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Изпълнителните органи на 
обществено-политическите о 
рганизации в Босилеградска 
община, както и Изпълните
лният съвет на Общинската 
скупщина, обсъдиха инфо
рмацията на общ*щското ръ
ководство за хода на досега
шните стопански мероприя
тия по икономическо разви
тие на комуната.

За да се осъществят някол 
ко значителни стопански ак
ции, отнасящи се преди вси
чко до откриване на нови 
промишлени цехове в Боси
леград, необходима е пълна 
кадрова и организационна 
готовност на съществуващи
те стопански организации в 
Босилеград — се изтъкна на 
съвместния договор. При то
ва се търси много по-голяма 
дейност, отколкото досега.

общински 
служби, а също така и от Из 
пълнителният съ^ет на Об
щинската скупщина. Често 
пъти тук настъпват „застои” 
за които няма оправдание, 
защото се касае за недоста
тъчно отговорно отношение 
към професионалните зада-

С формирането на Общин
ски фонд на солидарност за 
жилищно строителство се за 
къснява. Дори, някои трудо
ви организации, по един или 
друг начин рошили жилищ
ния проблем на своите ра
ботници, сега се противопо
ставят на формирането на 
тоя фонд. 1

Една от причините за бав
ното жилищно строителство 
в града е и взетото от преди 
няколко години решение за 
национализация на строител
ните парцели. По решение 
на Общинската скупщина на 
ционализинара е площ от о- 
коло 70 хектара. Отигава до 
днес не са създадени усло
вия в.тоя район да се строи. 
Напротив създаден е пълен 
застой в частното строител
ство на жилищни сгради.

На заседанието бе повдиг
нат въпросът да се прераз
гледа и измени това реше
ние на Общинската скупщи
на.

Разглеждайки дългогодиш
но отсрочвания проблем за 
довеждане на вода в Боси
леград, членовете на изпъл
нителните органи се изказа
ха. че тя трябва да се дове
де от с. Извор и че от това 
решение не може да се от
стъпва. Заключено е, след 
уреждането на някои проце- 
дурални въпроси, с изграж
дането на водопровода да се 
започне още веднага.

Най-отговорние органи на 
общината постигнаха дого
вор и за решаването на про
блемите на средното образо
вание в Босилеград. Става 
въпрос за материалните и ка 
дрови проблеми на учили
щето за квалифицирани ра
ботници и на гимназията. За 
ключено е тези две училища 
да се обединят, а за целта, 
да се създаде училищен цен 
тър. Окончателно решение 
за това мероприятие ще взе , 
ме Общинската скупщина- 
В предварителните разгово
ри това решение е прието и 
от двата учителски колекти- 

В. В.
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ПЪРВИТЕ КРАЧКИ 

УСПЕШНИ
• Във функционирането на делегатната система в 

Димитровградска община
седават пред всяка сесия на 
Скупщината беше също пов
дигнат. Мненията в това от
ношение са, че делегациите 
не трябва да заседават пред 
всяка сесия и изобщо не е 
нужно да се разисква по вси 
чки въпроси, които се разгле 
ждат на Скупщината. Обаче 
делегацията може да провеж 
да заседание и разисква и 
по въпроси, които изобщо не 
са насрочени за сесия. Ин
формираността е също непо
дходяща и както бе изтък
нато за правилно функцио
ниране на делегатната систе 
ма е нужно да се намерят 
нови начини за информира
не. На съвещанието бе изтък

Общинският комитет на Съюза на кому
нистите в Димитровград организира съвеща
ние за членовете на делегациите и делегати
те на Общинската скупщина във връзка 
хната роля и задачи в новата скупщинска си
стема. Съвещанието бе организирано според 
плана и програмата на ОК на СКС — за прове 
ждане на Конституцията на СФРЮ и СРС.

от съответните
!

с тя-

чи.
В информацията бяха изтъ

кнати и досегашните меро
приятия по електрификация 
на почти всички райони в 
комуната. Предприетото га
рантира, че са създадени най- 
пважните условия за изграж-

Встъпителна реч за ролята 
и задачите на делегациите и 
делегатите в новата скупщи- 
нока система4 изнесе Васил 
Тодоров, председател на Об
щинския съд и член на ОК 
на СКС.

След това за досегашните 
опити, прояви и тенденции 
при функционирането на де 
легатната система в Димит
ровградска община говориха 
председателите на Общинска 
та скупщина, съветите при 
Скупщината и председатели
те на обществено-политичес- 
геите организации.

В разискванията бе изтък
нато, че първите крачки при 
функционирането на делегат 
ната система са успешни, но 
има и трудности, които не 
са непреодолими.

Една от тези трудности е

събирането на делегациите в 
местните общности, където 
един делегат представлява 
две. три и четири села. Кой 
свиква заседание на делега- 
иията все още не е ясно на 
всички. Много души считат, 
че заседание на делегацията 
трябва да свиква делегатът, 
който я застъпва в Скуп
щината. Обаче, известно е че 
всяка делегация има свой 
председател, който се старае 
и е отговорен за работата й. 
а следователно и за заседа
нията на делегацията. Във 
връзка с материалите, които 
получават делегациите има
ше много забележки. Преди 
всичко материалите са недо 
статъчно ясни и във форма, 
която не е лесна за работа 
на делегациите. Въпросът да
ли делегациите трябва да за-

дане на няколко далекопро
вода до районните центрове 
в комуната. Става въпрос за 
Лисина, Любата и Бранков- 
ци. Обаче, за да успее елек
трификацията на селата, не
обходима е цялостна ангажи 
раност на местните общнос- 

Без съмнение съвещанието та> които чрез местното
мооблагане и други начини

нато, че нито една делегация 
съвместноне е заседавала 

със събранията на трудещи
те се, относно местните об
щности, което е неопходимо
в предстоящия период, кога- 
то се касае за въпроси ох осо 
бено значение. са-
бе от голяма полза за деле
гатите и членовете на делега 
циите и на същото бяха уто-

изгражданетоще ускорят 
на електрически мрежи.

жилищният 
проблем, преди всичко на ра 
ботниците и ниски принадле 
жпости, изпълнителните ор
гани на обществено-полити
ческите организации конста 
тираха, че предприетите мер
ки тук бавно се реализират.

Обсъждайкичнени много въпроси от зна 
чение за по-нататъшното 
функциониране на делегатка 
та система.

