нската лига по тенис на ма
са в Димитровград се със
тоя първата среща между 
клубовете от Пирот и Дими 
тровград.

Преди десетина дена в Ди 
митровград е създаден клуб 
по тенис на маса, пръв та
къв клуб в този град. Зачле 
пени са 15 души й според 
интересованието между ра
ботническата и средношкол в групата се 
ската младеж, което предиз клубовете по тенис на маса 
вика тази акция на Общин- от Бабушница, Бела Палан- 
ския комитет на Съюза на Ка, Пирот, Клисура, Ниш и 
младежта, наскоро броят «а Димитровград. Организатор

на димитровградския клуб 
е СОФК-а и Общинския ко
митет на Съюза на младеж-

Училищната младежка коятоДеня на гимназията, 
носи името на революционе 
ра Иван Караиванов. Уточ
нява се и програмата, с коя 
то ще се отбележи 50-годиш 
нината от смъртта на ^\.енин- 

Членовете на Конференци 
и за подго-

няване на задачи, които про _ 
изтичат от нея- Това е още ■ конференция на гимназията

„Иван Караиванов“ в Боси
леград проведе заседание, 
на което се направи договор 
за организиране на акцията: 
„Търсим най-добър ученик 

най-добра паралелка”. 
Инак тази акция се органи
зира по почин на Републи
канската конференция на 
Съюза на младежта.

едно доказателство повече 
всестранно да се подкрепи 
акцията на Стрелческия съ
юз в Димитровградска 66-състезават
щина.

Доколкото стрелбище не 2 и 
се построи стрелците пове
че няма да получават с рег
рес боеприпаси, но ще зап
лащат пълната цена, а това 
не е малко, което веднага 
ще се отрази върху интере
са за този спорт. М. Б.

ята разговаряха 
товките за приемането 
приемането на ученици 
гимназисти в редовете и 
Съюза на комунистите. Наи- 
добрите между тях ще 6ъ" 
дат приети в СК по повод 
Деня на училището. В.

на

членовете значително ще се 
увеличи, а с това ще изник
нат и проблемите по осигу
ряване на условия за рабо
тата на клуба.

«а

На заседанието се предпри 
еха мерки за организиране 
чествуването на 27 март —

та.
М. Б.
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Могат ли животните да 

предскажат земетресение
любнмщ. нТжнтедотГв Сан яГ^следом™' ^ермански- 
франциско. цяла нощ „е лнан се ^ „питал РНССТ ***' 
дрямнали в навечерието на тоесениехо 
17 април 1906 година. Тяхно Тресението 
то лаене и ръмжене 
така зловещо, че
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тях не излиза пито една пче
ла. Но да оставим суеверие 
то на суеверните.

Значи през февруари и по 
\ късно през март, пчеларят 

трябва да бъде по-често в 
пчелина за да се притече в 
помощ когато стане нужда. 
Това не значи, че пчеларят 
може да задоволи любите- 
лството си, да узнае какво 
става в кошницата във вее

йки момент. Не. Напротив 
той трябва да бди над по
коя на пчелите. Механичес
ките смущения (кълвенето 
на птици, чешането на до
битък, гребането или пука- 
не на клони духани от вя
търа, шумоленето на миш
ка в кошара, тънтенето на 
влакове или камиони мина
ващи близо до пчелина, слън 
чевата светлина и работата 
на пчеларя с пчелите престу 
дено време) обезпокояват 
пчелите и ги подбуждат към 
активност. В такива случаи 
ге вземат повече храна, из
разходват запасите си и съз 
дават повече топлина. Ако 
тия смущения са чести, тем 
пературата в кълбото се по
вдига над 32С и майката за
почва да снася яйца, значи 
активизира се цялото семей 
ство преждевременно във 
все още неблагоприятни усло 
вия- Пчелите сега взимат по 
вече храна за да изхранват 
личинките и понеже вън е

1 1-:-^I

след земе- 
1й,п в Чили през
1960 година, да събере и об
работи данните за чудното 
поведение на животните не
посредствено пред някое при 
родно бедствие. За съжале
ние, той не успявал да 
рши докрай своите изслед
вания.

И в НР Китай през 1964 
година е забелязано, че вси 
чки животни, а особено плъ 
ховете, се чувствуват необи 
кновено, но и тогава не би
ло прието по-определено за
ключение.

