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Другаря Тито с политическия актив

СЪЩНОСТТА НА ЕЦИНСТВ0Т0 В СЮК СЕ 

СЪСТОИ В ЗАЧИТАНЕТО НА РЕШЕНИЯТА 

НА X ИОНГРЕС
глави. Коминформовците до
ри се опитаха да организи
рат някаква партия. Сега те
зи хора, тридесетина на брой, 
са изправени пред съда. Те, 
така да се каже, пред очите 
ни, по-точно благодарение на 
нашата слепота и недостатъч 
на бдителност, са успели до
ри и да проведат някакъв ко 
нгрес. Разбира се, тоя кон
грес е бил повечето една фа
нтазия, отколхото нещо сери 
озно. Обаче, факт е, че те 
все пак са имали материал, 
печатан в чужбина, че дори 
избрали свое ръководство, 
чийто секретар би трябвало 
да бъде някой си тамо, който 
се намира извън нашата стра 
на. Кой е дал за това инициа 
тива трудно е сега да се ус
танови. Това ще установи съ
дът по време на процеса. Все 
пак това показа^ че не сме 
били достатъчно бдителни. В 
бъдеще всички членове на 
нашата Партия и не само те, 
но и всички онези, които са 
за програмата и ролята на 
'Съюза на комунистите, тряб
ва да помогнат такива неща 
вече да не се случват.

Ние малко либерално се 
отнасяхме към това. На X ко 
нгрес казахме, че е свърше
но с либерализма, особено 
когато сс касае до бдително
стта. Трябва да пазим на та
кива неща. Тези хора сигур
но ще бъдат осъдени. Мисля 
че това щс бъде обнародва
но. така че нашите народи 
да се запознаят, чс е имало и 
такъв случай, където е напра 
вой опит със създаване на сд 
на нова комунистическа пар
тия, която отрича всички па
ши акции и всички наши ус
пехи, .с една дума, всичко, 
което направихме от Петия 
конгрес досега. Това твърде 
ясно говори, че те са напълно 
на линията на Ииформбюро- 
то. Защото, според тях, ние 
сме се отклонили от пътя на 
марксистката идеология, и 
трябва всичко да се анулира 
и създава някаква нова ттар 
тия, някаква, разбира сс, ста 
линистка партия. Аз смятам, 
чс тези хора трябва пример
но да се осъдят, та в бъдеще

Президентът на републиката и председател 
на Съюза на югославските комунисти Йосип 
Броз Тито със съпругата си Йованка 
12 септември т.г. промишления център в СР Сло 
вения йесенице, където води разговор 
ческия актив на общината. В

посети на

с полити- 
разговора друга- ЙОСИП БРОЗ ТИТО

рят Тито между другото каза: та, които приехме на X кон
грес. А на X конгрес най- 
остро са осъдени груповщи- 
ната и фракционерството. От 
груповщината до фракционе 
рството не е далеч. Фракци
онерството е вече организа
ция която е в опозиция на 
Съюза на комунистите и на 
неговите правилни и положи 
тел ни акция. Аз мисля, че 
това не трябва сега и да се 
драматизира. Аз съм против 
това.^ Това не е драматична 
работа, обаче явява се ето и 
това набързо след Конгреса.

се занимават с различни гру 
повщини и други работи, кое 
то не смее да съществува в 
Съюза на комунистите. В Съю 
за на комунистите трябва да 
владее единство. Но струва 
ми сс, някои хора нс схва
щат какво трябва да предст
авлява същността на единст 
вото. Същността не се със
тои в това само да се принад 
лежи към Съюза На комуни
стите, да се каже — аз съм, 
комунист, член съм ма Съю
за на югославските комуни
сти. Същността се състои в 
това да сс зачитат решения-

След X конгрес на СЮК се 
тръгна много по-ускорено на 
пред по отношение на консо 
лидацията и укрепване Съю
за на югославските комунис
ти и неговата всестранна ак 
тнвност. Досега са постигна
ти хубави резултати. Но не 
може да кажем, че всички 
тези въпроси сме решили.

те училища, твърде малко 
внимание се обръщаше на и- 
зучаването на марксизма. На 
университетите за това се от 
деляха само два часа седмич 
но. Сега положението в тази 
насока във всички наши уче 
6ни заведения, висши и сред 
ни училища, много се подо
бри. Далеч по-сериозно се 
пристъпи в тази насока и 
това, дава значително добри 
резултати, понеже младите 
хора се запознават повече с 
марксизма. Не може да из
граждаме социализъм само с 
хора, които сега са в напред 
нала възраст, макар че те по 
знават марксизма. Така не 
бихме имали добра перспек
тива. Затова, успоредно с из
граждането на социализма 
трябва да изграждаме и со
циалистически, марксистки 
образовани хора, които ще 
могат да поемат по-нататъш
ното изграждане на социа
листическа Югославия.

МАРКСИСТКОТО ОБРАЗО
ВАНИЕ

НА 2 СТР.Още има среди, още има 
хора, които останаха глухи 
за решенията на X конгрес 
и това на различни начини. 
Има и такива, които сега от
ново вдигнаха глави. Това 
не е така голямо число, но 
се чувствува. А ние, както 
знаете, на X конгрес твърде 
остро поставихме неговите ре 
шения Да важат за всички 
комунисти, че трябва да ги 
зачитат и провеждат. Счита- 
А1е, че за оня, който тези ре
шения не зачита и провеж
да, който върви в противопо 
ложна посока, няма място в 
нашата Партия. А такива са у 
чай и сега имаме немалко. 
Броят на тези не е голям, о 
баче те са доста активни.

В идейно - политическото 
отношение по мое мнение 
след X конгрес твърде добре 
тръгна напред. Вие 
какво беше положението по- 
рало. Например, на универ
ситетите, както и в средни-

ЗАСЕДАНИЕ НА ИЗПЪЛНИТЕЛНИЯ КОМИТЕ! 
НА ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА ЦК НА СЮК

Обсъдено сътрудничеството с 
комунистическите, работническите 

и прогресивните партии
СЪС ЗАСЕДАНИЕТО РЪКОВОДИ ДР. ТИТО

Ма разширеното заседание 
па Изпълнителния комитет 
па Председателствате на ЦК 
на СЮК, състояло се ша 18 
септември под ръководство 
па председателя па СЮК др.
Тито са обсъдени актуалтш

Когато говорех преди мал
ко за незачитане решенията 
на X конгрес и споменах ела 
бостите, на първо място имах 
предвид онези, които се заки 
мават с груповщина. Това го 
има и днес в някои 
има някои личности 
се опитват да събират около 
себе си други, било да се ка
сае за коминформовци, либе 
ралисти и разни други. Те от 
ново започнаха да вдигат

въпроси от сътрудничество
то па Съюза на югославските 
комунисти с комунистиче
ските. работнически и про
гресивни партии п движения.

Танюг)среди,
които

знаете в този
БРОЙ:

КАНА НА БРИГАДА
еИРИМАВО БАНДАРАНАИКЕ 

В ЮГОСЛАВИЯ
да мине жслшгисто всякого, 

с предстоящата конференция който би предприел отново
нещо подобно. Необходимо е 
да се изостри борбата срещу 
всички таюива елементи, на
всякъде, където м да се нами 
рат те.

СТР. 3Г/о покана на президента 
СФРЮ Йосип Броз Тито 

на Съюзния
на необвързаните, която през 
1976 година щс се състои в 
КоЛомбо. Разбира се. също 
/х*ака, ще разговаряме и по въ 
просите па билатералното 
сътрудничество между Сри 
Лаика и Югославия, спсциал 
но за въпросите отнасящи се 
до икономическото сътрудни 

Татог

на
ТИТОВИЯТ ФОНДи председателя 

изпълнителен съвет Ажемал 
Биедич министър председа
телят на Сри Ланка Сирима- 
во Банданараике от 19 до 23 
септември е на официално и 
приятелско посещение в Юго 
славия.

— Главната цел на моето 
посещение в Югославия е с 
президента Тито да обсъдим 
известни въпроси във връзка

ЕДНАКВИ КРИТЕРИИ 

ЗА СТИПЕНДИИЗащото, ако ме бъдем бди- 
толшг, тогава отново, след 
голшга-Аве ще трябва ди имц 
ме някое Двадесет и 

заседание. Има хора.

честно — заяви пред 
Сиримаво Банданараике в 
навечерието на посещението 
си в Югославия.

първо
които СТР. 1'



ЙесенмцеРазговор на другаря Тито с политическия актив в

Същността на единството в СЮК се
решенията на X конгрес
* Каква беше причината за

по независим п необвързан, „реврата в Кипър? Този яре 
какънто беше преди. 1ова с ,.рат организираха ЦРУ, гръц 
първото. Второ, двете парно ката иоеина хуша и Атлан- 
палпости, и гръцката, и |ур ,нчеектят пакт.'Трябвало е 
ската, да бъдат напълно рав вонят Макариос, защото
понраипи било във формата кяпър беше псобв'ързапа стра 
на някоя автономия за тур- а Макариос един от осно
екото малцинство или една а;слитс. ,„а необвързаната 
мотермториална федерация, ли|ика. Трябваше него да 
която би имала съвместно цс м.шшт да „рецърнат Ки
игрално правителство върху база па Атлантическия
иаритетпа основа. .Защото Ки " Какво би 
нар може да остане неразде- база? Тя би се намира,
лен, единен само е Дон трал- важна стратегическа
пото правителство. Ние това ^чка 0т страна, била
не доставихме като иредло- ^ насочена към Съветския

а АРУ,а към Сирия, зп смисъл, Сом разтоварят 0 „ ,ш,рЛС близо и коя-
Клсридг с и Аенктапт но вън ^ намерила в казана, 
роси ОТ' хуманитарно общес- ^ ^ Р ‘ страиа загра 
тво, понеже там се слуша- които от /ч х “ 1 , *
ло всичко, както топа беите ж«а Израел. Сирия би се озо 
и при лае тто време па война “Ла в тежко положение, по-

меже ис би
иъзмож пости по море да по
лучава помощ. Тона беше ст
ратегически план за да 
създаде такава база. Планът 
се провали и хунтата пропад 
на заедно с тоя план.

състои
в зачитането на

Следователно, и в бъдеще ще 
трябва ДП внасяме 6 милио
на тона нефт, въпреки толко 
па покачената му цена. Ине 
също внасяме големи 
чества захар, след това

— около 700 хи
ляди тона. Досега внасяхме 
около милион тона стомана, 
а изглежда че трябва това да 
увеличим па милион и поло- 

Впасямс 64 хиляди то- 
кожа. 22 хиляди тона въл 
5 Х1ИДЯДН тона алуминий. 

Що се отнася до алуминия, 
изглежда вече, че 
дълго да го внасяме, защото 
пашите фабрики пече започ
наха много да го произвеж
дат. Всичко това струва твъ
рдо много, защото 
страхотно се покачиха ис са 
мо на нефта, по и всичко ос 
гинало. А това допринася па 
инфлацията у нас.

ромеи еуфнцит във външно
търговския баланс. Италия 
през тази година щс има «ад 
8 милиарди долара дефицит.
Франция само през юли има
ше над три милиарди фран
ка дефицит. Всичко това е 
огромно. В овета върлува ин
флацията и това не може, а 
да не засегне м пас. защото 
в размяната на благата пие 
сме тясно свързани със запа 
дпия пазар. На пас само по
ради увеличението цените на 
нефта платежният дефицит 
се увеличи с почти 700 мили 
ома долара. Това не с малко.
Това е много голям разход 
за нашата малка страна. Ние 
снасяме 6 милиона топа нефт, 
което значи, че със собствен 
нтс 3,5 милиона изразходва
ме сега около 10 милиона то 
па. Л всяка година ще израз 
холвамс все повече и повече.
ИМАМЕ РАЗЛИЧНИ СУРО ВИНИ, КОИТО МАЛКО 

ПОЛЗВАМЕ

ОТ 1 СТР.

Това значи, че такива слу
чаи трябва веднага и в ко
рен да се еъсичат. коли-

все
още циментВ СВЕТА ВЪРЛУВА 

ИНФЛАЦИЯТА

У нас сега много се крити 
кува, поради инфлацията и 
увеличение на цените, не са
мо Съюзното, но и републи
канските правителства. А аз 
мисля, че въпросите на ин
флацията, увеличение на це
ните. намаление «а жизнено 
то равнище и т.н. не са са
мо въпрос на централното и 
републиканските правител
ства, но на всички наши тру 
дещи се. Тази година имаме 
най-добра реколта, по-добра 
от всичките, които имахме 
досега. Тази година получих 
ме 6 милиона н 300 хиляди то 
на пшеница. Толкова никога в 
Югославия не сме имали. То
ва е с над милион тона по
вече отколкото през минала
та година. А да си припом
ним, че до неотдавна получа 
вахме 4 милиона тона. Тази 
година и царевица вероятно 
ще имаме повече отколкото 
миналата. Но и покрай така 
голямото увеличение на про
изводството. цените се покач 
ват. Хората се питат как е 
възможно това. понеже цени 
те се покачват обикновено 
когато няма стоки. Тази го
дина имаме достатъчно за се
бе си. Дори известно количе
ство царевица ще можем да 
изнесем. Пшеница няма да из 
насяме. Досега са вече изкупе 
ни 2 милиона и 600 хиляди 
тона. А това е достатъчно за 
предвидените държавни за
паси.

Броят на заетите през та
зи година с 4 процента е по- 
голям отколкото през мина
лата. Това също така не е 
малко. Обаче, капиталовло
женията са големи — нарас
наха с 41 процента. Реални
те лични доходи нараснаха 
с 8 процента за цяла Югосла 
вия, докато жизнените разхо 
ди са по-големи с 20 процен
та, което говори, че цените 
са много увеличени.

Да видим сега какво всич
ко допринася за инфлацията 
у нас. Вие знаете, че инфла
цията в света е твърде голя 
ма и това на Запад. Дори и 
Германската федерална репу 
блика има инфлация от 8 
процента, въпреки че има ог

вина. означавало
на
но

няма за

цепите

имала никаквита.
Известно ни е какво с съвс 

тското предложение. То пред 
вижда участие на повече ст
рани е членовете на Съвета 
за сигурност и още някои, 
включително и една исобвър 
запа, която би била Югосла
вия и т.н. Турцптс това съв
сем отхвърлиха. Но през по
следно време виждам, че 
турцитс по-малко и отстъп
ват от такова становище и 
че сега не са така решител
но срещу това. Разбира се, 
обстановката най-вече зависи 
от самите турци и гърци там. 
На първо място те трябва да 
решават за това, защото вели 
ките сили ис смеят да натра
пват никакво свое решение. 
Те само могат и трябва да 
помогнат да се реши тоя про 
блем.