А. А-
ва.

Белград — тридесет години свободно 
социалистическо развитие I В ТОЗИ БРОЙ:

ЗАКЛЮЧЕНИЯ НА 
ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО 
НА ЦК НА СЮК

* Стр. 3,4,5

ИНТЕРВЮ С ВЕНКО 
ДИМИТРОВ

Стр. 5

ЯСНИ СТАНОВИЩА — 
КОНКРЕТНИ ЗАДАЧИ

Стр. 10



| ЮБИЛЕЙ
Столицата иа 

СФРЮ е освобо
дена на 20 окто
мври 1944 година

БЕЛГРАД - ТРИДЕСЕТ ГОДИНИ СВОБОДНО 

СОЦИАЛИСТИЧЕСКО РАЗВИТИЕ
■към 200 хилядиПРЕДИ три десетилетия, ка област, нямаше щастие 

нд 20 октомври 1944 бойци- то или привилегията да го 
те на Народоосвободител- отминават военните опусто
ката войска и частите на шения. В почновата история 
Червената армия освободи- това с за пръв път Белград 
ха Белград, след четири годи цели тридесет години да жи 
шна фашистка окупация. По вее без война и военни опу- 
улиците на столицата и стошеиия. 
пред вражеските бункери да
доха животите си 2 990 на
ши бойци и 960 червеноар- 
мейци. Днешните и бъдещи
те поклоння с благодарност 
вечно ще си спомнят за без- 
пркмерния героизъм и скъ
пите жертви дадени за сво
бодата на нашия главен град.

Оттогава започва 
-годишният период на мир и 
напредък

ща сс учат 
момчета и момичета.

По случай чествувацето иа 
юбилей, иа 20 ок- 
се състои събор

този велик
томври ще 
на Скупщината на града, иа 
който покрай (представители 

всички обществено-ио 
организации на

те па
литичсски 
г рада щс участвуват и пред
ставители на учащата се и 
работническа младеж. В спо 

.зала Пиоиир" ще се

НЯКОГА БАЛКАНСКА ПА
ЛАНКА — ДНЕС ЕВРОГ1ЕЙ 
СКИ ГРАД

През изтеклите 30 години 
на мирен живот Белград на
расна с милион жители. От 
предвоенния малък типично 
блакански град с 300 хиляди 
жители, днес Белград с един 
милион и триста хиляди жи
тели сс нареди между евро
пейските иМСтРОПОЛП. Малко 
са големите градове, които 
в следвоенния период имаха 
така голямо и бързо развитие

ртната
съберат към 7 хиляди участ
ници в тържествената сесия 
иа Градската скупщина. На 
сесията са поканени и пред
ставители със семействата иа30- пост-съвстската делегация 
ралала в самолетната катас
трофа иа Авала 1964 голина 
и делегации на главните гра 
довс на реггублнките и 
крайниците.

Мони Белград

пита — фабриката за тежки 
алатни машини „Иво Лола 
Рибар” в Железпнк, „Инду
стрията за мотори и тракто
ри” в Нови Белград, „21 май” 
в Раковина. „Галеника”, ТЕЦ 
„Обреповац” и много други.

толкова рядък 
в дългогодишната история 
на Белград. Град на когото 
съдбата определи да се на
мира във важна стратегичес

ка пъти повече от повърхни
ната па предвоенните жили ло-ща.

Върху някогашните цели
ни н поляни никнаха нови 
жилищни комплекси: Кара- 
бурма. Конярник, Миляко- 
иац, Ьапово бърдо, Канарево 
бърдо, Юлшю бърдо, Шуми- 
цс, комплексът Братя Иерко- 
шгч. М едаковичево и много 
други.

Белград пръв в страната 
раздвижи акция и прие ре
шение за изграждане на жи
лища за работници от ниско- 
^■хул.улативнитс трудови ор- 
• аинзацни. От превидените 
У хиляди досега са построе
ни и дадени на ползване към

Палата на 

двадесет и 

първия век
НАД 150 ХИЛЯДИ 
АПАРТАМЕНТИ

След войната бяха изграде- 
такамаречеин 

ключови обекти, необходими 
за живот в града. Белград
ският панаир има 13 огром
ни зали. а Тържиицата 
же да съхрани 
най-различни 
произведения. За да се обез
печи редовно снабдяване и 
през зимните месеци постро
ен е хладилник с вместимо
ст от 500 вагона овощня и зе 
ленчуцн.

Особено високи резултати 
Белград постигна в областта 
на жилищното строителство. 
През войната бяха напълно 
унищожени 11,5 хиляди жи
лища, а леко или по-тежко 
ощетени повече от 20 хиляди.

С гордост може да се кон
статира, че от войната на
сам се построени над 150 хл 
ляди жилища, с повърхнина 
от 6 милиона квадратни ме
тра. Това е о един и полови

ни няколко

мо- 
110 вагона

хранителни

о хиляди жилища.
С ръста н развитието 

града растеше и личният и 
общественият стандарт "" 
белградчапи... След войната, 
през 1945 година, 
маше само 1 982 
рани моторни возила. Днес 
по белградските улици и бу
леварди се движат към 200 
хиляди автомобила. Изграде
ни са !4 подлези за пешеход 
ци и 190 километра нови у-

на

на

в града и- 
регист ри

ли ци.
На Белградския универси

тет, който има 24 факултета, 
следват 72 хиляди студенти. 
В с: позите п средни учили

'*■? ';,ч -
2,8;ЬК.: ;

Теразиие — някога и днес -:• ,г.чг>;
А като такъв Белград в същии 
окия смисъл на думата ста
на югославски град. в ко
йто живеят граждани от вси 
чки наши републики и обла
сти. Покрай един милион съ 
рби в него са настанени и 
към 30 хиляди черногорци и 
също толкова хървати, 16 
хиляди македонци, 10 хиляди 
албанци, 8 хиляди словенци, 
7 хиляди мюсюлмани и дру-

ВЕСТНИК НА БЪЛГЛР 
СКАТА НАРОДНОСТ В 

СФТ ЮГОСЛАВИЯ
След пет години упорита 

работа в Белград е открита 
палата популярно наречена 
. .Белградчанка”.