Някои учени 
животните могат да усетят 
твърде слаби Сътресения, 
които обикновено предхо- 
дят главния силен труст. 
Друга считат, че животните 
„предчувствуват“ земетресе 
нието по промяната на атмо 
сферното налягане или по 
високофреквентннте звуко
ве, създавани от „дребното“ 
на скалите. Обаче, това са 
само предпоставки и, както 
изтъква К. Андерсон, „мис
терията за чудното поведе
ние на животните пред зе
метресение още не е разя
снена“.

било

Към края на зиматастарите 
град 

АРУ- 
ста-

хора от тоя милионен 
го помнат и днес. На 
гня ден Сан Франциско 
нал жертва на страшно зе
метресение.

Американският психолог 
Керолаин Андерсон счита, 
че досега не е обърнато до
статъчно внимание на науч
ното изследване на въпроса 
дали животните могат да 
предчувствуват земетресе
ние или ерупция на вулкан. 
Омъжена за един известен

ИМАТА все още трае, това обаче не значи че 
пчеларите трябва да стоят със скръстени Ръ_ 
це. Сега те могат да направят всички подго
товки за настъпващия сезон. Едновременно 

с грижите, които полагат за спокойното зимуване 
на пчелите, сега те преглеждат и поправят налич
ния инвентар и купуват или си изработват нови 
уреди за по-лесна работа с пчелите. Да се подсетим 
— всеки пчелар ще достигне по-високи добиви, а 
работата с пчелите ще му бъде отдих и удоволствие 
ако има следните прибори и спомагателни уреди: 
пушалка, косо извита рамка повдигал (американски 
нож), пчеларско було (мрежа), шпакла, четка, ме
тличка, хранилки, поилка, слетки за маточници и 
майки, ханеманови решетки за маточници и майки 
тел за рамки, шаблон и шило за дупче- 
не на рамките, шперче за залепване на 
питите върху теловете, дъска за монтиране на пи
тите, пчеларска вилица, пиларски нож, стоика за 
разпечатване на пълните пити, центрифуга, цедка 
за прецеждане на меда, слънчева восъкотопка, пре 
логонка и др. Много от тези помагала пчеларите 
могат и сами да си изработят. Указания за изгра- 
ботка на някои от тези уреди могат да се дадат в 
„Братство“, ако за това се поставят въпроси.

пчелари. Става дума 
чко" и „сеченето“ на пчели
те. В някои села чул съм от 
по-стари хора, че овяРват 
ако пчеларят влиза в пчели 
на или нещо работи със пче 
лите през февруари (сечко) 
пчелите ще се секат или уби 
ват. Вярващите в съвпаА©ни 
ето на думите ,;сечко“ и се
чене на пчелите обикалят 
пчелина или въобще не обръ 
щат глава през този месец 
към него за да му бъдат 
мирни пчелите. И наистина 
такъв пчелар намери когато 
дойде баба Марта, съвсем 
мирни някои кошници — от

3
смятат, че

геолог, тази учена жена дъл 
го време пребивавала в об
ласти с действуващи вулка
ни и забелязала, че всички 
животни се държат 
през нощта в навечерието 
на вулканското изригване.

Японският изследовател 
Ф. Омори е утвърдил, че фа 
заните са много по-чувстви 
телни от хората при сътре
сение на земната кора от 
хората, обаче тези птици не 
реагират при естествено пре 
дизвикани сътресения, нап
ример от преминаване на

чудно

за „се-През февруари както зна
ем времето може да се про
меня от една до друга край 

_ пост — от много студено до 
топло и приятно (нерядко 
пчелите донасят прашец 

5 през февруари. Например в 
|| ■ село Звонци носеха прашец 
I ■ на 20 февруари 1956 година). 
1 ■ И може да измами пчелите 
I ■ с топлината си или пък да 
Н ■ им нанесе вреди със студо- 
■ ■ вете си.
В 5 Тук искам да се опра и «а 
Ек 2 едно суеверие, което е съв- 
^ ■ сем неточно и понякога на- 
§ " нася вреди на суеверните

все още студено те не могат 
да излизат да се освободя* 
от испражненията си забол 

Тогава ста-

ПО ПОВОД ДЕСЕТ ГОДИНИ ОТ СМЪР
ТТА НА НАШАТА МИЛА И НЕЗАБРАВИМА 
МАЙКА БОЖУРКА ЦВЕТКОВА ОТ СЕЛО 
СМИЛОВЦИ, ПОЧИНАЛА НА 17 ФЕВРУАРИ 
1964 ГОДИНА. ПРЕКЛАНЯМЕ СЕ ПРЕД СВЕ
ТЛИЯ Й ЛИК.