се

на инфлационнитее оглед 
кризи, нереалните отношения 
между валутните средства и

Ние, следователно, внася
ме две трети от суровините, 
чиито цени значително са по 
качени. Аз мисля, че ние се
га изцяло почувствувахме, 
така Да кажа. нашата небре 
жност. Защото веднага след 
войната не обърнахме внима 
ние на производството на 
собствени суровини, на кои
то би се ориентирала наша
та домашна промишленост. 
Ние имаме много различни 
суровини, каквито са медта, 
оловото, цинкът и други, о- 
баче малко ги използваме. 
Износните цени на тези су
ровини също са покачени, та 
ка че това ни улеснява мал
ко положението.

Напоследък вносът се уве
личи два пъти повече откол
кото износът. Износът ни 
стагнираше, докато вносът 
страхотно расте — и това е 
инфлация. Инфлацията у нас 
подтиква и това че не се спе 
стява, че се владеем доста 
прахоснически и тл. Освен 
това, търговците у нас са без 
контрол и те страхотно уве
личават цените. Производи
телите не увеличават цени
те така, както това правят 
търговците. Има много слу
чаи те да държат стоката 
под тезгяха, та да изглежда, 
че има малко стока и да мо
гат да покачват цените. Слу
чва се дори много от тези 
особено хранителните стоки 
да пропадат. Всичко това, за 
едно и специално с липсата 
на дисциплина ни нанася ог
ромни щети. Затова аз каз
вам, че за всичко това не са 
достатъчни само мероприяти 
ята на правителството но е 
необходимо всички трудещи 
се. производители, работни
ци, селяни да гледат на тези 
неща. А особено е необходи
мо търговците да се доведат 
в ред, та да не могат да уве
личават цените, както си ис
кат. Вносът сега е толкова 
увеличен, че ще трябва да 
заведем и някои рестрикции 
и повече да се ориентираме 
на своите произведения.

Сега малко се вразумихме 
и започнахме да изграждаме 
циментови заводи, което тря 
бваше Да правим веднага 

след войната, защото имаме 
суровини. Малко късно запо
чнахме да изграждаме и фа
брики за алуминият. Но таки 
ва не бяхме в състояние де 
построим, докато не обезпе
чихме достатъчно електро
енергия. Изглежда, че след 
няколко години ще преодо
леем и тези трудности.

С една дума, трябва да дър 
жим сметка и за обстановка 
га в световното стопанство,

Вие знаете как това после 
сс развиваше. И това благо
дарение изглежда най-ве
че на Третата армия в Солун, 
чийто генерал постави на хун 
гага ултиматум, че трябва да 
извика Караманлис и че тря 
бва да се промени политика 
та. Караманлис бе поканен и 
народът в Гърция малко от
дъхна. Бяха псснати на сво
бода някои арестувани. Хун 
та та действително загуби 
главната дума в Гърция, но 
още не знаем какво ще бъде 
до края.

ГОЛЯМА АКТИВНОСТ НА НЕОБВЪРЗАНИТЕ СТРАНИ

т.н.
позволете ми да кажа -ня

колко думи и за произволите 
лността. Аз самият, другари 
и другарки, бях работник и 
зная как се работеше в капи 
талисгшчсското общество. 

При посещението си в Гер
манската федерална републн 
ка разговарях и с наши ра- 
оотнцци. Ас казаха, че много 
добре припечелват, че прине 
челва-г повече отколкото би
ха могли в Югославия. Оба
че те работят по-другояче от 
колкото в Югославия. Кога
то биха те така работили и 
у нас. както в Германия — 
действително, касае се до из 
вестна степен и организаци
ята на работата — също така 
биха могли добре да припе
челват. Производителността 
на труда у нас трябва да бъ
де по-голяма. В някои пред
приятия тя е сравнително ни 
ска и може по-инак да се ра 
боти. Мисля, че работите в 
предприятията трябва да бъ
дат по-добре, отколкото са 
организирани сега.

Когато се касае за личното 
потребление, трябва да се и- 
ма предвид и това, какво го 
обременява. Много общини 
възлагат различни данъци 
на работническите доходи, 
за да строят това или онова. 
Все още строи се много за 
сметка на работниците. Това 
също допринася за инфлаци
ята. Когато. да кажем, пред
приятието договаря някоя ра 
бота, изхожда от това, работ 
никът да получи толкова, на
пример два-три милиона. О- 
баче, работникът от това нс 
получава много, пак повече 
отива за предприятието, за 
да може по-нататък да се из
гражда. да се разширява и 
т.н. Аз мисля, че трябва по- 
рационално да стопанисваме, 
много по-рационално откол
кото правехме досега.

След това президентът Ти
то говори за „двете главни 
огнища на опасност — Кипър 
и Близкия изток и въоръжа
ването на Израел. Във връз
ка -с кипърската криза той 
заяви, че нашата страна е 
предприела много диплома
тически акции за правдиво 
и мирно решение -на този 
проблем на равноправна ос
нова, приемлива и за турчи
те и за гърците на острова. 
ПРЕВРАТЪТ ОРГАНИЗИРА
ХА ЦРУ, ГРЪЦКАТА ВОЕН
НА ХУНТА И АТЛАНТИЧЕС 

КИЯТ ПАКТ

Следователно, това е едно 
огнище което мнозина се опи

В разговорите по разоръ
жаването във Виена нищо не 
е постигнато. Сега повече се 
работи върху въпросите 
европейската сигурност. Съве 
тският съюз изглежда е най- 
много заинтересован за евро 
иейската сигурност и не са
мо топ. но и ние и други. Аз 
разбирам това, защото това е 
един от най-важните въпро-

1“<Уг да гасят, тези дни аз 
разговарях с делегацията на 
оундестаг, с шредер. хе оя- 
ха и ь тхзраел. ьидели, че 
та.мо съществува голяма опас 
ност и че това е една задъне 
па улица и че това така дъл
го не може да трае. Израел, 
казват, се въоръжава, защо
то той се 
нападнат 
че един ден ще бъдат прину 
дени да го нападнат, ако той 
не иска да напусне техните 
територии. Израел силно се 
въоръжава, а напада Сирия, 
че тя се въоръжава. Аз и в 
разговора с Шредер казах, 
че в

на

страхува, че ще го 
арабите. Ясно е, си.

Ние имаме еднакво стано
вище. По този въпрос аз раз 
говарях и с канцлера Шмидт, 
когато бях на посещение в 
Германската федерална репу 
блика. Поставях си въпрос 
защо сега някои са заинтере 
савани да се замрази въпро
са по европейската 
ност защо това се отсрочва.

Аз никога и не 
една конференция за европей 
ската сигурност може да ра
зреши всички въпроси. Счи
тах и считам, 
час по-скоро да се свика и 
да се реши онова, по което 
всички сме съгласни, а оста
налото да се решава по-къс
но. постепенно. Ако възстано 
впм доверие между западно
европейските и източните ст 
рани тогава и останалите не
ща по-лесно ще се уреждат. 
Изглежда, все 
тази година ще се проведе та 
зи конференция.

решаването на тази кри 
за трябва да сс тръгне в дру 
га посока, великите сили, на 
първо място Съединените ща 
ти трябва да упражняват 
тисък върху Израел, вместо 
да му дават оръжие и оказ
ват помощ.

С една дума, тези ошшца 
все повече сб изострят н 
твърде са опасни. Необвърза 
хште страни сега са 
активни, специално Югосла
вия и още няколко такива. 
Но, ние активно действуваме 
чрез Обединените нации. Там 
нашите представители се до
говарят

оигур-

вярвах, че
на-

ЕрштВо че тя трябва

ВЕСТНИК НА БЪЛГАР 
СКАТА НАРОДНОСТ В 

СФТ ЮГОСЛАВИЯ 
Излиза всеки петък 

Урежда редакционна 
колегия

Директор, главен и 
отговорен редактор 

ТОДОР ВЕЛЧЕВ
редактор 

НИКОЛОВ 
Надава „Братство" — 

Ниш, Кей 29 декември 8 
Телефони: директор — 
46-454, Редакция 46-843 
Годишен абонамент 46, 

а полугодишен 20

твърде

пак, че презс представителите 
на други страни и тдка ви
наги може нещр, да се напра 
ви. Само тази дейност трябва 
да разгръщат онези, които са 
повече задължени за 
Така ние повече

Технически
БОГДАН ЮГОСЛАВИЯ В ДИПЛОМА

ТИЧЕСКАТА СИ ДЕЙНОСТ 
ПРАВИ ОГРОМНИ УСИЛИЯ

Що се касае до нашите от- 
ношения

това.
пъти сме 

принудени и покрай тях да 
предприемаме акции.

Що се касае до

с европейските 
страните са добри. Ние сега 
контактирахме е правителст 
вата нд Франция, Велгмкобри 
тапия

нашите 
отношения със САЩ, президе 
нтът Форд в телеграмата, ко 
ято Ми изпрати, изтъкна, че 
счита, че нашите отношения 
трябва и по-нататък да се 
развиват във възможно по- 
благоприятна насока. Навес
тява значи по-благоприятни 
отношения към Югославия.

Твкухц» «метха 
62500-603-9529 
СДК — Ниш

и други европейски 
страни във връзка с изостря
нето на обстановката в Близ 
юия изток
Инак с тези страни 
доста добри икономически и 
други отношения.

и около Кипър.
имаме

КараП,1М Л*
АЖИЧ-, Ст. п»1

72 — Н ■ ш Ние казахме, че считаме че 
Кипър трябва да бъде напъл
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Рлгговор на другаря Тьто 
ския актив в Йесенице

Регионално съвещание по териториална отбранас политиче-

ВСЕНАРОДНА ОТБРАНА Е САМОУПРАВИ- 

ТЕЛНА СЪСТАВКА НА ОБЩЕСТВЕНО-ПО
ЛИТИЧЕСКАТА ОБЩНОСТ

Същността на единството 

в СЮК се състои в 

зачитането на решенията 

на X конгрес
Неотдавна в Ниш се състоя 

значително съвещание, отна
сящо се до реализацията и 
по-нататъшното развитие на 
концепциите по територи
ална и -всенародна отбрана в 
Югоизточна Сърбия. Участи
ето в работа на съвещание
то на генарал-полковник Ра 
йко Танаскович,-комендант на 
Главния щаб на териториал
ната отбрана на Социалисти

— Затова, че Съюзът на ко 
мунистите е отговорен за на 
родната отбрана — каза Жи 
ворад Мишич — той е длъ
жен да действува върху 
укрепване на боеготовността 

морално-политическото 
единство на въоръжените ои 
ли -и да бъдат силни и моно 
литни при изпълняване на 
различни задачи. Това озна
чава, че Съюзът на комунис 
тите трябва да се застъпва 
териториалните части да ук 
репват в техническо, идейно- 
политически и професионал
но отношение и -в този сми
съл да развиват координа
ция и в междуобщински раз 
мери. Не от по-малко значе 
ние е ангажирането на Съю 
за на комунистите в терито 
риалната отбрана да се анга 
жират не само способните в 
професионално 
хора, но преди всичко хора
та. намиращи се на линията 
на Съюза на комунистите. В 
тази насока сегашното поло
жение е такова, че Съюзт на 
комунистите трябва да се ан 
гажира върху неговото изме 
пение.

На съвещанието бяха изтък 
нати и твърде значими пред 
ложения, отнасящи се До те
риториалната отбрана, като 
съставка на самоуправител- 
ния механизъм в обществено 
политическ11те 
мястото на щабовете в стату
тите, по-голямо ангажиране 
във финансово и материално 
осигуряване на териториал
ната отбрана. Между друго
то е предложено финансира 
нето на народната отбрана 
да се разпредели така. че ед 
накво да се обременят и зае
тите в развитите и неразви
тите райони. Защото, както 
бе изтъкнато, ако страната 
бъде нападната ще я отбран 
яваме цялата, а не един реги 
он или едно място.

ските скугацини, секретари
те на общинските комитети 
на Съюза на комунистите, на 
челниците на общинските ща 
бове и други компетентни по 
всенародна отбрана.

Обща констатация на съве 
щанието е, че на територи
ята, на която се намират за
бележителни стопански и дру 
Ги потенциали в реализация
та на концепцията по всена

и
ОТ 2 СТР. на, слушат нещо от това, кое 

то ние кажем. Навсякъде е 
много добре приета и дейно
стта ни, която сега разръща- 
ме.

Отношенията ни с Италия 
са^така средни, -нито особено 
добри, нито особено лоши. С 
този граничен въпрос ще тря 
бва още да се блъскаме. Оба 
че там, в Италия, не знаем 
какво ще бъде утре. защото 
фашизмът там е дигнал до
ста глава. Виждате 
атентати и опасни положе-

Обаче, трябва да внимава
ме върху поведението и рабо 
тата вътре в страната, та 
поради това тоя престиж в 
чужбина да не намалее. За
щото ако бихме си отново 
'позволили тоя лукс да поч
нем взаимно да се караме и 
ако бихме позволили на раз
лични групички и елементи 
да надигат глави и правят 
различни неприятности — 
тогава тоя престиж сигурно 
ще почне да отслабва.

какви

ния стават там.
И в търговските отноше

ния с някои европейски стра 
ни имаме трудности. Затова 
трябва Да внимаваме как и 
с кого влизаме в отделни кон 
такти. На нас с ембарго за
мразиха 140 хиляди тона ме
со. Добре, ние сега ще го 
ядем. Но все цената му е ви
сока и решихме чрез регрес 
малко да я намалим. Когато 
даваме регрес на износа за
що не бихме го давали и ко 
гато сами го консумираме. 
Това е възможно. И догово- 
оихме се с председателя Бие 
дич, че трябва да се даде ре
грес на месото така, както 
го давахме за износ и месото 
в страната ни може да се 
продава на по-евтини цени. В 
противен случай селяните ще 
започнат да колят добитъка 
и тогава отново ще бъдне
обходими години докато въз 
становим сточния фонд.