Тази засега най-голяма сгра 
да в Белград с модерни 
линии, елегантна, медно чер 
вена е, висока 105 метра. То
ва е най-голямата сграда на 
Балканите! Има 24 
Сградата има 40 000 м= повър 
хнина. Това се равнява на 
осемстотин двустайни апарта 
мента или осем футболни иг
рища. Шеснадесет асансьора 
за твърде малко време пре
возват пътниците до всички 
етажи. Тази палата, с ко^то 
няма да се посрамим и през 
следващия век, има канцела 
рии, салони ресторанти, те- 
^ си. А седем етажа 
универсалния магазин ,,Бео- 
град”, където може да се на
мери всичко 
лае сърцето”.

Излиза е ©ежи петък
Урежда редакционна 

колегия
Директор, главен и 
отговорен редактор 

ТОДОР ВЕЛЧЕВ
редактор 

НИКОЛОВ

•«■**81г1а1ИЗв8*Г*П«ДН

Т1ГЩ|М| * *—1ги.

ШЕстествено, с разрастване- 
нето на града са създадени 
и нови работни места. В 
началото на тази години в 
обществения сектор са наета 
нени на работа повече от 
430 белградчани.

Стопанството след война
та започна да се развива из 
основи. Малките и полума- 
нифуктурии промишлени о- 
бекти бяха почти унищожени 
през войната. Но все пак в 
сравнение с 1939 година, поо 
мишленото производство се 
увиличи г. 18 пъти. Най-голе- 
мите белградски предприя- Сградата на 
тия са изградени след вой- град

Технически етажа.БОГДАН
Издава „Братство“ — 

Ниш, Кей 29 декември 8 
Телефони: директор — 
46-454, Редакция 46-845 
Годишен абонамент 48, 

а полугодишен 20

Текуща сметка 
ОЮО-МЗ-9529 
СДК — Ниш 

Пяпяи» „Вук Кара 
ЛЯШЧ", Ст Пауяоажч 

МП-Ни
заема

обществените организации в Нови Бел „което поже-
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ЗАКЛЮЧЕНИЯ
От IV-то заседание на Председателството на ЦК на СЮК по осъщестяване поли
тиката на стопанската стабилизация. Да се осъществи по-ускорено изменение на 
обществените отношения в съгласие с Конституцията и решенията на X конгрес на СЮК

1. Председателството на 
ЦК на СЮК на 3-то си и 
4-то заседание проведени на 
30 септември и 8 октомври 
1974 година обсъди текущи
те стопански процеси и ггро 
изтичащите от тях обществе 

идейно-политически

<ко следните 
задачи:

а) Изграждане на такива 
решения в системата, които 
ще допринесат 
рсното изменение на обще
ствените отношения в съгла
сие

стратегически това да се формулира про
цедурата и основите за об
ществен договор по общата 
политика

взаимните договори да тър
сят съвместни преходни ре
шения.

Същевремено трябва ре
шително да се противопоста 
вяме на явленията за затва
ряне и забавяне на проце
са на сдружаване на труд и 
средства в рамките на по- 
тесни региони, републики и 
области и натрапване на е- 
гоистични и партикулярни 
интереси и тенденциите за 
запазване на п-рано полу
чените привилегии в стопан
ската система и икономиче
ската политика, което е за-

От особено значение е по- 
бързото самоуправително 

свързване на организациите 
на сдружения труд — про
изводителите на енергия, су 
ровини и репродукционен 
материал и производителите 
на финални произведения — 
с цел за утвърждаване й из 
пълняване на съвместните 
програми и планове по раз
витие.

г) В подготовките на пред 
ложенията и приемането на 
договорите за съществените % 
въпроси по изграждане -и . 
функциониране на стопан
ската система върху основи 
те на Конституцията се за
къснява. Затова е необходи- . 
мо да се вложат още-по-го- 
леми усилия и осигурят ор
ганизационни условия, тази 
работа да се завърши в рам 
ките на утвърдените с Кон
ституционния закон срокове.

на развитието и 
на икоиомичеока политика, 
които трябва да бъдат база 
на обществения план по ра
звитие на нашето общество

за пснуоко-

ни и 
въпроси.

Председателството на ЦК 
на СЮК посвети специално 
внимание на утвърждаване 
то на непосредствените за
дачи, свързани с осъществя
ването на политиката на сто 
папската стабилизация и с 
работата върху прилагането 
на конституционните реше
ния в обществено-икономи
ческите отношения, стопан
ската система и иконолшчес 
ката политика.

Председателството на ЦК 
на СЮК констатира, че ра
ботническата класа и тру
дещите
труд. обществените органи и 
обществено-политическите 
организации влагат значител 
ни усилия в осъществяването 
на принципите на Конститу
цията и решенията на Десе
тия конгрес на СЮК. Постиг
нати са и резултати, които 
се отразяват в увеличението 
на индустриалното и селско
стопанско производство, по
вишаването на производител 
ността на труда, увеличени
ето на дохода, заетостта и

с Конституцията и ре
шенията на Десетия конгрес 
на СЮК и укрепване 
новните организации на сдру 
жения

в предстоящия период.
Председателството на ЦК 

на СЮК и централните и 
областни комитети на Съю
за на комунистите в репуб
ликите и областите ще ут
върдят съществените идей
но-политически въпроси на 
политиката на развитието и 

редено с опасности за осъщс- политически съгласуват съ- 
ствяване на икономически 
хегемонизъм. Всичко това е 
в директен конфликт с жиз
нените интереси на работ
ническата класа, народите 
и народностите в самоупра- 
вителйа социалистическа Ю- 
гославия. Това опира и за
труднява разделението «а 
труда, сдружаването на тру 
да и самоуправителиата ин
теграция в обществото вър 
ху основите на новата Кон
ституция и създава простор 
за проникване на либерали- 
стични, технобюрократични, 
националистически и етатис 
тични тенденции и доприна
ся за икономическата неста
билност.

на ос-

труд, чрез органи
зиране и свързване на сдру 
жения
и обществени

труд в стопанските 
дейности и 

развитие на самоуправител- 
ните общности на интереси
те.

С оглед на обстоятелство
то. че чувствително се изо
става в провеждането 
Конституцията и 
на Десетия конгрес 
трешната и въшна търговия, 
реекспортните организации, 
банките, застрахователните 
и другите подобни организа 
ции, задължават се Предсе
дателството на ЦК на СЮК, 
централните, областните ка- 
кто и общинските комитети 
съвместно с комунистите в 
тези организации" и с кому
нистите в производителните 
и в сътрудничество с ком
петентните органи в обще
ствено-политическите общно 
сти и стопанските

държанието на концепта на 
тази политика, при което о- 
собено е важен въпросът за 
структурата на производс
твото, и да заемат станови-

на
решения- 

във въ-
ща за тях.