яват о тдиярия.
неспокойни въпреки <стуват

деното време излизат от ко
шара и замръзват навън. Ос
таналите изцапват с изпра
жненията си рамките и сте
ните на кошера. По-късно 
такова семейство тешко се 
поправя до главната паша.

— СЛЕДВА —

Съпруг Цвятко, син Никола, сна
ха Анастасия, внучки Наташа и 
Ирена и множество друга родни
ни и приятели.

|| и
мански войник ускорило 

Болшинство от 
за бяг

ство били определени за 
разстрел. Затова Бранко 
Бегович съобщава на аре 
стантите от стая 11 за 
бягството. Обаче някои 
от организаторите се до
верили на слабо морални 
хора, които съобщили 
плана за бягството на гер 
манците. На 12 февруари 
един евреин който разне
сял храна казал, че в 4 
часа ще бъде нов раз
стрел. Вече не е имало 
начин за отлагане. Конц-

да замина на Бубан.
Да живее свободата!” 
Мнозина концлагери

сти, които имали това ща 
стие да преживеят адския 
живот в „Червен кръст“ 
си спомнят за това и раз 
казват на младото поко
ление за ужасите на „ви 
сшата раса“. Хората раз
казват, че е имало случ
ки когато баща се пред
лагал за разстрел за да 
замени своя син.

Това общо нещастие на

Концлагерът на Червен кръст-символ 

на героизъм
акцията, 
организаторите

ни са задушвали хората, 
а през зимата студът е 
смръзвал 
във вените, 
станти са

кръвтта им 
Много аре-

Всяка година на 12 февруари в концла
гера „Червен кръст“ в Ниш се възкресяват 
спомени за този ден през 1942 година кога
то голоръките концлагеристи нападнали гер
манците и разкъсали телените мрежи откъ- 
дето 105 души избягали, а 42 загинали на те- 

Тази акция на концлагеристи-

прекарвали 
без сън дни и нощи.

Тук в лагера на „Чер
вен кръст“ между дебе
лите стени на арестантски 
те стаи са забележени 

които не помнилените мрежи, 
те в Ниш говори за силата на съпротивата 
на населението от тази част на Сърбия, ре 
шено да се бори за окончателното си осво
бождение от фашизма.

драми, 
историята ни. В дните ко 
гато югославските наро- арестуваните хора ги на

карало да мислят за ко
лективно

Ди правеха усилия да се 
освободят, свирепия оку
патор искаше да съкру
ши това желание на на
рода прилагайки най-сви- 
репи методи на терор и 
насилие.

Колективната и поодел

освобождение 
за бягство. Правени лагеристите решават да 

нападнат немските поето 
ве. И когато ги пускат в 

е двора поради промена на 
сламата по стаите Бран
ко Бегович извикал: 
„Другари, предателство! 
Напред!“ Започнало все
общо нападение на нем
ските постове. В Двора 
на концлагера били раз
стреляни много концлаге 

се ристи. След като не ус
пели да минат на глав-

са няколко такива опи
ти, но най-значителен 
този от 12 февруари 1942 
година. Създава се кон
кретен план. На чело на 
тази организация заста
ват Душан Томович, Бра 
нко Бегович, Брана Чур- 
чич, Сретен Вучкович и 
Вуле Вукашинович. В та 
ината организация 
включили около 60 конц
лагеристи. Според плана ните и концлаге 
на ръководството трябва- стите се отправили наРте

хпп^“СЛцД еднас ”ра3' лените мрежи. 105 конц-: 
този ад може да почуСту ходка ьранко Ьегович лагеристите успели да из 
ват ужасите на фашизма да ^аде зиак за напаАе- бягат, а 42 загинали на 
и поръченията на ония, ни® и пСяка грУпа «а »Г 
които тук прекарваха вър1^! определени зада-
ЛНИ и нощи. В стая 17 ЛГ ™ЗИ “
е записано от неизвестен проваден от малодушни 
концлагерист;., г. хора, които съобщават, то