Ето, толкова за външнопо
литическата обстановка. Тря 
бва да знаем, че не можем 
да бъдем съвсем спокойни. 
Загрижеността е доста 
ма, не само V нас. но и в 
света. Югославия в диплома
тическата си активност пра
ви огромни усилия и благо
дарение на това, че има мно- 
го голям авторитет в чужби-

отношение

С една дума, трябва навея 
къде енергично да се поста
вим, Съюзът на комунистите, 
всички негови членове тряб
ва да провеждат приетите ре 
шения. Който не иска да ги 
провежда, който върви про
тив тях, тоя трябва да излез- 
не от партията, макар и ко
йто и да е той. Няма 
пуснем никакво надигане «а 
глава било на информбюров 
ците, било на либералите, на 
ционалистите или на когото 
и другиго и да било. Особено 
трябва да спрем национализ
ма да не започне отново да се 
разширява в нашата страна. 
Засега обстановката е доста 
добра. Но ако не внимаваме 
За това. тогава това би могло 
да се случи. Както вече ка- 

началото, не бих искал

родна отбрана са постигнати 
крупни резултати. Обаче, „до 
колкото се касае до световна 
та и обстановката в наше съ 
седство, бих казал, е такава, 
че не ии допуска в никой 
случай да изоставаме в под
готовките на отбраната на 
страната, — каза между дру 
гото в изказването ои гене
рал-полковник Райко Танаско 
вич. — При такава констела 
ция на положението в света, 
успехите, които сме постиг
нали особено в „обществе
но-икономическо и полити
ческо развитие може да ком 
промстираме ако нашето са- 
моуправително - социалисти 
ческо общество не е готово 
и способно да отбранява и 
отбрани придобивките".

ческа република Сърбия, ге
нерал-подполковник Бруно 
Вулетич, комендант на Ниш
ка армейска област, Живо- 
рад Мишич, председател на 
Комисията по териториална 
отбрана при ЦК на СКС и 
други отговорни по територи 
алната обрана в този регион, 
не само че потвърди забеле
жителните успехи при осъще 
ствяваие концепцията на все
народна отбрана, но посочи 
върху новите 
които открива укрепването 
на териториалната отбрана и 
единството на всички сили, 
които представляват самоу- 
правитслиото социалистиче
ско общество. В работата на 
съвещанието участвуваха и 

общин-

да до-
общности,

възможности,

зах в
сече ла се повтори някое Два 
десет и първо заседание. Бе 

тежко. Ето, 
да кажа (аплоди

голя-

ше едно и то 
това исках 
смети и одобряване). М. Б.председателите на

СРЕЩИ И РАЗГОВОРИ ——-------- -— У*>/УУУУУУ

тях н за новото общество, 
което изпраждахме ...

Това бяха само няколко 
моменти от живота па Ка
на Велкова. А такива има 
много в живота на тази же 
на — носителка на Септем 
врийска награда. Но моме 
пта беше п радостен и тро
гателен н ние имахме 
обръжение към нея, остав
яйки п със спомените и въ 
лнеиията й-

ботех като чистачка в Об
щинската скупщина. На то 
ва работно място се и пен
сионирах преди три годи
ни. Преди това работех на 
много места. След войната 
всичко беше на добровол
на основа. Такава мн беше 
работата и в ученическите 
кухни и онези вечери, ко
гато организирахме чита
телски часове...

Припомни си и за дните 
прекарани в бригада...

— Наистина бях една от 
двадесетте димитровград
ски жени, които взеха уча 
стие в работите на земеде 
леките комплекси в Панче 
вашки рид. Бригадата, ста 
на ударна, а и аз се за вър 
пах удариичка. Спомням си 
когато тръгнах в къщи ос
тавих три невръстни деца, 
ог 5 до 9 години. Техните 
сълзи мс възпираха, по 
зовът на новото време бе 
по-силен. Трябваше да се 
отива. Заради себе, заради

КАНА НА БРИГАДА
моментъг-Мгато *Сеп т емврийска награда, 

обществено признание за работа получи 
пенбионерка от Дими

ло

къв 
като
Кана Велкова, 61-годишна

СЪ-

тровград. „осител на диплома? Коя• -гг.=г=
гордостта. А. Д.сълзи, които 

младостта и вълнението и

Много пъти Кана Велко
ва е отивала в командиров 

Но не командировки

По-старите обществено- 
политически дейци позна- 

Кана Велкова. Знаят за ки.ват
тази астивистка през първи 

освобождение-
като днешните, но коман
дировки, за които не е има 
ло пъуш и дневни. Когато 
през студените зимни но
щи се е отивало пеш до Гра 

Всрзар, Пстърлаш. А 
тя, майка на три невръстни 

винаги е била „ма по-

Кана Велковате дни слсд
нейната непоколебима 

по-светлото бъдеще. }то и
ченото признание, с молба 
да каже нещо за себе си. А 
това наистина беше труд
но. Но, все още просълзявай 
ки се успя да ни разкаже 
няколко момента от живо
та си.

— Последните години ра

% В У - •вяра в
Л тя е била всякъде. И сек 

улица „Стара пла 
и деец през вечерни 

когато по къщи 
работели читателски-

па,ретар за 
нина" 
те часове, деца

ст". Винаги готова за се-
те са
те групи, и отборпик, и аги 

селата в Димит-
беотрицаиие.

Спряхме я с уважение, 
още развълнувана от полутатор по 

ровградска община.
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ПРОБЛЕМИ ИЛ БОЙЦИТЕ
БОСИЛЕГРАД

Много молби - мално 

средстваМерки за защита на 

жизненото равнище дл р.'|гшркдсли съществуващи 
V».' средства.

За д,| С': О0ЛСКЧИ ДО ИЗВСС 
•пк, степни положението, при 
СТо с н решаването Да се взи 
ма и мнението на самите бо- 
йци. След като мине тази „фа 
:,;Г управителният съвет ще 
изнася формаиираните пред

на публично обсъж

съвет а а 
па бойци 

общи
Управителният 

Фонда на въпроси 
те и Димитровградска

получил 57 молби 
:за кредит на поправка 
изглаждане на жилища.

15 години

общината наплашалични доходи, конто са би 
лн по-малки от мпинмалпп

па досега екоято
па белим, а нетрудоспособ
ни лица. Тани помощ сега 

па 50 па сто от

С цел да се нашити жиз
неното равнище на работ
ниците е малки лични до
ходи в Босилеградска об
щина, Изпълнителният съ
вет на Общинската екупщи 
на взе няколко важни ре
шения и предложения.

Като първо — минимал
ният личен доход па тери
торията на обвитата да се 
увеличи от досегашните 
900 динара на 1 000 динара 
Същевременно Изпълнител 
пият съвет е отправил пре
поръка до всички трудови 
организации изцяло да се 
зачита това решение. Защо 
то и досега някои трудови 
организации са заплащали

или

те. Заемът се дава на 
срещу лихва от 1%. Това не
що е и причината търсенето 
на кредити да е толкова голя 
мо. Според досега постъпили
те молби - кредити сс търсят 
па сума от 1 милион и 500 
хиляди динара, а фондът раз 
полага само е 400 хиляди ди-

ще възлизаИзпълнителният съве т пре 
поръчва па трудовите коле 
ктнвн да увеличат лични
те доходи на всички свои 
работници, чийто досега
шен личен доход е бил по- 
малък от 1 300 динара.

При тази категория рабо 
пищи личните доходи тря
бва да се увеличат па на
чин, компенсиращ уве
личените жизнени разхо
ди, които застрашават жнз 
неното им равнище.

По решение на Изпълни
телният съвет ще се упелн- 
чн и социалната помощ.

минималенустановеният 
личен доход. Това значи,че ложегшя

дМШ.
След постъпване по при

стигналите във връзка с из 
забе-

сега бедните лица/ които 
С1 юрел шфолелеч п ггс със за

а сте и итс п редл о ж е Iгия 
л гу, ; ки — управителният от
бор ще взима 
рсшсмис. Вярва че кредити 
в.с бъдат дадени 
които наистина 
пряка нужда от такива.

право
па социална помощ, от об
щината месечно ще полу
чават 500 динара.

Изпълнителният съвет па 
скоро ще потърси Инфор
ма ни и от всички трудови 
организации в комуната 
как се реализират взетите 
решения и препоръки и и-

копа условия имат
окончателноварп.

Огромното интерссовапие 
»а тези кредити изправя упра 
енгелнпя съпет пя фонда пред 
задачата: как най-правилно

на ония, 
имат най-

НЛЗЬРИЦЛ

Без път-няма развитиемат ли трудности с тяхно-
В. В.то прилагане.

напие умелото ръководене 
Съюза на комунистите и др. 
Тнто е превъзмогнала. В но 
вия план на икономическо 
развитие, както изтъкна Ко- 
< го.у/нов, голямо внимание е 
стдалс-по и на Босилеградска 
обз/ина, която се числи към 
пай-неразвитите в република 
Сърбия.

Говорейки за лелегатната 
система Костадинов изтъкна 
необходимостта от ангажира 
мето на всички обществено
то/, птически сили за по-успе- 
шно действуване на същата.

В разискванията най-голя- 
мо внимание бе посветено на 
комунално-битовите пробле- 

в района на Назърида.
Изтъкна се, че лошите 

съобщения са голяма преч
ка за по-нататъшното ра
звитие на района. Чувствува 
се също и голяма нужда от 
телефонна ндъзка, тъй като 
Назърица е отдалечена от Бо 
силеград повече от 30 
метра. В спешни случаи, при 
наличността на лоши пътни 
съобщения, без телефон, труд 
но .може да се окаже меди
цинска помощ. Манол Яонев

В Назърица на 16 септем
ври се състоя съвместно 
бранно ма Социалистическия 
съюз. Съюза па комунистите, 
и местните общности от се
лата Ярешиик, Доганица и 
Иазъраца. Ма събранието, на 
което присъствуваха и пред
седателят на Общинската 
скупщина инж. Драган Ми- 
цов и председателят на Об- 
щпнеката конференция на 
ССРН Борис Костадинов се 
обсъждаха материали по об- 
п.ествено-икономическото ра 
зс и тис на Югославия до 1985 
голина, дейността на делс- 
гатната система и някои ко- 
мумалнс-битови проблеми в 
района.

С икономическото разви
тие на Югославия до 1985 го 
дина прнсъствуващите запоз 
па Борис Костадинов. Той 
изтъкна, че От освобождение 
то до днес V нас са постигна 
ти забележителни резултати. 
От аграрно изостанала днес 
Югославия се нарежда между 
развитите промишлени стра
ни в света. По изминатия 
път тя с срещала и редица 
трудности, които благодаре-

съ-
ПРЕД ПРОВЕЖДАНЕТО НА МЛАДЕЖКИТЕ КОНГРЕСИ

Слаба дейност в Босилеградска 

община
Босидеградската младеж 

трябва да поеме провежда
нето на конгресните резо
люции, отнасящи се до Съ
юза на младежта. Между 
другото, касае се за идео
логическото и марксистко 
образование и възпитание 
на младежта, което все о- 
ще не е на нужното равни 
ще.

Председателството 
Общинската конференция 
на Съюза на младежта в 
Босилеград още не е извър 
шило по-сериозни подгото
вки за по-организирана де
йност пред провеждането 
на Осмия конгрес на Съю
за на младежта в Сърбия 
и Деветия конгрес на Съю
за на младежта в Югосла
вия.

на- до провеждането на младе 
жките конгреси организа
цията на СЮМ в Босилег- 
радска община има върху 
съответното преустройство 
на всички младежки акти
ви в комуната. По-специа
лно изпъква необходимост 
та от организиране и акти 
визиране на всички селски 
младежки организации, по 
вечето от които сега без- 
действуват. Във връзка с 
това необходимо е да се 
решават и други бройни 
проблеми на селската мла
деж, а преди всичко да се 
създават по-добри условия 
на онези, които са се опре 

.делили да останат на село 
и да се занимават със зе
меделие.

Доста проблеми имат и 
младежите и девойките, ко 
ито са завършили образо
вание, а нямат възможност 
да получат работа. Във вър 
зка.с това младежката ор
ганизация е длъжна да се 
избори за по-добър трет- 
маи на младежите-стажан
ти, ма начин докрая да се 
провежда законната дълж- 
ност, всяка трудова органи 
зация задължително да при 
ема стажанти.

Пред провеждането на 
младежките конгреси, а за 
издигане на съревиовател- 
ски дух, - Общинското мла
дежко ръководство трябва 
да организира акция: „Тър 
симе най-добър ученик, 
младеж и земеделски про
изводител“.

Всички тези задачи изи
скват преди всичко пъл
но ангажиране на общин
ското младежко ръковод
ство.

кило—Особено важна задача

ЗАСЕДАНИЕ НА МЕСТНАТА ОРГАНИЗАЦИЯ В 
ГОРНА ЛИСИНА

С договор — до акции паметник на
ВуйовнчКак най-ефикасно да се 

решават комунално-бито
вите проблеми в селата от 
Лисински район — бе глав 
на тема на обсъждане на 
неотдавна проведеното за
седание на местната парти 
йна организация в Горна 
Лисина.

Изграждането на пътя 
от Горна Лисина, през Дол 
на и Горна Ръжана, до се
ло Плоча, дограждането на 
сградата на здравната ам
булатория в Г. Лисина и 
електрификацията на села
та изисква пълна ангажи
раност на всички местни 
общност от тоя район — 
констатираха комунистите.

Местната партийна орга
низация има задача да ор
ганизира и съгласува всич
ки комунално-битови ак
ции на местните общности 
от района.

За пробиването на пътя 
към Плоча може да се из
ползува механизацията на 
„Хидротехника“, която в

Лисина строи втората фа
за на Власинските водоцен 
трали. Заключено е — да 
се предложи местните об
щности за целта още вед
нага да сключат договор с 
„Хидротехника“.

Членовете на местната 
партийна организация пре
дложиха да се отпочнат по 
дготовките по провеждане 
на събрания на всички де
легации и делегати от Ли
сински район. На тези съб 
рания ще се разговаря за 
изготвянето на програми 
за работата на делегации
те.

Местната партийна орга
низация заключи тази есен 
да се извърши преустрой
ство на местните общнос
ти, като се съгласуват ста
тутите им с конституцион
ните изисквания. Също та
ка общностите трябва да 
приемат програми за рабо
та и да изберат нови ръко
водства там, където такива 
още няма.