Трябва да се засили дей
ността с цел в утвърдените 
срокове да бъдат приети 
средносрочните обществени 
планове за период 1976 — 

година, както и основ
ите на икономическата и 
социална политика на Юго
славия за 1У/з година и ме- 
роприятата за нейното про
веждане, чиято идейночтоли- 
тическа основа ще обсъди 
председателството на ЦК на 
СЮК.

се в сдружения

Председателството на ЦК 
на СЮК счита, че съществу 
ващите съвети за обществе
но-икономическо и общест
вено-политическо устройство 
•при Съюзния, изпълнителен 
съвет трябва да се учредят 
в ;съвет по системни въпро-. 
си и стопански съвет, като 
съвместни координационни 
съветодавни органи на феде 
рацията с компетенция в 
тях да се координира и съ
гласува работата върху из
граждането на проектите за 
разработка на поотделни ча 
сти на системата и на поли

камари
без отлагане да обсъдят със 
тоянието и причините за из
оставането в това и да под
тикнат акция и предприем
ат мероприятия за по-ната
тъшни коренни изменения в 
съгласие с политиката на 
СЮК.

б) По-нататъшното разви
тие и доизграждане на ин
ституцията и практиката на 
самоуправителното споразу
мяване и обществено дого
варяне върху основите на- 
вече осъществените иоложи-

Ръководствата, организа
циите и членовете на СК са 
отговорни за по-нататъшно
то изграждане и ефикасно 
функциониране на ситемата 
на самоуправителното спо
разумяване и ооществено до 
говаряне. за постоянното на
дминаваме на различията и 
изиамиране на съвместни ре 
шения, за това делегатките 

от оощинага 
по-бър

зо да стават място на демо
кратично съгласуване на ин 
тересите и ефикасно обще
ствено договаряне, иргатшза 
циите и ръководствата на 
СК. са дължим да поставят 
на дневен ред въпроси, от
насящи се до постигането и 
ефикасното провеждане на 
споразуменията и договори
те и да утвърждават поли
тическата отговорност 11а 
всеки, който спира самоунра 
виталното споразумяваме н 
обществено договаряне или 
нарушава постигнатите спо
разумения и договори.

>и) Приемане на дългосро
чни програми по развитие 
на организациите ни сдру
жения труд и общата дъл
госрочна политика на раз
витието на Югославия. За це
лта е необходимо да се ин- 
теизивира самоунвравителмо
то споразумяване и общест
веното договаряне между ор
ганизациите на сдружения 
труд зависими в процеса на 
ВЪЗПРОИЗВОДСТВОТО ПО КОН- 
кретии въпроси в изграж
дането на развойната поли
тика.

Трябва без отсрочване и в 
сътрудничество .на държав
ните органи във федерация
та, републиките и области
те както и стопанството и 
останалите обществени дей
ности, органите на СЮК, си
ндикатите и другите общес
твени и научни организации 
и стопанските камари да сс 
изготвят проектозакон за ос 
новите на единната 
моуиравителиа система на 
планирането, а успоредно с

Председателството на ЦК 
на СЮК посочва на необходи 
мостта в рамките на теку
щата икономическа полити
ка за 1У/3 година и работа
та върху 
на общата 
краткосрочна 
развитие на страната, после 
дователно да се разработят 
становищата на Десетия кон 
грес па СЮК, отнасящи се 
до по-ускореното развитие 
на стопански недостатъчно 
'развитите републики, а спе
циално на областта Косово 
и да се осигури осъществя
ването им.

реалните лични доходи.
Същевременно сме изпра

вени пред увеличаващата се 
инфлация 
ръст на потреблението. Про
мените

прекаленияи утвърждаването 
дългосрочна и 

политика на
тихата на развитие,. които 
ще бъдат изнесени на обсъ- 

в Скупщината., на.
в международните

икономическа отношения по 
влияха върху изострянето 
на проблемите, които по-дъл 
го време са присъствуващи 
в структурата на материал
ното производство и обще
ственото потребление и ус
коряват увеличението на ин 
флацията.

Председателството посоч
ва, че с наведените начални 
крачки в изменението на об 
ществените отношения не са 
премахнати съществените, по 
дълбоки причини, които обе 
ктивно обуславят стопанс
ката нестабилност. Още съ
ществуват отношения, в ко
ито резултатите на труда 
са отделени от производите
лите, и в които разпределе
нието на акумулацията се 
върши без сдружения труд 
и неговите интереси и съз
дава задължения, по-големи 
от реално осъществения до
ход.

ждане
СФРЮ.

В работата върху решава-' 
пето на откритите въпроси 
на системата и политиката 
на развитие е необходимо 
активно участие «а П 
дателството на ЦК на 
Изпълнителния

скупщини 
до федерацията

телни резултати със същев
ременно упоритата борба об 
ществените носители на са
моуправителното споразумя
ване и обществено договар
яне да се оспособяват за 
успешно овладяване и пре
одоляване на противоречия
та, които обективно съще
ствуват или се създават и 
за премахване на субектив- 
ните слабости, явяващи се 
било във вид на тенденции 
за споразумяване и договар
яне извън конституционно 
определените рамки и осно
ви, било във вид на бавност 
и непоследователност; кои
то затрудняват самоуправи
телното споразумяване и об
ществено договаряне.

Органите на ЦК на СЮК 
са.дължни в съдействие със 
съответните държавни орга
ни и други обществено-поли 
тически организации и нау
чни заведения да ускорят 
работата по съгласуване на 
всички области в обществе
ната система с Конституци
ята и утвърждаване на об
ща дългосрочна политика на 
развитие на страната.

Председателството на ЦК 
на СЮК счита, че в обста
новката когато не са реше- 
ни някои съществени въпро
си в стопанската система и 
в политиката на развитие, 
всички обществено-политиче 
ски общности и -всички от
расли иа стопанството и па 
останалите общеовени лей 
пости трябва толкова по-от 
говорно да се държат и във

редсе- 
СЮК, 

комитет на 
Председателството на ЦК на 
СЮК. както и на републи
канските и областните ръко 
водст.ва на Съюза на кому
нистите и другите обществе 
но-политически организа

ции.