Аз тук лежа сал- - ■ »а на германците.
и чакам ден и нощ ' Едно убийство на гер-

които с оръжиеКонцлагерът на „Червен 
кръст“ бе организиран 
на периферията на гра- 

на ед- 
склад. В про-

ни ония 
в ръка се борили против 
окупатора. Те били най- 
често разстрелвани. В Ни 

лагер били дове- 
почти от вси 

Югосла-

да в помещенията
шкияин военен 

странните помещения се 
намирали и до 1 500 ду
ши. В една стая

на воля на концлагеристи 
те все пак побеждаваше. 
Хората си помагали в не 
волята .Организирали се 
на колективен отпор. Бол 
шинство от концлагери
стите намирали сили да 
издържат до край наси
лието. Ако посетителите 
днес влезат в стаите нач

ждани хора 
чки краи'«а на 
вия, но най-много хора 
били от източна Сърбия 

от западна

където
е могло да ста- 
50 затворника 

поставяли и

нормално 
нат до 
немците са 
по 15 до 200 човека. През 

концлагер е минало

и една част 
Сърбия.

в лагера 
физи-

Положението 
било непоносимо, 
ческото и психическо уни 

на хората било 
на ко- 

власти. Са

този
около 35 000 души от ко
ито над 12 000 е разстре- 

Бубан, край
щожение 
като
нцлагерските

Арестуваните хора в дизмът не 'специ

концлагера били к ялните „разходки на ко-
фицирани според ицлагсристите, десетки са
та на престъплението Р , ^биваН^ огромно число 
тирани от страна на оку _ изо еф, п0 натразлични 

КаТ°/били счита начини.1. Летните горещи

БРАТСТВО '* 1* ФЕВРУАРИ 1974 _

главна задачаляно на 
Ниш. телените мрежи и в дво~ 

ра на логора. Избягалите
концлагеристи се 
ключили към Озренския, 
Свърлишкия и Ястреба-

при-

шкия партизански отряд.
патора. Като, 
престъпници 1 1 Страница Ил

/
/п ’К>I) /



ЗА ОТДИХ И ПОЧИВКА

КАРИКАТУРЕН ЕКРАН

Норберт пита баща си при 
решаване на кръстословица:

— Кои са тези същества, 
които живеят както на су
ша, така и в7,в вода?

— Моряците — отговаря 
бащата.

НИ ЛЕБ, НИ ЛЕК
наДвор. Па ми се прияде 
леб. Од един човек разб
ра дека вурнята не рабо 
ти оти вурунджията 
ишъл

ДоговарянеДраги Манчо, од весни 
ко разбра, Дека грипо 
дошъл и при нас. Но ме
не ме вана одамна. Тука 
онайден осети къко ме 
нещо боде од левата стра ■ вурня затворена,

от-
у пензия. Другата 

а ву-
на у трудите. Жената ми рундисията бил мързелив 
вика: „Иди, Вене, при и го искарали. 
доктуро на — време, не- 
мой да се збъркаш пове
че, та тъгай че видиш бо

по-евтин от чистата планинска во
да...

Най-после: след дългогодишни 
опити успях да осъществия идеята 
си. Конструирах мотор, който пол
зуваше за гориво вода. По два пъ
ти на ден донасях кофа вода, на
пълнена от река, и зареждах ре
зервоара. Моторът съскаше и пра
щеше, отделяше през ауспуха че
рен, леплив дим, но работаше без
отказно като швейцарски часовник.

Един ден се Дигнах и се упъ-

Дигна се преко град,
преко мося та на автобус 
ката станица а малко по 
натамо —- вурня. Но и ту 
ка гужва, бутаница — не

Тук аз се поуспокоих и ка-
га. зах...

—- Имал съм късмет, защото мо 
ят мотор работи с обикновена ре
чна вода.

— А ако не е тайна — заинте
ресува се колегата — изобретател, 
— бихте ли ми казали от коя река 
черпите вода?

— От нашата естествено.
Събеседникът ми ме изгледа 

учудено и запита:
— Вие сериозно ли говорите?
— Съвсем сериозно — отвър-

Дигнем се та у болни
цата у Бусиловград. Оно 
баксуз време некое — 
февруари, а цъвти. Само 
да се напичаш и да по- 
еш.

може да се приде.