рамките

дант нп първата рударска партизанска чета от
1воеГе0ОСВОбОДНТе''Иа{аа^Ву^ович Гби^и пръв 
восне,, комисар на Осма сръбска ударна бригада.
Бранислав" б'ожопич" ДРУГар на В^ович.

В. В.В. В.
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Отчетно-изборно заседание на работническия «мм « //«*«,_
троеград ----------------1---------

резултатите постави много 
открити въпроси, които оста 
ват да бъдат разрешени в 
предстоящия период. Свобод 
но може да 'се каже, че през 
първата си година активът 
набеляза пътищата за дейст
вие, а в предстоящия период 
трябва Да окаже пълно влия 
ние и оправдае съществували 
ето си.

Ясна насока за предстоящите анции

гмсЗ' ^ ЗА СЕКРЕТАР ИЗАБРАН СТОЯН ГЕОР- 
СТАВРОВ ЗА ЗАМЕСТНИК СЕКРЕТАР ДИМИТЪР

застъпи За активизиране ра
бота на 1>аботничедожте кри 
троли в 'трудовите орган из а- 
циии Последната все още не 
с намериДа онова място, кое 
то й е давено в нашето обще 
ство. НаЛага се провеждане 
на ооноякмте принципи и яс 
ни насокй за организация и 
задачите < ка работническия 
контрол. Нужно е работниче 
ският койтрол упорито да се 
развива *&то част на нашата 

самоутфаяителна система.

За секретар на работниче
ския актив в Димитровград 
бе избран Стоян Георгиев, 
работник в „Тигър”, а за за 
местник-секретар 
Ставров. работник в занаят 
чийската работилница „Про
грес”.

Димитър
С. Георгиев

Едногодишният период на 
съществувание и дейност в 
работата на актива покрай

На първото отчетно-из 
борно заседание 
на работниците 
средствени производители, 
сътояло се на 12 този 
сец присъствуваха ръково
дителите на обществено- 
политическите 
Дии и на Общинската скуп 
щина в Димитровград, ди
ректорите на стопанските

бряване на жезненото равин 
ще на работника. Това предпо 
чита да се предприемат нео
бходимите мероприятия 
ции за премахване на причи
ните, предизвикващи загуби 
в организациите на сдруже
ния труд.

Производителят трябва да 
има решаващо влияние, кога 
то се касае за дохода, пронз 
вод отвените проблеми, раз
пределението и пр. Това не с 
само право, но и задължение 
пред трудещия се, особено 
пред работника 
пряк производител бе подчер 
тано в разискванията. Затова

на актива 
— непо- А. Д..и ак

Здравеопазването в Босилеградска община
ме-

организа-

ЗНАЧИТЕЛНО ПОДОБРЕНИЕорганизации и секретарите 
на Първичните организации 
на СКС. В отчета и 0 СЕПТЕМВРИЙСКА НА 

ГРАДА За успешна ра
бота

• КАДРОВО УКРЕПВАНЕ 
НА ЗДРАВНИЯ дом

РАЙОННИТЕ АМБУЛА
ТОРИИ НАСКОРО ЩЕ ЗА

ПОЧНАТ С РАБОТА

ф ПЕТИМА ЛЕКАРИ — 
ДИ ЖИТЕЛИ

комунистрази
скванията бе дадена поло- През последните няколко години в здраве

опазването в Босилеградска община са направе
ни значителни положителни промени, макар 
че трябва още много да се направи, тази служ
ба да задоволи потребите.

В Здравния дом са постъпили на работа 
нови специалисти. Правят се подготовки за от
криване на районни амбулатории.

Тази година извършихме 
и флуорографско снимане 
на населението.

можем да ги ползваме. Ра
йонните амбулатории по се 
лата нямат ток, а в някои 
и подходящи сгради за та
кива.

НА II

Днес Босилеградска об 
щина работят петима лека- 0 КАДРИ ОТ РОДНИЯ 

КРАЙри.
Те обслужват 18 хиляди 

души население. Съвсем е Здравният дом в Босиле
град днес е развил тясно 
сътрудничество с Комунал
ния завод за социално оси
гуряване във Враня, както 
и с Общинската скупщина 
в Босилеград.

— Искам да подчертая
— заяви д-р Анани Стоянов
— че днес Общинската ску 
пищна полага големи гри
жи за подобрение на здра
веопазването в общината. 
За нуждите на Дома тя сти

И сградата на Здравния пенднра двама студенти, 
ши въпроса с водоснабдя
ването — сами или заедно 
с армейците — да постро
им собствен водопровод.
Друг изход нямаме.

По случай 30-годиш 
ципата от освобожде
нието на Босилеград
ска община от фашиз 
ма за големи заслуги 
в подобрението на 
здравеопазването Зд
равният дом и д-р А- 
нани Стоянов, дирек
тор на същия, са удо
стоени със Септември 
йска награда — пох
вална грамота.

Iясно, че лекарите са малко 
и не могат да задоволят ну 
ждите. Йо преди две три 
години
само ед]рн лекар.

В ско
започне |с работа н стомато 
ложка скужба. В Здравния 
дом ще постъпи на работа 
лекар-стрматолог.

— Най-после успяхме да 
убедим един стоматолог да 
остане В| Босилеград — каз 
ва д-р Анани Стоянов, уп
равител! на Здравния дом. 
Нашитб конкурси не само 
за стоматолог, но н за дру
ги специалисти остават без 
отзвук ~ продължи Стоя
нов — най-много поради за 
трудненрте условия за ра
бота тук. Кандидатите след 
като видят при какви.усло 
вия работим — си отиват.

— Не успяваме да ги за
държим нито с лични дохо 
ди, които не са малки за 
нашитд условия — от 4000 
до 50(М динара. В Босиле
град няма условия за по-съ
държателен културно-за
бавен живот, и никой не 
иска да ! работи при 
казва Стоянов.

ОТ ЗАСЕДАНИЕТО НА АКТИВА

работниците трябва изцяло 
да познават ртботата и проб 
лемите в трудовата си орга
низация. В своето действува 
не, активът трябва тесно да 
сътрудничи с първичшгге нар 
тийни организации в трудо
вите организации. Така ще мо 
гат по-лесно да се преодоля 
ват трудностите и да се из
гражда единствена и цяло
стна политика на решаващо 
влияние на работника в сто
панския и политическия жи
вот в предприятието и кому 
ната.

►силеград имашежителна оценка за едного
дишната работа на актива 
и подчертани най-важните 
задачи в предстоящата му 
дейност.

време трябва да

Бе изтъкнато, че самото 
обстоятелство за образуване
то му е доказателство за стре 
межа работническата кла
са непосредствено и решител 
но да влияе върху всички по 
ложителни течения в наше
то самоуправитслно обще
ство и съвкупната политика. 
Това влияние трябва Да се 
чувствува във всички сфери 
на обществено-политическия 
и стопански живот в комуна 
та. Но времето през което е 
действувал активът е 
еително кратко и действител 
ното влияние на работниче
ската класа чрез него все още 
има недостатъчно - бе подчер 

заседанието. Не е 
имало достатъчно инициати
ви, в конто би се по-пълно 
и цялостно обособила него- 

дей/ност. А ролята му е

Също и Комуналният за-
Ксшституционнитс принци 

пи в областта на самоупрааи 
телното споразумяване и об
ществено договаряне, съгласу 
ване на личните и обществе 
ни интереси е също въпрос, 
с който активът ще се зали 
мава в предстоящия период.

В конгресните документи 
специално е изтъкнато исто
рическото значение на деле
гатката система, като иистру 
мент за политическо решава 
не и пълно влияние «а работ 
иическата класа. В тази на
сока активът е длъжен да 
оказва влияние и да с« заегъ 
пва делегациите и делегати
те автентично да изнасят ин
тересите <на трудещите се и 
средите, които са ги избрали. 
В областта на социалната по 
литика, жизненото равнище, 
настаняването на работа, 
квартируването, годишните 
почивки, образованието, дет 
ската защита и прочее, ак
тивът трябва да има пълно 
влияние и да прояви много 
по-голяма дейност, отколкото 
досега.

В предстоящата си дейноог 
активът особено трябва да сс

вод за социално осигурява 
не във Враня ни излиза на
среща. С него имаме дого
вор, според който на здрав 
иите работници в Босилег- 

ф ГОЛЯМО ВНИМАНИЕ радска община, поради зат 
НА ЗДРАВНОТО 
ПРОСВЕЩЕНИЕ

отно-

руднени условия за работа, 
дава средства за 15 на сто 
по-виооки лични доходи.тано на

— Кадрите, които наско 
ро ще дойдат на работа в— Напоследък голямо 

внимание отделяме на здра 
вното просвещение.

Селата в общината оби
каля екип от наши специа
листи. Те запознават насе
лението как да се предпаз
ват от различни болести. 
Специално внимание обръ
щаме на жената.

Днес в Босилеградска 
община над 60 на сто от 
ражданията стават в Здрав 
ния дом под контрол на спе 
циалист.

Бата
била да разгръща дейноог с 
конкретни акции по конкрет

нашия Здравен дом — каза 
Стоянов — са хора от нани въпроси.
шия край.

ПРОИЗ 
ОСНОВНА ЗА-

ИО-РЕНТАБИЛНО 
ВОДСТВО —
ДАЧА

Основата задача на тювиз- 
брания актив е стабилизация 
на стопанството в общината. 
А това трябва да сс покаже 

по-голяма рентабил

нас —
М. Андонов

• СЪОРЪЖЕНИЯТА СИ 
СТОЯ* НЕРАЗПЛКОВАНИ, 
А ХОРАТА СЕ ИЗМЪЧВАТ

— В последно време — 
казва д-р Стоянов — наба
вихме не Малко медицинс
ки уреди и съоръжения. 
Голяма част от тях обаче 
си стоят неразпакованн. Не

на дело с
използвалопост, ноПЪЛНО 

на производителните мощ
ности. на работното време,
по-висока ги съзнателна ТРУДО 
ва дисциплина. Всичко това 
представлява основа за подо ПЖПТПТ1
БРАТСТВО В 20 СЕПТЕМВРИ 1974
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Полугодишна равносметка : БЕЛЕЖКА

, Пори има -
1 акция няма! I■ ц
' Вече пет-шеет годи- ■ 
! ни се разисква и пра •
■ вят планове за постро ■
■ яване на една обща 2
■ страда в Клисура- цен 2
■ тър за нуждите на 2
2 здравната станция, 2
2 земеделската кооне- !
2 радия, основното учи 2

и !
■ и митницата в с. Стре ■
■ зимировци. Телегра- *
■ фопощенското пред- 2
* приятие във Враня е ■
■ обезпечило средства 2
■ за построяване на де 2
■ лови помещения и ед 2
2 но жилище. Здравни- 2
2 ят дом на Власина ■
2 също е обезпечил 150 и 
2 хиляди динара от Ко и

говски стоки са също големи 2 муналния завод за и
и са. възлизали иа 12 милио- * социални осигуровки ■
на динара. ■ във Враня и 400 хиля я

Когаго се знае, чс стопан- я е 2
ските организации работят 2 ЛИ Аинара свои р д в
с оскъдни, оборотни средства ■ ства за построяване я
става ясно, че платежосно- ■ на четири апартамен 2
собнбсТта — не задоволява. в та. в това начинание 5

■ Освен.тона, през изтеклите 5 . я
сСЦо-От тази година много я тряовало да помог я

отж дълговете си - босилеград 2 нат и останалите заи а 
сф&тс стопански организации 2 тересовани организа 2 
са) заплащали принудително я и
Касае се за 80 такива реше- 2 ’ - я
пия^които; наистина са из- ■ Сериозен проолем ■ 
пвдЦдои^е- не трябва да се я обаче представлява ■ 
забрзшг.- ае при това са за 2 мястото за строежа, я 
лихви,.^ съдебни разноски 2 Общинската скупщи- :
пла^оц» И >излишни разходи ■ „ ' 2 ■
и йроЧсс.Гд . ■ на в Сурдулица отдав ■

■Дричхо^това гьрси пробле- ■ на е дала обещание, Д 
мът платежоспособност- ■ че ще помогне въпро Д 
та мНого по-обстойно да се ■ сът да се разреши, но Д 
разгледа-н решава в стопан- . ппедгшиеча тяло 5ските организации и в съдей Д ” дприема нищо. ■
ствие с обществено-поллтиче ■ Ай допълним, че и ■ 
ските организаци в комуна- Д Републиканската ------- и

ш

!2
■

БЕЗ Е

ЗАГУБИ9
НО 000

Деловите резултати на сто 
папските организации в Бо- 
снлеградска община, осъще
ствени през първото полуго
дие на годината говорят, че 
е постигната сравнително по 
висока огопанска дейност по 
отношение на същия период 
миналата година. Това се виж 
да от финансовите показате
ли, според които гагго една 
стопанска организация няма 
дефицит..

В отчетния период общият 
доход е увеличен с повече рт 
една трета в сравнение със 
същия период на миналата 
година н възлиза ма 39 мили 
она Д1гнара. Това е резултат 
на повишения обем на услу

■
милицията■ лище,

.. • -а

Цената
добитъка
намалява

на

• ,>4* \сЧ1\,»*. ^

гите и на продадените търгоп В отчетния период е пости 
ски стоки, при което изпее-, гипто сравнително шгсспсо унс 
тно влияние оказва покач-!*"* лйчЙЩш • на личните доходи, 
ването цените на стоките Ц. , — '(сред 11^ с.ЗО-иа сто п оран 
услугите. Най-големп нспрои пение със' с&щйи период ми- 
зсодствени услуги е осъще- палата година. Сега среднияг 
ствнло Автотранспортното личен доход възлиза на 1.510 
предприятие (97 на сто), а динара. Нцй-мпого. сраства 
най-голяма реализация на тър. 3*1 .ли^тш .доходи са изразхо 
говскн бтокн обединената зе. дйани в' Ли'1'отрапспор'гното 
меделска'кооперация. В резу/\' предприятие. костО има и 
тат на «драсналата търговска най-много работници 153. 
дейност. След нея цо обем ДУ11Ш- А най-високи лични до 
на продадените стоки е тьр- ходи — срод^о^Д.950 дгшара, 
говското предприятие „Сло- са осъществени" в‘ търговско
гаи . ' то предприятие ,„Слога", зе-Наи-голям ,’общ доход е за
бележило Автотранспортно-' медлекага кооперация в Бо- 
то предприятие — 74 на сто- силоГрад- — ■ 1.650 *Лппара. 
повече в сравнение-със съ- 
пц1я период на миналата го
дина. Известно намаление иа 
дохода има комуналното пред 
приятие „Услуга'1 предщмно 
поради намаляването на прон 
зводственнте услуги.