Резултатите в селскосто
панското производство пред 
ставлят значителен стабили
зационен фактор в нашите 
обществено - икономически 
процеси. За по-нататъшното 
развитие и подтикване на 
ослскостопадкжото производ
ство и развитие иа самоуп- 
равителните социалистичес
ки отношения необходимо е- 
последователно да се прове
дат у твърдените договори и 
споразумения за развитие то: 
иа алпронромшиления комп
лекс и осъществява полити
ката на Десетия конгрес на 
СЮК.

3. Комунистите са длъжни 
енергично да‘ се застъпват 
за запазване на постигнати
те положителни резултати ■ 
и за премахване на трудно 
стите произтичащи от теку
щите стопански процеси и

а) Председателството реши 
отговорните органи при ЦК 
на Съюза на югославските 
комунисти в съдействие с 
останалите отговорни обще
ствено - политически органи 
във федерацията с осигуре
ното непосредствено сътруд
ничество на съответните фа 
«тори в републиките и об
ластите. иочвсестранно да ра 
вгледа* всички аспекти на 
Програма за антиинфлацн 
онната акция, както и меро 
приятията на стопанската 
политика, чрез които тя се 
провежда и въз основа на 
познанията, до които ще до
йдат — изхождайки от кон
ституционните определения 
— да предложат съответни 
мерки и раздвижат съответ 
ни обществени дейности.

Председателството на ЦК 
на СЮК изтъква, че по-на
татъшното развитие и укре
пване на самоуправителните 
социалистически отношения 
и на целокупната обществе
на система и успешното сто- 

и преодоляване

До приемането иа договор 
за общата дългосрочна по
литика на развитие иа стра
ната комунистите в оамоу- 
правителпите и други орга
ни трябва да се изборят за 
значителните въпроси па по
литиката на развитието да 
се постигат самоуправител- 
ии споразумения и общест
вени договори в сдружения 
труд между републиките и 
областите със сегашните ре
шения за употребата иа об
ществената 
ие се спре изграждането на 
системата на разширено въз

панисване 
на трудностите, които се яв 
яват както в текущите сто- 

процеси така и влански
областта на дългосрочното 
развитие на материалната ос 
нова на обществения 
са неразривно свързани ио-

ТРУА

между си.
2. Въз основа на познани

ето и на досега извършена
та работа по осъществяване 
на решения та на Десетия кои 
грес на 
телството оценява, че в цен
търа на обществената актив 
ност в сегашния период тря 
бава да бъдат прели всич-

акумулация да

производство върху оамоу- 
правителни основи и възп
роизвежда съществуващата 
структура -на производство*

СЮК Председа-
са-

(На стр. 4)то.
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ЗАКЛЮЧЕНИЯ
ОТ 1У-то ЗАСЕДАНИЕ НА ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА ЦК НА СЮК 
ПО ОСЪЩЕСТЯВАНЕ ПОЛИТИКАТА НА СТОПАНСКАТА СТАБИЛИ
ЗАЦИЯ
ДА СЕ ОСЪЩЕСТВИ ПО-УСКОРЕНО ИЗМЕНЕНИЕ НА ОБЩЕСТВЕНИТЕ 
ОТНОЩЕНИЯ В СЪГЛАСИЕ С КОНСТИТУЦИЯТА И РЕШЕНИЯТА 
НА X КОНГРЕС НА СЮК

пате норми па повеление 
субектите в обществено въз
производство. За -последова
телно спазване на законите 
и предписанията, 
сс до платежоспособността 
на стопанството, стопански
те ръководители ще понасят 
пълна политическа отговор
ност.

то стопанство, та то да бъ
де способно за по-съгласува
но и
зане в чужбина, 
трябва да се посвети «нима 
ние

Организациите на СК са 
длъжни да продължат и заз 
дравят преди започната об
ществена акция тю спестява
не във всички среди и ат 
всички равнища, като дават 
инициатива за приемане на 
съответни програми н меро
приятия но спестяването в 
оргапизащште на сдружения 
труд, общностите на шпоре 
сито и общественснюлптиче 
ските общности.

Върху тези основи покрай 
другото тряова да се изграж 
да политиката на икономи
ческото и социално разви
тие през IV/о година.

(ОТ 3 СТР.) де много обременяват плате 
ж1111и баланс ма страната. по-коордииирано иоли- 

ОсобеноНеобходимо е компетен- 
тните органи спешно да раз 
гледат инструментите в сто
панската система, които бла 
гоприятствуват за инфлация
та и да предложат необхо
димите изменения още при 
утвърждаването на икономи 
чеоката политика за 1975 го 
дина. Това, покрай другото, 
се отнася до фактурираната 
реализация като основа за 
утвърждаване на дохода и 
изпълняване на определени 
задължения, начин на еми
сия на кредити върху база
та на фиктивни -пари и дру-

Необходимо е сдруженият 
труд час по-скоро да стане 
носител па включването в 

разделе-

от пасящи
сключването на 

и дългосрочни
на

комплексни
стопа» юки ш I га ж им сити 
промишлена кооперация, на
учно - технологическо сътру 
дннчество, инвестиционно из 
граждаие и други икономи
чески отношения е развива- 

и необвързаните

международното 
пие па труда, което е от съ 
ществспо значение зц падде 
лявапе па онези форми 
държавното регулиране в та 
зи област и онези форми па 
преливане па дохода върху 
•гази основа, които могат да 
имат опра пич ава що 
върху развитието па самоуп
равлението.
11'рс\лседателС'тпото
па СЮК препоръчва на Съю 
31 шя изпълнителен съвет да 
преразгледа обема па наме
сите па Федерацията в сто
панството п открие процес 
па пренасяне па тези фун
кции па сдружения труд.