— Дай пет леба. Не- 
ма? А за приятельете 
има, нели — вика един 
старец, гологлав. Капата 

У болницата чудо. На- му паднала у бутаница- 
род къко на собор. Гуж- та, па не може да я най- 
на, нема каде игла да де. — Вене, нема леб. 
пущиш. Чека, чека, па Бегай дома, та жената 
ми се дови. Од тутуно у да те налага със серава 
хоДнико почна по-силно вуна — рекоси я и дим 
да ме боде. Секой пуши, на рейсо. 
и големо и малечко. Дим, 
та месо

тих към института за патенти и ра- 
циониализации. Бях решил да смая, 
по-точно — да шокирам, с моето 
епохално изобретение учените гла
ви от този институт. Целият трепе
рех от възбуда при мисълта какъв 
фурор щеше да пожъне моята, ка
кто пишат във

нах.
Тук тъй изведнъж избухна в

смях:вестниците, „забеле 
жителна техническа мисъл“.

В чакалнята се натъкнах на един 
възрастен, сериозен човек. Когато 
му казах, че съм конструирал мо
тор, той се оживи невероятно.

— Ха, че и аз също съм кон
структор на мотор. И то какъв мо
тор?

— Ха, ха, ха! Намерили сте с 
какво да се хвалите! Ха, ха, ха! 
Конструирали сте обикновен мотор, 
който работи с нефт...

— Как така с нефт? — учу
дих се аз.

—■ Много просто: вече години 
народ в нашата река не тече вода, 
а отпадъчни продукти от комбина
та и на

Ка на рейсо, а они вра
тата че искубът. Виканье 
и пцуваье. Повърте се, 

— Рейсо чу испущим у. повърте па къко господин 
два — плаче една жена плати таксе 5 иляди и 
— пуштете ме молим ви право дома. Гледа ме же-

можеш да су
шиш.

се. . ната и не веруе.
Работи с чиста вода 

извор. За съжале
ние повече не мога да ви разправ
ям, нали знаете — професионална 
тайна... Разбирате ме, нали?

— Разбирам ви, меля —

Но никой нече ни да я 
чуе. Секой се бута по-бли 
зу до вратата. Но докту
ро го однема. Слоша 
се и излезна навънка. Ка

— Жено, идо у Буси
ловград и нищо не напра 
ви. Но дай нещо да се 
ядне и наточи од джанко 
вицата из малечкото бу
ре, па ме налагай. И сера 
ва вуна донеси, човек ми 
рече тека да се лекуем. 
Идо при доктур и доктур 
не видо. Тражи леб и те 
да умрем од глад къко 
куче.

Манчо, пиши ми, има 
ли лек за тия наши ра
боти овамо.

С поздрав Бай Вене 
(По идея на Ст. Чи- 
пев от Босилеград, 
хонорар 50 дин.).

от планинския
първо място — нефт...

Изведнъж занемях, зави ми се 
свят и чак след трийсетина се
кунди дойдох на себе си. Дявол да 
го вземе, как не можах да се сетя 
сам, че това е така? Та 
пуха излизаше такъв

ми
отвър-тамо некои од чиновници 

те излезли и се нагреват 
къко гущерйе ... — Си
гурно е на закуска оти
шъл

нах.
Впречем, това вече 

какво значение — отведнъж махна
ми.

от аус- 
черен, леп-

няма ни-

отчаяно с ръка събеседникът 
За малко

лив дим!
Излязох от института успоко-— чу гласо на пор- 

тиро. Я не мога више да 
издържим и чукна на ед 
на врата и отвори. А оно 
седнали, расположили се, 
един чати весник, а една

не ми призля, но все 
пак успях да запитам:

— Защо? Да не би някой да ви 
е изпреварил?

— Ама, изпреварил ме. Просто 
комисията, която се занимаваше с 
моя мотор, успя да ме убеди, че не 
е рантабилно той да бъде внедрен 
за масово производство. Учените 
Доказали, че след три — четири го
дини бензинът ще бъде значително

ен и дори доволен. Добре, че поне 
комисията. Нямане се явих пред 

ше да бъде много приятно да чуя, 
като ми казват, че всички тракто
ристи и шофьори от околността за
реждат возилата си от нашата ре
ка...

чистачка им гледа на ка 
ве кой писмо че добие, 
кой пари, кой че е кум. 

Нещо ми се стъмни
„Карузела“ — Полшапред очи и пак излезна
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