За отбелязване е, чс стопан

«о от близо 10 милиона ди
нара. По същото време на дс 
ловите си приятели те с*а би 
ли дължци половин милион 
динара повече. Средствата 
вложени в складове на гьр-

Нови оутобуси
МС

С набавката на нови прево 
знн коли автотранспортното 
предприятие в Босилеград 
продължава да се модернкзн 
ра. Преди няколко дни то ку
пи три нови' автобуса, тип 
„Санос”, в стойност от 1,5 Мн 
ли она динара.

По също време за модерни 
зиране на товарния 
порт е купен багер за 
ляди динара.

За тези нови. основни сред 
ства предприятието е осигу
рило пари от собствени изто
чници и банкови кредити.

я

ДЪЛГОВЕТЕ. — ГЛАВЕН 
-ч ПРОБЛЕМ. ;

Въпреки повечето положи
телни в дейността на стопан 
ектггс бргзнйзации, същбству 
ва и една отрицателна, тен
денция не от нова' дата.

Става въпроь?за' пЛатежо-' 
чистия доход, с^.20 на способността, която все още 

сто. Най-големи средства — 
в в от 530 хиляди динара във-

фондовете е внесло търгов-'; ски -органяваЦИй^в комуната 
^ ското предприятие „Слога". . са имали неизплатени 'дълго ■

тран|- 
480 хн-

ските организации са увели- 
чили

нс задовбЛмйа В края на шс 
сттйесеЧйетбЧаСички стопан- кул ■

в турна общност тази ■
■ година бе отпуснала ■
■ 600 хиляди динара за ■
■ построяване на чита- ■ 
я лище с библиотека й ■
■ зала

та.

!ШШ1ШШШ11.'1ППШШШ1ПШШПШ1ГШШ!1111 в. в.
1 ВОЖИЦА

Безотговорно; I 

■ отношение

;~у,. с *- чI .......... ,т :
КОМЕНТАР ;

. • . I.
•Чз.»'. :

•. -
а В Клисура-цен- ■

, Личен дохвди^г според труда | ШШ |
_ ят комбинат във а .. в стопанството — там, къ в банкитеГ търговията и др. водителнбетта, а намалената 2 АР^ГН' а Клисура. Ще ■
I Враня, КЪМ който пре = дето се-води най-жеотока бор подобни“ъртай^ации на «цру- производителност, подхранва ■ прави постъпка за по 2| яагйД ггь.”к | ■«<- I. ^ вает- аважгтав: I |
= Божица засади мест- Ш Тс^° значи- че -уравнилов- ■■ си осигуряват^лобрн, хои<#ра- намаляване себестойността ■

Лдмжише” I •“« все повече яуска корвт; ри. ............................ . нЬ продукцията. -
, ' ^ е НИ- ^поРеА някои анализи раз .Следва да се направи сдрпо

= картофи на площ от = ликата между личните дохо- зна! краища в премахвайсто
= 20 хектара.- За цел в АИ на неквалифицирания и на' уравнйлбйката.' •
Е та бяха изразходвани I вИмт<я^-^И^^ЦЙран4!? ^РУА В нървите родицй на тази

200 хйляли динапа = !! ^талага година е била из борба трябва да застанат члехиляди динара. § разена -в съотношение : 1:2,7. новете на Съюза на комупи-
а НослеА засаждане. § Сега е намалена и гласи - сщр. В еднаот'.рфол.ад,н-
| то на картофите, коо = “ мног«> трудови органи- те“Аа Дббетия кбнгрЬс
— пеоаииятя кятп че ги ~ зации почти е забравен сти- СЮК-между,;Другото-е запи-
= ™ ® ™ 1 «улативният начин на възна са,Ш, „че Съюзът, на комуТи

рави. Не ги окопа _ граждаване. .... ... стнту, рещитслир: ще се; бори
— ваха и реколтата бе- = А1инзло се .към .системата тмпм и9тш'|п р •
1 ше много слаба. Едва !•'* на..заплати. И така, получи У {■ РУдаването ,на раз-
= ля пя ишядрш * — се немалък брой работйици предсле1щето на .дохода спо-. Работническият съвр*^
^ ли са извадени карто щ ' в’место Да вложйн'труД^олу РеА Резултатите. , на труда; основната организацията ^ произв°Аство са вградени
| фи колкото, „за се- е чуват личен доход за прове против урдвцидррката,' пара РУа<енйя труд „Младост” към жаТИнак К°ИТ° Щ6 поддър-
а ме дето се казва. | дено на работа време. - зитнзма и получаването, на кОНФв1<«ВД '„Свобода" прове- а ТеМпература-

1. ОзмЛЯЖЬ» ■!& —— п” кта««гьг»-
| - й ° „ §'д за действие на инфлацията; то ’■ Ч»ЧИн ^«^фик^сно ще се колко важни решенад Съпе’ 53 ПГУЖЛ,игнат и н°ви преси
= ком&инат никой не | не води към борба .за,повече > премахвах, социалните разли- тъУреши да се увелича^ тся ? гладене' както и деветде-
1леохГ“ с^и1 -“пНо*еЙ^ЙРв2 •^^в "Го - шеТв С„П§“ ,МаШИНИ 33

1 отговорност от нико 1 йа тр^а- низации и* ^уж^я° труд ,ирНа И 600 ХИЛЯАИ „ На Заседа'нието бе прието
I е,такова411^и^ „од~^ “

ито производството има годя .. 3%и<ото уравниловката . во- чително подобрени ЪДПТ 3”а "Р^тието и банкови креди- 
ма нужда, да потърсят.мястр А>б % намалрнтш на произ всичк“: ? ^^ия^РеА" ™. ' ...... ^

. . . . Ьг •....
' I: =

§
I

■
5 ■■■■яяността

НОВИНИ ОТ *СВОБОДА«

Нови средства за 

реконструкции

I
на

вен

са оси- 
на предIе М. В. _
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ТАЗИ ГОДИНА ФОТОХРОНИКА

РЕКОРДНИ ДОБИВИ Навред по Босилеградска община
Сезона на сенодобива мина. Босилегрздско 

тая година се наноси много сено. Това беше тежка 
но приятна работа. 'Според преценка „ добиви на пшеницата с око

циализираната служба при ло 3,76 центнера от 
Съвета по селско стопанст-

на спе че най-големи добиви тази
един година са дали именно до-

хектар площ. машните сортове пшеницаво, хранително-вкусова и Рекордните тазгодишни — „сава“, „златна долина“,тютюнева промишленост добиви на пшеница на пър „славонка“ и „шумадия“.при Стопанския съвет в Ю- во място, са резултат на все Добивите на пшеница щегославия, както и на специ по-широко внедряване на бъдат съвсем достатъчниализираните служби в ре
публиканските и областни-

съвременна технология в за домашните нужди, като
производствения процес. като по този начин се обезте камари —- почти със си- по-голяма употреба на I . ямка-гурност може да 

ди, че тази
печат значителни материалсе твър- чествени семена и по-доб-

година ще има- рата обработка на земята. ии запаси, по-раио изразхо
ме рекордни добиви 
МО на пшеница,

Трябва да се отчете също,не са- двани за внос на пшеница.
но и на ца

ревица и захарно 
Според тези преценки, от 
общо 1 835 хиляди хектара 
площ с пшеница са получе 
ни 6 271 000

цвекло. Комунално строит*А<тво

10 милиона динаратона зърно, ца 
ревица към 8 милиона и 
370 хиляди

Босилеградският край е богат с естествени и
изкуствени ливади. Много ниви са превърнати в па-за пътища сища и ливади, а някои и в гори. Докатотона, а захарно 

цвекло — 4 милиона и 250
по-рано

гумната се пълнеха със стогове пшеница, днес по
тях са купи качествено сено за добитъка.хиляди тона. В сравнение с Неразвитите пътни съобщения в Бабушниш-

рекордната 1971 година, та ка община оказват голямо вздействие и върху
згодишните добиви обществено-икономическото развитие. Модерни-на пше
иица ще бъдат по-високи зирането и изграждането на пътища вървеше
от 200 до 400 хиляди тона. твърде бавно досега поради ограничените ма-

Повишени териални възможности. Така сега в общинатаса и средните
ПШ1НШ1Ш1П1ПШ1ШШШПГП1ПШ1111Ш1ШШШ1

Бабушница
има само 31 километри пътища от втори раз-

I ряд, от трети разряд — асфалтирани са само 131 километра. От 182 километра пътища четвър-
НОВИ НАЧАЛА ти разряд — с твърда настилка са само триде-1 . сетина километра.С1 ликвидирането С цел да се подобрят пътните събщения,на земеделска коопе 

рация „Единство" в както вече е съобщено, в Бабушнишка община
I е въведено през изтеклата година седемгодиш-Бабушница от мина- но местно самооблагане. До 1979 година всичкидата година търгов- селища в общината ще бъдат свързани с добриското предприятие _ 

„Таламбас" пое гри- 1 шосета с центъра на общината, с пътища . от
Бссилсградската котловина „Полето" преди го-първи и втори разряд; ще бъдат построени1 мо-

дшш беше пясък н камъни. Със залесяванежата около организи и дру-пътищата от четвъртии надлези и настове ги мерки пороите са укротени и сега на това мя-рането на селското разряд, докато всички пътища от втори и трети 
разряд ще бъдат асфалтирани.

I сто се строят хубави жнлшца и отглежда внеокородв стопанство.. -
§ В „Таламбас" каз- 1

на царевица.
годи-в настоящатаЗа строеж на пътища 

дина ще бъдат изразходвани 10 милиона дина
ра. Предимство в изграждането е дадено на май

на общината села. До-

= ват, че в скоро време 
1 в Бабушнишка общи- = 
Щ на ще започне с орга § 
= низирано отглежда- | 
Щ не на фасул, ще става Щ 
§ затревяване на неиз- § 
В зползвани утрини и Щ 

- = пасбища като се съз Ц 
Щ дава. база за органи- § 
§ зирано угояване на = 
1 добитък,
~ В „Таламбас" още 
= сега са готови за есен Щ 

: § ната сеитба. Обезпе ц 
| чили са 250 вагона § 
| минерални торове, 13 | 
я вагона пшеница за се =

отдалечените от центъра
построени само 35 километра, а модер- 

10 километра пътища. Има изве-
сега са

хх :х*Шййнизирани са
пастни отклонения от предвидената ритмика

изграждане на пътища.
До 1980 година строителните работи на 

пътища в Бабушнишка община ще възлегнат на
около 5 милиарди ст. динара.1

I
СОЛИДАРНОСТ СЪС

СТАРИТЕ ХОРА
I1 ме. В това число се нареж- 1 ръичарството в Бо илсградско с стар занаят, 

оп.през последните годшш напълно изчезва.
Напоследък у нас се пре

Както изтъкват да и акцията на Секцията' = дприемат редица мерки за Няма пито един млад грънчар. Хората отиват на-през настоящата годи за обществена дейност паподобрение живота на ста
рите хора. Грижата иа об-на е осъществено зна жената в Пирот, която рс-

сътрудниче ши през септември да бъ-чително в ществото за тях от ден иаЩ ство в областта на жи ц 
1 вотновъдството. До- щ 
~ сега кооператорите =

де организирана седмицаден расте. Нека посочим
иа солидарност със старп-само някои от мероприяги
те и изнемощели лица. Поята за подобрение иа живоса предали на коопе = 

рацията 30 бройки § 
угоен добитък, от =

училища, заведения и ведота на остарели и изнемо-
мства се устройват сказкищели лица. На Седмия кон

грес на Съюза на комуиис- на тема: повече внимание
производител ите 
изкупени над 1 мили | 
он и 300 хиляди лит- =

са на старите хора.' Това вед-= тите в Сърбия бе приета
резолюция за задачите ма ио е и израз иа признател

ност към тях за труда имкомунистите в социалнатас 500 хил Iра мляко — и борбата им за днешнияот = политика и развитието на 
Из § самоуправителни общест- 

' = вено-икономически отио-

яди литра повече живот, за техния принос
миналата година. _ 
купени са 4500 брой §

за по-добрия живот.
Към гази акция се числишения в селското стопанки агнета, а до края и начинанието Пирот, Дн-| ство, резолюцията за общена годината трябва да митровград и Бабушницастаената грижа за старибъдат изкупени 25 ва огряна за стошш, «шепи за цвотп и други грънчар-лица, приета в Скупщииа- съвместио да строят стар-гона фасул. ски изделия.

та на СР Сърбия и други. чески дом в Димитровград Токст и снимки; Стоян ЕВТИМОВ
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УСПЕШНА РАБОТА НА 

ЗЪБНАТА АМБУЛАТОРИЯОБЩНОСТТА 00 ЗДРАВНО ОСИГУРЯВАНЕ и
Я

ПИРОТ Ефектът е могло да бъ
де и ио-голям, ако ордина- 
цията па амбулаторията ра 
зполагаше с по-добра тех- 

Засега тя още няма

ки.Зъбната амбулатория при 
Здрачния дом ч Димитров
град работи всеки ден от 
7 до 19 часа. В същото вре 

стоматолог по вся- 
готов да окаже

ЛПШ11111НИ111'Г1ЧШНН1ЧЧШНЧШ1
«итшиш»ттштии1ишшиши

В Ихзтовци открита здравна амбулатория
пика.
суха стерилизация и доста
тъчно инструменти. Разпо
лага само с три гарнитури 
клещи, няма бойлер, а пора 
ди липса на картони — и 
картотеката не е устроена 
както трябва.