за

па
Необходимо е комунисти

те да се изборяг веднага да 
се приемат решения па ску 
птиците на обществено-по
литическите общности и са- 

общности

щпте се 
страни-влияние

моуправителпите 
на интересите за връщане 
на прихода над сумата угвъ 
рдена с Резолюцията за ос- 

политиката на об

Необходимо е по-адскват 
но организиране па външно
търговската мрежа и ио-ефи 
каено действуваме на 
ставмтелствата па трудовите 
организации в чужбина. За 

с необходимо ла се 
води борба срещу явления
та па монополизъм, нелоял
на конкуренция, частиособ- 
ствсничество и злоупотреби 
и за по-орган изпрана и по- 
качествена кадрова полити
ка с което — между друго 
то — ще се обезпечи после
дователно провеждане 
пашата политика и в 
област. Задължават се кому
нистите в организациите на 
сдружения труд. стопанските 
камари и компетентните ор 
гани в обществено - полити 
ческите общности да 
дят тези проблеми и за тях, 
въз основа на Конституция
та. да сключат обществени 
договори и салюуправител- 
ни споразумения и предприе 
мат други необходими мер-

13 -гази насока
ЦКпа

п ред-го. новите на 
щесгвсно • 
развитие на Югославия през 
]974 година. В републиките 
и автономните области тря
бва критически да се ггрера 
згледат и анулират решени
ята. с които се навлиза в ка 
гтиталовложения без реално 
покритие и в друго потреб
ление над разполагаемия до 
ход. Без отлагане в система
та трябва да се вгради та
къв механизъм, с който ще

0) да се ускори работата 
по изграждане на система
та и основите па политика
та па цените в съгласно с 
конституцията, като една от 
приоритетите 
н политически задачи.

икономическотоНеобходимо е да се пред
приемат и конкретни мерки 
за по-ускорено изменение 
структурата на производ
ството, което час по-скоро 
ще оевоооди страната от 
вноса на онези суровини, въз 
производствени материали, 
горива и храни и други про 
изведения, които сме в със
тояние рационално да про
извеждаме от собственте 
си ресурси.

Борбата срещу инф.хадия- 
та изисква решително и е- 
фикасно действуване против 
всички причини за инфла
цията и да се мени поведе
нието на всички фактори в 
обществото и общите ооще- 
ствени усилия по-рационал
но да израходваме и акция
та да. се води върху широк 
Фронт на целия самоуправи- 
телен механизъм. Намалени
ето на инфлацията търси от
казване от онова потребле
ние, което надминава възмо
жностите на стопанството, 
отказване от различни инве 
стиционни и други програлш 
на потребление, които вме
сто в продуктивни цели ан
гажират обществените сред
ства за цели, чието осъще
ствяване в днешните усло
вия не е необходимо и при
оритетно. Председателство
то на ЦК на СЮК задължа
ва всички организации и ръ 
ководства на СК пряко да 
се ангажират върху тези за 
дачи.

целта

обществени
Необходимо е в органите 

на Федерацията да се разгле 
да. взимането на заеми в чу 
жбппа и осигури възстано
вяване на такава

Комунистите във всички 
самоуправителни и общест
вени органи на всички рав
нища веднага трябва да раз
движат самоуправлтелиите 
•органи, синдикалните и дру 
гите политически организа
ции да поведат наи-решител 
на борба срещу явленията и 
тенденщште на неоправдано 
покачване на цените от 
страна на организациите на 
сдружения труд, ползващи 
от обстановка на пазара, за 
да осъществят нетрудов до
ход, при което не държат 
сметка за цялото стопанст
во, с което се обезценява у- 
величението на личните до
ходи и застрашава жизнено 
то равншце-

систсма 
което щс е обез- пана заеми, с 

печи те да стават под непо
средствено влияние и 
трол па сдружения труд. 
договори между републики
те п областите и сдружения 

трябва да се обезпечат

тази
коп-

се осуети от стопанството да 
се взимат повече средства, 
отколкото г- политиката и до 
говорите е утвърдено.тРУАмерки за насочване на чу ас 

дсстрашште средства по раз
решаване на структурните 
проблеми в стопанството.

обсъ-
Недопустимо е отстъпва

нето от утвърдената иконо
мическа политика за 
година доколкото тя не 
измени на начин, по 
е приета, с приемането 
целокупната отговорност за 
последиците, които могат от 
това да произтекат.

тази
се

койтоЗа външната платежоспо
собност на Югославия ие е 
отговорна само Федерация
та и нейните органи, но и 
стопанството, републиките и 
автономните области и дру- 

обществегш фактори.

на
КИ:

г) Спешно трябва да се 
прецени положението във 
връзка с неплатежеспособно 
стта и върху тази основа да 
се предприемат необходими
те акции и мероприятия за 
предотвратяване па тези явле 
пия.

д) Да се провеждат реши 
телни акции на Съюза на 
комунистите и другите субе 
ктивни сили върху творчес 
ката разработка и последо
вателното прилагане на при 
ншшите на дохода и на на
чалата на

гите
Затова те всички трябва де 
йио да участвуват в създа
ването на условията за ук- 

иа конкурентната

Неприемливо е незачита
нето на съществуващата си
стема и политика на цените. 
Трябва енергично да се про
тивопоставим срещу натиска 
насочен с пакачване на це
ните да се покрива нераци
оналната работа и ниската 
производителност на труда 
и с 
дей
да се прехвърлят върху дру- 
гиго, а също така и срещу 
опитите на отделни органи
зации всяко увеличеше на 
цените да оправдават с ви
сокото покачване на цени
те в света.

репване 
способност на стопанството 
на световния пазар, за насъ
рчаване на износа и за при 
лагане
приятия, за подобрение 
платежния баланс, при кое
то е необходимо да се пред- 

мерки

Комунистите трябва да се 
изборят самоуправителните 
органи в обществено-полити 
ческата общност и останали 
те обществени фактори да 
се противопоставят срещу 
капиталовложения без пок
ритие, увеличението на за
конните задължения и създа 
ване на излишъци с автома 
тични приливи на приходи 
п обществено - политически
те общности и общностите 
на интересите, увеличение
то на общото и съвместно 
потребление над утвърдени
те граници и разполагаемия 
доход, влагания в извънред
ни запаси на репродукцио
нен материал и стоки, кои
то не се търсят на пазара и 
заплащане на лични доходи 
без реално покритие в осъ
ществения доход.

Необходимо е да е издиг
не отговорността и дисцип
лината за спазване на зако- 
нопредписанията. относно об 
ществените договори и само 
управителни .споразумения и 
да се засили активнотта на 
компетентните органи, служ 
бата по обществено счетово 
дство, инспекции и работни 
чески контрол и 
телио да се провеждат 
роприятията, с които се обе 
зпечава законност, финансо
ва дисциплина и утвърдени-

разпределението 
според качеството и кошче 
ството на труда въз основа 
на живия и миналия труд и 
за постоянно приспособява
не и усъвършенствуване на 
основите, критершгге и ме
рилата за оценяване на ре
зултатите на труда и върху 
тази основа да се стимули
рат продуктивния и творчес 
кия труд.

меро-на други
на

това собственото ои без- 
ствие и безотговорност

приемат енергични 
за премахване па ненужния
внос.

В рамките на изграждане 
то на стопанската 
трябва да се предвидят 
роприятия, с които текущо
то и дългосрочно материал
но да се стимулират, както 
на организациите на 
жения труд. така и общест- 

политическите

Задължават се централни
те и областни комитети да о 
съществят преглед и кон
трол над движението и със
тоянието на съвкупните ба
ланси в своите републики и 
автономните области и вър
ху това да включат компе
тентни органи и съответни 
организации.

Необходими са по-големи 
усилия в организациите на 
сдружения труд за увеличе
ние на производството, и до 
хода, увеличението на про
изводителността на труда, 
по-интензивно сдружаване 
на труда и средствата, подо
брение организацията на тру 
да, по-пълно използване на 
мощностите, намаляване на 
производствените разходи, 
укрепване на трудовата -дис
циплина, за по-пълно изпол
зване на съвкупния фонд на 
труда, по-голямо . приемане 
на работа на млади школу- 
вани кадри и изобщо, за по- 
ефикасна и по-рентабилна 
работа.

система 
ме-

Трябва решително да 
противопоставим срещу явле 
нията на използване на мо
нополистическото положение 
на пазара с цел за неосиова 
телно получаване на доход и 
срещу явленията на наруша
ване на единния югославски 
пазар.

Трябва да се 
със

се вложат уси- 
самоуправителн илня

споразумения и обществени 
договори да се регулират не 
само въпросите по разпреде 
лението, но и получаването 
на дохода.

САРУ-

общ-веио
пости, за такава 
по развитие, с която се обе 
зпечава положителен плате
жен баланс и възстановява

политика

Трябва да се ускори осъще 
ствяването на задачите по 
съгласуване на самоуправи- 
телните споразумения и об
ществени договори в тази об

специална материална отго
ворност за оня, който про
вежда такава политика, с ко 
ято
влияе върху платежния ба
ланс на страната.

в) да се предприемат нео
бходими акции и мероприя
тия, с които ще се надделе
ят неблагоприятните тенден
ции в осъществяването 
износа и вноса и да се на
мали дефицита на 
ния баланс на страната.

неблагоприятно се
ласт с конституционните ре 
шения. За

на
по-ускорено 

пълняване на тази 
необходимо е час по-скоро 
да се приеме междурепубли 
кански договор, който ще 
регулира общите основи за

из-
Имайюи предвид промени

те в международните иконо 
мически отношения и влия
нието им върху нашата стра 
-на, както и потребите и въз 
можностите на нашето раз
витие, необходимо е да 
полагат по-големи усилия за 
по-съвременно и по-рациоиа- 
лно организиране на наше-

платеж- задача,

При сегашните условия 
във всички среди е необхо
димо да се утвърди и про
вежда последователно ком
плексна програма по спестя
ване на всички видове енер 
гия, суровини и други вно- 
ни произведения, които твър

последова 
ме-

получаването на дохода и 
разпределението му в съгла
сие с Конституцията.

се

(На 5 стр.)
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(От 4 стр.)
Необходимо е решително 

да се противопоставим сре
щу в практиката доста раз
пространените тежнения към 
уравниловка и явленията на 
осъществяване на високи за
плати, които не са резултат 
на труда, с което сериозно 
се застрашават усилията на 
сдружения труд в борбата 
за по-голям доход и последо 
вателно разпределение спо
ред резултатите на труда, 
за увеличение, на производ
ството. повишение на произ 
водителността и ефикасното 
стопанисване.

Осъществяването на прин- 
ципа на разпределението епо 
ред резултатите на труда и 
на принципа на социалисти
ческата солидарност и вза
имност трябва да бъде в це
нтъра на идейно-политичес
ката дейност на Съюза на

обществена 
и политическа задача на вси вителното 
чки членове, организации и 
ръководства на СЮК.

рвостепеина мунистите има в самоупра 
социалистичес

ко общество, както и от не 
говата политическа отгово 
рност за целокупното ма
териално и обществено раз
витие. членовете, ръковод
ствата и организциите на 
Съюза на комунистите, тря 
бва още повече да се анга
жират. разгърнат акция и 
укрепват водещата си роля 
и отговорността в тази об
ласт.

КОМЕНТАР

Желания и възможностиОбществено - икономиче
ските процеси в тази годи
на и проблемите, които ги 
съггьтствуват. сочат необхо 
димостта 
на СК и комунистите в са- 
моуправителните. общест
вени и други органи, в Си 
ндиката. 
кия съюз и другите органи 
зации да направят дълбоки 
анализи на стопанската об 
становка и критически да 
сравнят своите резултати
те на своя труд с решения
та на Лесетия конгрес и за 
дачите на комунистите в 
стопанската стабилизация 
и в останалите области на 
обществено - икономически 
те отношения. Необходимо 
е да се стблюдават откри
тите проблеми и неизпъл
нените задачи, утвърдят ко 
нкретни програми, опреде
лят срокове и носите*и в 
изпълняването на задачите, 
контролира провеждането 
им и предприемат акции, 
които ще допринесат отно 
шенията и процесите да се 
съгласуват с политиката на 
Съюза на комунистите и за 
всяко нарушение или неп- 
ровеждане на договорена
та политика утвърждава 
конкретна политическа от 
говорност. При това Пред
седателството на ЦК на 
СЮК изтъква, че не се ка
сае само чо отпорите сре
щу развитие на социалис
тическите самоуправител- 
ни отношения и на осъще
ствяване на икономическа
та стабилизация, но и нес
правяне. липсата на опит и 
незнание, па ръководства
та и организациите на СК 
трябва да се ангажират и 
творчески да 
решенията, с които се доп
ринася за оживотворяване 
то на Конституцията и кон 
гресните решения.