Но за шест години интен 
зивна работа — 
булаторията в АимитРов' 
град доведе първите специ 
алисти, пациентите имат 

похвални думи за 
Значи, работи се съве

ме един

НОВА ПРИДОБИВКА ЗА ко време е 
помощ в случай на нужда. 
Благодарение усърдната си 
работа през първото полу- 

настоящата годи- 
зъб-годис на

па димитровградската 
па амбулатория е осъщест
вила общ доход от 220 хи
ляди динара. През това вре 

стоматолозите са 
ли 5 907 интервенции при 

и 1473 при деца

само през последната годи 
три района в Димит

ровградска община получи 
попи здравни обекти. 

Па 26 ноември 1973 годи

Още една придобивка па и Смилочцп.
Средствата от 240 хиляди 

динара за амбулаторията, 
която е поместена в рекоп 
струираиата сграда па ос

на,тридесетгодишното социа
листическо строителство 
получи местното население 
в Димитровградска общи
на. На 14 септември в Иза- 
товци по тържествен 
чин бе открита здравна ам 
булаторня.

Амбулаторията в Изатов 
ци, която ще обслужва жн 
телите от Висок, откри д-р 
Никола Цветков, управи
тел на Здравния дом в Ди
митровград. На тържество
то прнсъствуваха Венко Ди 
мнтров, секретар на ОК на 
СКС; Цветан Еленков, пре 

на ОК на ССРН;

откак ам-
има-ха ме

възрастни 
от предучилищна възраст.

При това за първи 
при зъболекар са 
2 328 възрастни хора 
деца. В зъбната амбулато
рия през първото полуго
дие са направени 187 про
тези, 177 фиксни протези, 

обик-

самона
пея.
стно и педантично.

Има и немалко хора от 
Пирот и лр. съседни на Ди 
митровград градове, които 
идват в димитровградска
та амбулатория д^ си пра
вят зъби.

Зъболекарската служба в 
Димитровградска община 
ще бъде комплектувана на

пъг 
ходили 

и 705

или мостове, както
повело ги наричат.

Успешната работа на зъб 
пата амбулатория преди 

резултат и на обе пълно след откриването на 
работни места за стомато 
лози към здравните 
ции в Смиловци и Трънски 
Одоровци.

дседател 
Васко Тодоров, председа
тел на Изпълнителния съ-

всичко е 
зпсчспостта й с нужните 
кадри. В пея работят чети
рима стоматолози, трима 
стажанти (стоматолози).

стан-
вет при Общинската скуп
щина; Васил Тодоров, пре- 

Общннскнядседател на 
съд; представите,иг на стро 
нтелното предприятие, „Гра 
дня“; местната общност в

трима техници и две меди
цински сестри - асистент- М. Б.

Изатовцн и други.
Този нов здравен обект 

в общината заема повърх
нина от 120 квадратни мет 
ра и в него са поместени ле 
карска и зъболекарска ор- 
динация, превързочна и ед
ностаен апартамент. В ам
булаторията ще работи ед
на медицинска сестра, а 
всяка седмица в Изатовцн 
ще идват лекар и зъболе
кар от здравната станция

НА ЗДРАВНИ ТЕМИ

ТЕГЛОТО НА ТЯЛОТО
тег лото. Както прехранва
нето, така и недохранване 
то предизвикват опасни за 
здравето и живота после
дици.

В най-голям брой наднор 
мално тегло (към 90 на сто) 
причината е в неправилно
то хранене. Приемането на 
излишно количество хра
на (главно богата с~масти 
и въглеводн) и недостигът 
на витамини са причина 
за увеличаване на теглото 
на тялото. От друга страна 
липсата на движение оказ
ва неблагоприятно влияние 
върху обмяната на вещест
вата, т.е., излишните коли 
чества хранителни вещест
ва (най-вече масти и въг 
леводи )не могат да изго
рят в организма. Последица 
та от това е образуването 
на масти, които се натруп
ват в разни органи и тъка
ни (най-много в подкожна
та тъкан).

Нормализирането на тег 
лото става преди всичко с 
помощта на диетата и дви
жението. Основният прин
цип за съставяне на диета 
за отслабване се състои в 
намаляване калорийността 
на храната — до 1 000 — 
1 600 големи калории.

Излишното тегло на тя
лото се отстранява и нор
малното тегло се поддържа 
с помощта на диетичното 
хранене и в значителна мя
ра чрез физкултурата, спо
рта и туризма.

Един от най-важните по
казатели на физическото 
развитие, здравето и рабо
тоспособността на човека 
е теглото на тялото. Този 
фактор зависи от редица 
фактори — възраст, пол и 
раса, физиологично стъстоя 
ние, социална среда, трудо 
ва дейност, климат, храна. 
В биологията понятието но 
рмално тегло на тялото 
включва в себе си матема- 
тично изчислената средна 
стойност, получена въз ос
нова на огромно количест
во измервания. Според ста 
тпстическите данна хората 
с тегло до 10 на сто по-ма
лко от нормалното имат 
най-голяма вероятност за 
продължителен живот. Най 
-разпространеният показа
тел е — нормалното тегло 
(в килограми) е равно- на 
височината на тялото (в са 
нтиметри) без сто. Този по 
казател важи за мъже от 
25 до 30 години, но с мал
ки поправки може да се 
прилага и за по-възрастни 
мъже и жени. Приема се, 
че мъжът е напълнял 
действителното му 
превишава десет килогра
ма над нормалното, а же
ната
й е повече от пет килогра 
ма. При силно увеличение 
на теглото намалява 
непостта и работоспособ
ността на организма. Подо 
бни явления се наблюдават 
и при голямо намаление на

Г♦ ♦ На снимките: Новата сграда на амбулаторията 
(горе) и момент от тържеството (долу)

новното училище, са обез
печили Републиканският се 
кретариат за здраве и со
циални грижи, Общността 
по здравно осигуряваме в 
Пирот, Общинската скуп
щина в Димитровград, как 
то и собствени средства 
на Здравния дом.

С откриването на амбу
латорията в Изатовцн още 
един район в общината по
лучи условия за качестве
на медицинска помощ. Тря
бва да имаме предвид, че

• ЖИЛИЩА • на в Т. Одоровци бе откри 
та нова здравна станция, 
за която бяха изразходва
на 460 хиляди динара, а на 
5 юли т.г. в Смиловци бе 
открита здравна станция 
за населението от Забър- 
дие, за строежът на която 
бяха изразходвани 730 хи
ляди динара.

А тези дни, за непълна 
година и осемте села от Ви 
сок получиха хубава здрав 
на станция.

!ЗА ♦
♦

пенсио- :
♦НЕРИ ♦
♦

\ Тринадесет пенси- Ф 
У онери и инвалиди по 
I труда в Пирот наско 
У ро ще получат апарта 
" менти. Четири апарта 

мента вече са разпре 
делени, докато за ос
таналите девет ще бъ 
де обявен допълни 
телен конкурс. 

а Освен това Фондът 
т за жилищно строител 

ство ще обяви кон
курс за отпускане на 
кредити за частно 
жилищно строител
ство.

Жилищата за пенси 
онери и инвалиди се 
строят в кв. „Центра 
ла” в Пирот.

:
♦

1 А. Д.

I !
ПОЛЕЗНА ИНИЦИАТИВАI ако 

тегло
В рамките на акцията за 

подобрение на жизненото 
равнище па бойците от На 
родоосвободителната бор
ба Съюзът на бойците в Ди 
митровградска община е 
предложил на организаци
ите на сдружения труд в 
границите на своите възмо 
жности да увеличи лични
те доходи на участниците

в Народоосвободителната 
борба. Предложено е също 
така ма бойците да се да
де възможност при по-изго 
дни условия да ползват по 
чивии и лечебни домове, 
да имат по-дълга годишна 
почивка, да им се оказва 
помощ в обучението на де
цата и така нататък.

ако свръхтеглото

1 жиз-

♦
М. Б. И. М.
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Нудтурп *!Рос.етд * изкуствоУчебните помещения 

най-голям проблем БОСИЛЕГРАД

Учебното дело и новият закон
- изтъкна директорът на училището Кирил Трайков НЕ СА ОСИГУРЕНИ 

БЕЗПЛАТНИ УЧЕБНИЦИ
С какви проблеми се сре 

ща основното училище „Мо 
ша Пияде”

От година в година учи 
лището приема все по-гол 
ям брой ученици, а това 
изисква да имаме повече 
паралелки. В момента цен 
тралното училище има 15 
паралелки, от които I, II 
и III клас по четири, а IV 
клас
Броят на учениците е сред 
но над 30, а има и паралел 
ки с над 35 ученици..В пред 
метиото обучение състоя 
нието е подобно. Ученици
те са разпределени в 18 па 
ралелки. В някои от тях 
има и повече от опреле- 
ния със закона брой уче
ници.

Оттук може да се види, 
че учебните помещения в 
училището са в недостиг, 
тъй като то разполага 
мо с 13 учебни стаи, отго
варящи на изискванията. 
Училището е принудено да 
ползва и някои неподходя
щи за обучение помеще
ния, да съзадава така наре 
чени „летящи” паралелки, 
което вероятно зле ще се 
отрази върху самата рабо-

в Димитров
град в началото на новата 
учебна година бе Новият закон за основно 

образование, който влезе в 
сила от 1 септември тази го
дина, предизвика голямо ин- 
терссованме и в Бооилеград- 
ска община. Особено заинте
ресуваха гражданите онези 
разпоредби в закона, в които 
се говори за безплатното шко 
луване на учениците.

Според закона, през тази 
учебна година, образовател
ните и обществено-полити
ческите общности са длъж
ни, освен средства за основ
на дейност на училищата, да 
осигурят и средства за превоз 
за издръжка на интерната, 
за учебници и допълнителна 
храна «а бедни ученици.

Как тоя закон се прилага 
в Босмлеградска община?

В момента има малко ини
циативи п практически ак
ции, в разрешаването на съ
ществуващите проблеми. Пре 
дн всичко, за целта изоста
ва .необходимото ангажиране 
на Общинската образовател
на общност, която е най-ком 
петентна ,а според закона и 
отговорна за осъществяване 
на новия закон.

В случай на материални 
затруднения, между другото 
тя с длъжна да представи в 
Републиканската образова
телна общност иск за получа 
ванс ма необходимите средст 
ва, с които да се осигурят без 
платни учебници за бедни

ученици и решат и други 
проблеми.

Разбира се, в тази важна 
акция трябва да бъдат вклю
чени училищата. Общинската 
скупщина и други. В решава 
пето на тоя проблем отговор
ните републикански органи 
по образование предлагат да 
се комбинират различни ме
роприятия: набавка на нови, 
събираме на учебници от 
по-стари ученици, солидарна 
размяна на учебници между 
училищата и пр.

Има възможности такива 
Да се организират във всички 
училища в Босилеградска 
община. Обаче и досега е 
пропуснато много, тъй като 
от началото на учебната го
дина вече изминаха 20 дни. 
Ето защо е нужно още ведна 
га да се действува, защото 
Изпълнителният съвет на 
Скупщината в СР Сърбия, 
през тоя месец ще обсъжда 
резултатите и проблемите по 
осигуряване на безплатни уче 
бници на учениците в основ
ните училища във всички об 
щини.

Инак с работата на двата 
интерната при основните учи 
лпща в Босилегр адска общи
на частично е решен проб
лемът по квартируване и пре 
храна на известно число уче 
ници, на начин както повел
ява новия закон.

въпрос- 
който поставихме на дирек 
тора на училището Кирил 
Трайков.

— И покрай това че на
правихме подготовки в на 
чалото на учебната година 
в обезпечаването на кад
ри, помещения за ' работа, 
набавка на учебници и др., 
все пак, може да се каже, 
че новият закон за основ 
но образование и възпита
ние ни възложи определе
ни въпроси, които по-бързо 
тярбва да разрешаваме. То 
ва са съгласуване на нор
мативните актове в опреде 
ления срок, изготвяне на 
годишни програми за рабо 
та, планове за учебно-въз
питателна работа, снабдя
ване на известно число у- 
ченици с безплатни учеб
ници и подобни. Когато се 
касае за учебниците мога 
да кажа, че книгоразпро- 
страняването не беше на 
желанато равнище и зато 
ва не можеше да се удовле 
творят нуждите на всички 
ученици. Изглежда, че из 
вестен брой учебници е из 
черпан и при самия снаб
дител — Завода за издава 
не на учебници на Социа
листическа република Сър 
бия в Белград.

три паралелки.

К. Трайков

циалнсти. Проблемът се 
яви по-остро в началото 
на учебната година, поне
же някои конкурси не бя
ха проведени своевреме
нно. Така беше с обучение 
то по математика и сърбо 
хърватски език в три пара 
лелки.

са-

— Какво е вашето мне
ние за учебниците, преве
дени на български език?

та.
—Що се отнася до каче 

ството па преведените и на 
писаните на български език 
учебници за нуждите на 
народностните училища мо 
же да се каже, че от годи 
на в година се усъвъшен- 
ствуват и че ученикът ог 
българската народност в 
ръцете си има учебник, 
както и ученикът от сръб
ската националност. Про 
блемъг е там, че учениците 
от българската народност 
са принудени да работят 
със застарели учебници, по 
меже превеждането им от 
сърбохърватски не върви 
в крак с издаването на но 
ви и качествени учебници 
за нуждите ма учениците 
от сръбската националност. 
В настоящата учебна го 
дина учениците ог сръб
ската националност ще бъ 
дат освободени от известни 
дисциплини и ще бъдат сиа 
бдели с нови учебници, до 
като учениците от българ
ската народност ще трябва 
да работят със старите.

— Имате ли проблеми във 
връзка с преподавателски
те кадри?

В. В

ОТЗИВИ И БЕЛЕЖКИ— Този проблем не е ос 
тро изразен в нашето учи 
лише. Всички предмети ще 
преподават подготвени спе НЕИЗПОЛЗВАНА

ВЪЗМОЖНОСТОпакото на въпроса
По случай ЗО-годишннна- 

та от освобождението на 
Димитровградска община 
от хитлерофашнзма в Ди
митровград на 7 септември 
бе открита изложба за три 
десетгодишното развитие 
на този край. Изложбата 
беше уредена с мярка и 
вкус и наистина предлага
ше достатъчно сведения за 
стопанския и културен рас 
теж на Димитровградско.

Бяха изнесени па показ 
ньриитс крачки на каучу
ковата промишленост от
преди десетина години и 
днешното й производство, 
когато с успех съперничи 
па световно известни от то 
зи род предприятия. Моде
лите на конфекция „Сво
бода" също бяха голяма ра
дост за всеки посетител. 
Също така — и щандовете 

— Да. Миналата година иа кожарообработвателио 
осми клас в димитравград то предприятие „Братство“, 
ското основно училище за земеделска 
вършиха ПО ученика. Поч „Сточар“ бяха на завидна 
ти всички продължават висота. За първи път бе из- 
образованието си. От това несеиа на показ и музейна 
число 50 са сс записали в та. сбирка, за която с годн- 
гимназията, а останалите ни сс търси подходящо по- 
щс продължат в средните мещенис, и за съжаление 
училища в Пирот и някои още не е намерено. На нз- 
лруги средни професиоиал ложбата на видно място 
ни училища в страната. бяха дадени и произведе

нията на издателство „Бра 
тство".

С една дума — имаше ка 
кво да се види.

Но искаме да изнесем и 
една забележка по адрес 
на организацията на излож 
бата. Струва ни се, че не 
беше направено всичко из
ложбата достатъчно да се 
пропагандира всред трудо
вите организации, населе
нието и училищата. Освен 
това — малко необичайно 
— но изложбата изобщо не 
бе открита. Първите й посе 
штели — гостите от Алек
сандровци града-побратим 
на Димитровград — бяха 
малко време в изложбена
та зала. На тях не им бе ос 
тавено повече време да я 
разгледат, а за 30—40 ми
нути попогледаха щандове
те и заминаха.

А струпа ни се, че тъкмо 
изложбата беше удобно мя 
сто, където на гостите от 
братски Алексанровац мо
жеше да се изнесат пове
че данни за развитието на 
общината, да научат нещо 
повече за нас.

Всичко бс предоставено 
ин любопитството на посе
тителя.

ДИМИТРОВГРАДСКИТЕ 

ЗРИТЕЛИ - ИЗЛЪГАНИ
вестник осве-В .миналите броеве на нашия

че от 2 до 8 септември в 
пет най-

до.мих.ме читателите,
Димитровград ще бъдат прожектирани

филмове на югославската кинопродукциа. 
Филмовете бяха рекламирани и от Центъра ва 

Центъра за култура «лю

кови

За същитекултура.
чи и договор с организаторите иа Филмовите сре
щи в Ниш. Обаче, с изключение на филма „Сват
ба” останалите димитровградските кино-люби
тели нс видяха.

В случая бе изиграна димитровградската 
за култура в Димитров-публика и Центъра

град. Според договора трябваше да бъдат про
жектирани още „Ужишка република , „Парги- 
зани", „СБ затваря кръга”, „Капетаи Микула 
мали’. Но дистрибуторите, които са изкупили 
филмовете, пе са позволили същите да се проже
ктират в Димитровград. Те са търсели филмовете 
да бъдат заменени с някои второкачсствеии. То- 

нс е било възможно да се при-

— Следите ли по-нататъш 
мото образование на учени 
ните, завършили основно 
училище?

ва предложение 
емс. кооперация

Преди всичко, споменатите филмове бяха 
рекламирани и за същите организирано 
щение от синдикалните организации в трудо- 

колективи. Освен това, организаторите па

г юсс-

вите
Филмовите срегпи в Ниш са били запознати, че 
дистрибуторите ие са съгласни филмовете дасс 

настрани, но и покрай топа
който за съжаление нс изпълниха.

са сключилиносят 
договор, л. д. м. л.
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ТИТОВИЯТ ФОНД

Еднакви критерии за избор 

на стипендианти
всички народи и народности 
в нашата страна — до най- 
голима степен се разширяват 
материалните и обществени
те предпоставки за непрекъс
нато подобряване па образо
ванието на младите ртботии- 
д-и и на работническата кла
са. Той е посочил, че в Тито 
вия фонд досега са за чл ене
ни с хиляди основни органи
зации на сдружения труд и 
към 27 хиляди граждани. В 
цялата страна, според най- 
нови сведения, във фонда във 
вид на членски внос са вне
сени към 50 милиона дина-

13 Дома на синдикатите в 
Белград тези дни с подписа
но самоуправителпо споразу 
мс пи е за взаимните отноше
ния на Титоиите фондове за 
стнпсндиранс тш млади рабо
тници 1И работнически деца. 
Споразумението са подписа
ли председателят па Скупщи 

па Титовия фонд за сти 
пендиране па млади работни 
цп и работнически деца в Со 
ц и-ал 1 готическа федерати вна 
република Юг ославия д-р Бо
ри Петковекн и представите
ли па републиканските и по
кри йнински фондове Слобо- 
да'П Миряиович, Воин Йслич, 
Йона и Веселинов, Славка Гс- 
ргиева-Аидресвич, Ерт То

ма ж Илия Маеловар, Кемал 
Дева и Момир Илич.

За общественото значение 
па Тнтоиия фонд е говорил 
д-р Боро Петковекн като е 
подчертал значението му. Той 
<* заявил, че въз основа на 
солидарността на работниче
ската класа, трудещите се на

патапролетта са засадени о изкуствени тре
пи около 40 хектари.

За предстоящия есенен сезон по за
лесявано — от общо заплануваните 
ха тази година — са останали още 36 ха. 
Горяните вярват, че що залесят повече 
от тази площ. Така и тази година, как- 
то в предишните няколко, що преизпъ
лнят плана но залесяването. М. Б.

През пролетта гораннте в Димитров
градска община залесиха 64 ха. Учсюг- 
ците-горанн засадиха на 37 хектара 
120.000 борови и на 14 ха около 105 хиля
ди акациеви фиданки. По същото време 
трудовите организации залесиха 14 ха 
голини и еродивни площи с около 40 
хиляди борови и елхови фиданки. През

100

ра.
С Правилника за еднакви 

критерии в избирането на сти 
пендианти на Титовия фонд 
е утвърдено средствата да 
могат да се ползват само за 
стнпсндиранс на млади работ 
гшци и студенти 
работнически семейства с ни 
ски материални приходи. Ра
змерът на стипендиите за ра 
ботиически деца трябва да 
се определя, 
на ученици, произлизащи от 
семейства с по-малки дохо
ди, както и на по-добри уче
ници и студенти — ще се от 
отпускат и гго-голсми стипен
дии — според приетите в ре 
публиките и покрайнините 
критерии.

Според думите на д-р Пет- 
ковехи размерът на стипен
диите за млади работници 
трябва да се движи на рав
нището на средния личен до 
ход през изтеклата година в 
стопанството на републиката, 
т.е., покрайнината и в зави
симост от материалното със
тояние на семейството.

о
СПОРТНА СТРЕЛБА

Отборът на бойците спечели 

преходната купа
ще се

При това
..Граничар“ се наложи ка
то по-добър отбор и спече
ли срещата с разлика от 
13 точки (610:597). В инди- 

състезания

На 14 и 15 т.м. в Димит
ровград се проведоха със
тезания по спортна стрел
ба. Състезанията се състоя
ха в рамките на тържест
вата по случай юбилейния 
Празник на свободата.

На 14 септември шест от 
бора от Димитровград пре 
мерваха сили за преходна
та купа на председателя на 
Общинската скупщина.

Най-добър беше отборът

^У^^УУУ^ЛА/УУУУУУУУУУУ

След състезанията бс ус- 
строено малко тържество, 
па което председателят на 
Общинската скупщина — 
Борис Борисов, предаде 
преходна купа на Съюза на 
бойците, както и скромни 
награди на най-добрия от
бор и състезатели.

На 15 септември димит
ровградският отбор по спо 
ртна стрелба „Граничар“ 
се срещна с отбора на „Ра
тно Павловпч“ от Ниш.

на Съюза на бойците, кой
то спечели 156 точки. На 
второ място се класира от
борът „Стрелец“ със същия 
брой точки, а след тях се 
класираха 
ЮНА, териториалната от
брана, запасните старейши 
ни и младежта. Индивиду
ално първо място зае Иван 
Христов, второ Радован Пе 
шич, а трето Гроздан Вел
ков.

пидуалпитс 
стрелците от Димитров
град също показаха по-доботборите на
ри резултати и успяха да 
заемат място зае В у кадии 
Маркович, второ Тихомир 
Тошев и трето Гроздан Вел
ков.

А. Д.

ЧЛЛЛЛАЛЛЛЛЛАЛЛЛЛ

Младите алпинисти на партизанска 

поход
ФУТБОЛ

ТРЕТА ПОРЕДНА 

ПОБЕДАВ чествуването не триде 
сетгодишнината от освобо 
ждението на Босилградска 
община бяха включени и 
младите алпинисти от гим 
назията в Босилеград.

Облечени във войнишки 
униформи и предвождани 
от участниците в народно- 
освободителната война, те 
минаха по партизанските 
пътеки на Весна кобила, 
Църноок, Ръжанска плани
на и други места.

„А. БАЛКАНСКИ” — „ПОЩАР" (Ниш) 4:1 (2:1)

Димитровград, 15 септем
ври. Игрище на „А. Балкан 
ски“. Зрители около 400.
Време хубаво за игра. Те
рен — неравен. Съдия Й.
Стоянович (Пирот). Голмай 
стори за „А. Балкански“:
А. Петров в 5, М. Петров в 

! 44, А. Милев в 51 и С. Мир 
кович в 85 минута.
„А. Балкански“: И. Гаков си.
8, Б. Гигов 7, Д. Велков 7,
(Г. Сотиров 7), А. Пейчев 7,
А. Петров 8, С Миркович 
8, Д. Каменов 8, А. Милев 
8, Б. Михайлов 7 (И. Гигов 
7) и М. Петров 8.

В третия кръг футболис
тите на „А. Балкански“ из
воюваха трета поредна по
беда в Нишко-пиротска фу 
тболна дивизия. В течение 
на миналата седмица те иг 
раха две срещи. На първата, 
която се игра на 11 септем- 
при срещу отбора на „Про 
грес" (Пирот), победиха с 
3:0, а днешна га среща сре 
щу отбора на „Пощар"
(Ниш) спечелиха с 4:1.

Още в 5 минута А. Пет
ров успя да вкара гол, по 
вина на вратаря на гостите 
и неравния терен. Все до 
42 минута домашните фут
болисти постоянно атакува 
ха, но не успяха да изпол
зват създадените шансове. 
В 42 минута бяха „наказа
ни“ зарад неефикасността 

От голяма далечина 
изпратена топка, след като 
се отби от напречната гре- 
л\а вкара с глава централ
ният нападател на гостите 
и изравни резултата. Само 
две минути по-късно видях 
ме най-хубавата акция на 
мача. С. Миркович, след 
проникване 
фланг на нападението от
прави топката пред гола на 
гостите, която с извънред
но хубав удар с глава М. 
Петров вкаара в гола.

Участниците в марша 
навреме пристигнаха ма 
големия митинг в Крива 

сътоял се по повод 
пускането на мина „Благо
дат" в действие.

Този марш оказа голямо 
възпитателно значение вър 
ху алпинистите. Минавай
ки по партизанските пъте
ки, те имаха възможност 
непосредствено да се запо
знаят с условията и труд
ностите, при които са дей 

където импровизираха ед- ствували партизаните, 
на партизанска акция. Своя 
маршрут те продълижаха 
през Горна, Долна Ръжана,
Горна Лисана и на 8 сеп
тември пристигнаха в Дол 
на Лисина, където участву 
ваха на митинга по повод 
освобождението на Боси- 
леграднекия край.

Алпинистите — участни 
ци в партизанския марш, фея> 
тръгнаха от Босилеград 
към Долна Любата. В ос
новното училище те изслу 
шаха спомени за първата След това младежите ми 
босилеградска партизанска наха През Плочка планина, 
акция, когато през 1943 го 
дина партизаните опожари 
ли сградата на фашистката 
община. След това, младеж

по десни

Трябва да се отбележи, 
че след тоя марш зиачител 
но нарасна интересование 
то на младежите за зачлен 
яваието в Дружеството на 
алпинистите.

кият поход продължи за 
Горна Любата и Бесна ко
била. Тук алпинистите бя 
ха особено топло приети 
от миньорите на мина „Бла 
годат" и нощуваха в тяхно 
то работническо село.

В течение на вторрто по 
лувреме домашните футбо
листи успяха да вкарат о- 
ще два гола и извоюват ви
сока победа.В. В. А. Д.
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ВИСОК: Вършитбата

Кооперация »Сточор« неподготвено
закъснява

На Димитров
градската 

митница

Вече месец 
се чака във Висок да запо
чне вършитбата. Но тя не 
започва, защото няма ком
байни и вършачки. Досега 
времето беше хубаво. Как
во ще стане ако 
дъждове? Тъкмо затова хо 
рата негодуват и се питат- 
защо „Сточар“ не се е под- 
готвил навреме за вършит
бата?

И жетвата, и вършитба
та, . отдавна трябваше да 
приключат. А кооперация
та тъкмо сега върши ре-

и половина монт на вършачките. Поч
ти всекидневно селата из
пращат свои делегации до 
управата в Изатовци и Ка 
меница, но 
един: да се чака! Някои села 
вече се организират и търс 
ят частни вършачки в Пи- 
ротска община.

„Ако знаехме, че ще 
на така - казват хората - щя 
хме навреме да потърсим 
помощ настрана, или да 
жънем със сръп, а вършеем' 
с коне и говеда“.

отговорът е

започнат

ста- голямото
ДВИЖЕНИЕ ЗАТРУДНЯВА РАЕОТАТА

лт— !
Протокът на туристи през летния сезон на гра 

ничните преходи — автомобилния при Градини 
и железопътния в Димитровград, тази година бе 
много голям. В момента, когато туристическия 
сезон приключва, се отнесохме с молба до уп

равителя на Димитровградската митница, друга 
ря Любомир Наков да ни отговори на въпро
си, отнасящи се до „източната капия“ на наша 
та страна.

— За разлика от послед
ните няколко години, кога 
то движението на пътници 
и коли показваше тенден
ция на леко увеличение за 
около 12 на сто, за първи
те седем месеца на 1974 в 
сравнение_с 1973 година 
броят на пътниците и коли 
те показва увеличение за 
повече от 31 на сто.

Така например за седем
те месеца на текущата го-

Веселин Петров

ТИТОВИЯТ ФОНД
Как се справяте с тези 

трудности в движението?
— Нашите митнически 

служащи са подготвени и 
са очаквали такова движе
ние. Но обстоятелството, че 
трябва да контролират ко
лона от десетки километ
ра коли оказва все пак из
вестно психологическо вли 
яние. От друга страна ра
бота под открито небе, при 
температура от над 30 гра 
дуса и постоянно замърсен 
въздух от моторите пред
ставлява особена трудност 
за нашите служители.

Що се пак касае до труд
ностите, които „предизвик
ват" нашите граждани мо
га да кажа, че и сега опре
делен брой хора носят тър 
говски стоки, които сме 
принудени да връщаме. Го
лямо число от пътниците 
носят със себе пари в банк
ноти по-големи от 50 дина
ра, поради което биват връ 
щани или остават на пунк
та, докато не осигурят бан 
кноги с по-малка стойност. 
Един брой от пътниците 
правят и митнически и ва
лутни нарушения, и разби
ра се всичко това услож
нява и затруднява нашата 
работа, особено по времето 
на най-голямото движение.

Имате ли трудности и в 
крайграничното движение 
на лица?

— От митническа гледна 
точка нямаме никакви тру 
дности, което е последица 
на слабото движение на пъ 
тцици н то както от стра
на на гражданите от Югос
лавия, така и на граждани 
те от България.

Това показват и данните. 
За първите седем месеца 
на годината в областта на 
това движение имаше об
що 11 177 пътници, от кои
то 4 213 югославски и 6 964 
български граждани или 
1 321 повече в сравнение 
със същия период на мина
лата година.

22 МОЛБИ ЗА СТИПЕНДИИ
На конкурса за стипен

дии, които се разпределят 
от Титовия фонд за стилен 
диране на работници и ра
ботнически деца, в Димит
ровградска община до ми
налата седмица са подаде
ни 22 молби. От тях само 
две молби са на работни-

веното производство или 
не е дете на работник, не 
може да получи стипен
дия.

Конкурсът е открит до 
30 септември т.г. и вероят
но ще се обадят още канди 
дати. След това Съветът на 
фонда при общината ще 
прегледа молбите и пред
ложенията си ще предста
ви в Републиканския съвет 
на Централния фонд, кой
то раздава стипендиите.

От територията на общи
ната в Титовия фонд са вне 
сени досега 178 хиляди ди
нара.

вград и Градини, в двете 
направления,
над един милион и шесто- 
тин хиляди пътници ,от кои 
то над 210 хиляди наши гра 
ждани.

Разбира се, че за митни
ческата и другите служби, 
на границата, най-труден 
период е времето около 1 
15 юли и целия август. 
Интересно е, че само на 15 
юли т.г. границата преми- 

към 85 хиляди пътни
ци и 22 хиляди коли. От та 
зи гледна точка нашият пре 
ходен пункт от година на 
година става по-тесен за 
такова движение. Само пре 
ди няколко години, когато 
колоната на колите стига
ше един километар имахме 
трудности да ускорим та
кова движение, а на 15 юли 
колоната бе по-голяма от 
30 километра.

>АА^АААААЛААААААЛАААААААА/ЧАА^АААА>

преминаха

ци.
Кой от тази община 

бъде първият Титов стилен 
диант зависи от това кол
ко кандидатите изпълняват 
условията, относно крите
риите, определени за наби 
ране на стипендианти. Из
вестно е, че никой, ако не 
е работник от непосредст-

ще

М. Б.

С тъга и болка съобщаваме на роднини, 
приятели и познати, че нашата скъпа майка, 
съпруга и дъщеря.

ЙОСИФОВ — ЙОКИЧ — ОЛГА

почина на 10. 9. 1974 след кратка и тежка 
болест в Ниш. Погребана в Ниш, новите гроби
ща на 11. 9. 1974 година.

ОПЕЧАЛЕНИ 
синове Иван и Станко 

съпруг Станко и майка Санда_______

представлява трудна и обем
на работа. В началото на есп 
том ври на територията на ди 
визията само в Пиротскн от
ряд има около 1 000 нови бор 
ци, а на 4. 9, в цялата диви
зия около 2 000. главно без 
оръжие. Грижите около по
лучаваме на оръжие е посто
янна мисъл иа щаба на ди
визията. Според заповед на 
Главния щаб в Сърбия,. бри 
гадите трябва да се попълнят 
е борци, така че всяка да 
има над 1 000 борци. Затуй 
в 10-а и 8-а сръбска бригада 
се идва до формираше иа чет 
върти батальон. Дивизията 
нараства до над 3 000 души, 
но има много невъоръжен?. 
С формирането на Бабшшш 
п Масуришки отряди се съз
дават условия са набираме 
па пови борци от района на 
Бабншка гора, Запланье, Ма- 
сурица и Владичии хан. От 
Пиротския отряд който нара 
ства е формирана Гва пирот 
тека бригада.

В този период ма големи и 
обемни задачи, Двадесет и 
втора дивизия получава голя 
мо число кадри от Главния 
щаб в Сърбия. Това попълва 
нс с полезно, но при попълва

За изпълняване иа възло
жената задача 22-а дивизия 
бива разтеглена на пад 100 
км. При такова положение 
Главният щаб на Сърбия по 
предложение на замсстншс- 
комендаита на Главния щаб 
заповяда иа Двадесет и вто
ра дивизия да изпрати една 
бригада северно от Ниш, за 
да направи натиск срещу не 
приятелския гарнизон в Ниш 
от северната страна. Тази за 
повед дивизията не може да 
изпълни, понеже бригадите 
току-що пристигат на тери
ториите си,- а с тях няма 
възстановени радио-връзки, 
освен с 8-а сръбска, намира 
ща сс иа най-южната част 
иа територията ма дивизията.

Дванадесета бригада, кога 
то минава на Бабишка гора, 
се стълкновява с четнически 
сили при село Стуигшцс на 
4. 9. 1944 г. и в тази борба 
племява 108 души, между ко 
ито и коменданта иа 2-а ниш
ка четпическа бригада. Напа 
лението срещу педичевско-че 
шичсското укрепление във 
Власотиици щабът иа Дваде
сет и втора дивизия в момей 
та отсрочва, докато не се 
реши въпроса с изтеглянето 
на българските части.

Трета задача — мобилиза
ция и приемаме иа новодош
лите, тяхното въоръжаваме и 
формиране на нови части,

ЖИВОИН НИКОЛИЧ - БЪРКА

ПОХОДЪТ НА 

XXII ДИВИЗИЯ
2.

осигури разоръжаване иа бъл 
] а реките части, които ще сс 
опитат да се оттеглят под оръ 

Ниш и Прокупие. Де 
сстата бригада получава за 
дача да затвори посоките иа 
изтегляне. Владичии хан — 
Сурдулица — Власина — Кли 
сура и Предеяне — Дърпа 
трава — Стрезимировци и 
Аесковац — Власотиици — 
Тумба.

Веднага след изтичане на 
преговорите с бъл-

Въпреки че срокът за пре
минаване на българските ча
сти на страната на НОВЮ е 
2 септември 1944 година, пре 
говорите продължават и по- 
късно. Щабът на дивизията 
предвижда да разоръжи бъл 
гарите, па в тази насока оп
ределя на бригадата сектори 
на действуваме. Осма сръбс* 
ка получава задача да дойде 
в района на Враня и тя на 2 
септември От района на Цър 
на трава тръгва, на 4 септем 
ври е в Крива Фея, готова 
за действуваме към Враня, за 
Л.а попречи изтеглянето на 
българските части с оръжие 
през Весна кобила. Дванаде
сета бригада получава зада
ча да мине в район на Баби
шка гора и от тези позиции

жне от

А. Д.

срока за 
гареките части 10-а сръбска 
бригада напада българския 
гарнизон в Гърдслишка кли
сура и Мачкатица «а 2. 9.1944 
г. Нападението не успява, по 
иеже българските части се 
отбраняват от своите укреп
ления, както и по-рано.

•мето на дивизиите се идва 
до ненужни смени на воен
но-политическия кадър в ди
визията.

(следва)
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п и почивнаВ часове на отдих»
* ♦; — Хм .. . — отговаря у- 

чепикъ-г. — Л какво >дс ка
жете ча фигурата и поход
ката пи патиците?

♦ Дне приятелки разгова-Х*//ЦФР♦ рят:
: — Моят мъж постч/ва е 

мен като е куче!
— Как, бие ли те?
— Не, по цял деи и цяла 

нощ ми говори как трябва 
да бт>да вярна!

♦
Лекарят завърши преглед 

па пациента:
— Престанете да пуши 

те п пиете, лягайте всяка 
вечер рамо, а ставайте в 
зори. Това в(е бъде пай-до- 
бре за пас.

Искрсно да кажа, док 
торс — отговаря пациентът 
-- аз пе заслужавам най- 
доброто. Имате ли нещо 
по-малко добро.

— Стои ли ми добре та
зи шапка?

— Отлично, мила! Закри 
ва ти цялото лице.

Учител се обръща към 
бащата иа един свой уче-♦ — Лло, кой е там?

— Извинете, сбъркал съм 
номера.

— Нищо, донесете да ви 
гн сменим.

♦ пик:
— Чувам, че биете сина

ВИСОЧЪИ си?
#— да, но само в самоот

брана!# хя^шшишшшалпллиш яшяпяавяшаашшаашялшккшиаяв^иашяякезя
е

На път през Шотландия 
един богат американец из
губил кучето см. Веднага 
изпратил в редакцията на 
местния вестник съобще
ние като предложил сго фуи- 
ти па оня, който го наме
ри. Обаче когато вечерта 
искал да провери I •влезна
ло ли е съобщение той за
белязал, че вестникът въоб 
ще пе е излезнал от печат. 
Отбил се в редакцията и за 
питал портиера:

— Тая вечер не е излез- 
пал — отговори му порти
ерът — всички тичат по 
града, търсят някакво ку
че .. .

РЕЗИЛ и

■
иНаграден 

литературен конкурс
■7.
3п

2н

Дойдоше ми гоейе. Панта од Пол»ску Ръжану 
със женуту. Приготвимо йедеше и ссдомо. Сърбну- 
мо од рейиицуту н видим Панта нешто шъпче на 
женуту си. Нейе убаво ама реко че га пнтуйем:

— Панто, кино нещо да тражиш?
— Минчо, гос сам тн, ама йедну работу не могу 

да кстрпим — не знднм на трпезуту височко сире
не. Ннйе имамо добро вино, ама за височко сиретье 
душнцу давамо. . .

Сви се засрамимо. Я погледа бабуту она се са
мо пребрнсуйе и йути. Айде реко да видим, че може 
ли да обясним на приятелятога ми.

— Ама знайеш ли — поче я да замъцкуйем 
крив без свою кривнцу — малко йе чудно ама у 
Висок нема куде да купиш сиретье. Порано може
ше да си купимо од Задругуту. Са това не може. И 
тека ннйе кон немамо овце сречамо гоейе без сире- 

. Резил ама. . .
Тека мнну ручъкат. Реши я за поодък на сват 

Панту да найдем малко енренце. Отидо у Изатовци 
направо куде се прайи. Видим каце навал»ане, чудо 
йедно. Ослободи се.

— Не може — гръчи рамена йедан писар — на 
канцеларнюту у Каменицу да не продавамо сире
тье.

:\л
а
а

♦ л и
■ ■

С цел да подтиква и насърчава оригинално
то литературно творчество и творците от бъл
гарската народност, списание „Мост" и тази го
дина обявява награден литературен конкурс за 
следните литературни жанрове:

РАЗКАЗ:
първа награда 800 динара 
втора награда 700 „
трета награда 500 „

НОВЕЛА:
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4 ♦ ■ Ин>е. Лекар — шофьор4 първа награда 800 динара 
втора награда 700 „
трета награда 500 „
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:
: първа награда 800 динара 

втора награда 700 „
трета награда 600 „

СТИХОТВОРЕНИЕ:

в■

4 аНадигнем се я та у Каменицу:
— Не може — грчи рамена йедан писар — на 

мене ми йе речено да не давам белешбе за сиреше. 
Това може само у Цариброд да се види.

Не бейо леть, на йутре дън вати автобусат 
у Цариброд. У задругуту седло йедно момчшце нещ- 
то нисуйе:

— Дошъл съм за белешку за сиретье! и извару?
— Иди горе у собу броя три, лево.
Отодим у собу брой три лево. Йедно девойчи- 

ще каже иди доле у собу брой пет десно. Отидем 
у собу брой пет десно, йедън писар каже, нема га 
дънъска другарят що знайе за туя работу. Бре кик- 
во да прайим? Реко без сиретье нема да се върчам.

Срето у чаршиюту сват Гогу. Разпрайи му сву- 
ту работу, а он че ми каже:
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в първа награда 500 динара 
втора награда 400 „
трета награда 300 „

УСЛОВИЯТА НА КОНКУРСА СА СЛЕДНИТЕ: а
а) Ръкописите трябва да бъдат написани на ■ 

български език, по възможност на пишеща ма- а 
шина или четливо на ръка.

б) Творбите се доставят в три екземпляра, 
а четвъртия авторът запазва за себе си, за да 
може после да докаже авторство.

в) Конкурсът е анонимен, затова ръкописи
те обезателно се обозначават само с шифър.

г) Творбите трябва да бъдат на съвремени ■ 
теми.

д) Последен срок за доставяне на творбите ■ 
е 30 октомври 1974 година.

Участвуващите в конкурса трябва да изпра- ■ 
тят творбите си на следния адрес: Новинска 
установа „Братство" (За литературния конкурс 
на „Мост”), Кей „29 децембар" бр. 8, 18000 Ниш. н 

РЕДАКЦИЯ НА СП. „МОСТ" и
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— Бре, свате, кикво че се разираяш с тия. ки
кота он «аза по градсЬи, бирократию. Иди при Ан- 
Ьела Змичето та си купи сиренье и извару и готово. 
Тека и напрайи. Извърте четири и/ьадарйе за сиретье, 
две за пут и йедън дан рчане по «анцеларийете на 
Задругуту ама сват Панта си отиде със сиретье у 
Полеку Ръжану млого^цоволън.
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♦ — Сърцето ви кара с трета 

скорост...
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♦ © 2: вУчителят по плуване обя 

снява на своите ученици, 
че плуването укрепва тяло 
го и придава красота на 
Стойката и фигурата. Едно 
ог децата обаче го слуша 
с недоверие.

— Ти ме вярваш ли, че 
плувците имат
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