Изхождайки от водещата 
роля. която Съюзът на ко-

Твърде сериозно е положението в училището 
за квалифицирани работници в Босилеград. Стигна
ло се е дотам, че е неизвестно как занапред, според 
законните изисквания и съществените нужди, да 
се организира обучението за 150 ученика. Нереше
ните кадрови и материални проблеми, довеждат 
под въпрос съществувай ито на това училище, което 
за три години готви кадри, необходими на нашето 
стопанство.

организациите

Социалистичес-

Необходимо е да се раз
вива коитинуирана и реши 
телна идейно-политическа 
дейност, с която се осигу
рява пълна мобилизация на 
работническата класа и ос 
таналите трудови хора и 
всички творчески сили в 
нашето общество върху от 
криване ма конкретни ре
шения за тези и други акту 
ални въпроси и укрепва тях 
пата отговорност по осъще 
отсяване политиката на и- 
кономическзта стабилиза
ция и целокупното общест
вено - икономическо разви 
гие.

Необходима е по-голяма 
политическа координация 
и съгласувано действуване 
на Съюза на комунистите 
и другите обществено-поли 
тически организации, само 
управителни, обществени 
и държавни органи на вси
чки равнуща в решаване
то на въпросите от тази об 
ласт. изхаждайки от това 
всеки да отговаря за изпъл 
няването на своя дял от ра 
ботата.

Председателството на ИК 
на СЮК и Изпълнителният 
комитет в съдействие с це
нтралните и областните ко 
митехи на Съюза на кому
нистите последователно ще 
работят върху осъществява 
нето на тези задачи, ще ра 
здвижват за решаване 
проблемите и за осъществя 
ването на тези заключения.

Белград. 8 октомври 1974 
година.

От преди четири години работи това училище 
в Босилеград. От тогава до днес малко проблеми са 
решени. Някои дори са се и усложнили.

Сега, от 14 предмета, 12 не проподават съот
ветни квалифицирани кадри. Училището няма со
бствени помещения и работи в сградата на гимна
зията. Оборудеиостта е лоша. Има само една 
шина за практическо обучение. В стопанските орга
низации в града почти и няма условия за практи
ческо обучение. Учениците учат и работят от за
ран, до вечер. Най-лошото е, че те фактцчерки са 
оставени сами на себе си, така че резултатите, кои
то постигат — незадоволяват.

Посоченото говори за не малко и не 
решаване проблеми. Кои са причините?

Всички компетентни за учебното дело в кому
ната. в случая са отговорни. Още в началото е 
ло известно, че едно такова училище е дота скъпо. 
Обучението търси много средства, но затова кадрите 
бързо отплащат. След тригодишно обучаване — те 
направо отиват в стопанските организации, в произ
водството.

— Необходими юа няколко милиона динара, 
за да се осигури такава оборуденост на училището, 
с която квалифицирано можем да обучавам учени
ците. Нужни са и допълнителни средства за дефи
цитни кадри — казва управителят на училището, 
Стоян Анастасов.

Тези средства не е в състояние да осигури нито 
образователната общност, нито общинската скупщи
на. Търси се друго решение.

Не от скоро се говори за интеграцията на то
ва училище с гимназията. Когато всичко било прес
метнато с молив, се установило, че друг изход ня
ма. За това съществуват решения и на двата колек
тива. Къде са причините за протакането на реше
нието?

ма-

комунистите и останалите са- 
моуправителни органи и ор
ганизации. Трябва да се бо
рим за такава социална за
щита и обществена солидар
ност, която ще бъде в съгла
сие с потребите и възмож
ностите на етопаството и со
циалната политика в наше 
то самоуправително общес
тво.

леки за

ои

Прекият носител на дейно 
стта по тази задача трябва 
да бъде Съюзът на югослав
ските синдикати.

Председателството на ЦК 
на СЮК подкрепя инициа
тивата и препоръчва на ко- 
мпететните органи да опреде 
лят задачите, носителите на 
дейност и срокове, в които 
трябва да се приемат всич
ки необходими индикатори, 
с които трябва да се осигу
ри на всички субекти в об
ществения труд по-пълен пре 
глед за всички стопански 
процеси с доставянето на да 
нни и сравнения и даване 
на най-комплекгни анализи 
в тази област.

Преди всичко, в неизучеността как тоя въпрос 
законно да се приведе докрай. Някои считат, че 
училището за квалифицираните работници първо 
трябва да бъде самостоятелно, за да може да се 
обедини с гимназията. Други отричат необходимо
стта от процедура, изтъквайки че условията са из
пълнени. Има и отпори на това мероприятие. Ио

приложат
4. Председателството на 

ЦК на СЮК подчертава, че 
осъществяването на решения 
та на Десетия конгрес на 
СЮК за непосредствените 
задачи на комунистите в сто 
ланската стабилизация е пъ

на

лични причини. В. В.

Интервю с Венко Димитров, секретар на ОК на 
СКС — Димитровград

разисква и решава във връз 
ка проблемите в трудовите 
организации, в другите сре
ди и в община га като цялост.

— Кои са най-иреките пр»-л 
стоящи пред СК и остаглли- 
те прогресивни социалисти
чески сили?

— Когато с*ава въпро,- за 
самото Писмо, искал бих да 

че то трябва да

коитопени ония членове, 
със своята опортюнистичес- 
ка, либералистическа. дема- 

подривна дей
ност пречеха на политическа 
та акция на комунистите:

— Акция да се установят 
различни антисамоуправител 
ни и други отрицателни явле 
мия и тенденции и 
носители и предприемане на

готическа и

Писмото-документ за трайна акция техните
подчертая, 
бъде разбрано като партиен 
документ с пострянна стой- 

а не като задача за оп- 
Б този сми

мерки против тях.
Подчертал бих. по мое мие 

ние, най-важните резултати 
от споменатите и други ак
ции:

— интересът за СК, него
вият авторитет, доверието на 
работническата класа и 
останалите социалистически 
сили в СК, чувствително по
раснаха;

— повишено с съзнанието, 
отговорността и единството

СК животът в СК стана 
по-динамичен, а акциите по- 
резултатни и енергични;

— ВЪВ ВСИЧКИ СРСДИ II
всички равнища с повишено 
чувството за отговорност; по 
добра е дисциплината, пос
тигнати са добри резултати 

области,

От Писмото на другаря Тито и Изпълни
телното бюро на Председателството на СЮК- 
изминаха вече две години. Това беше повод 
да се обърнем с молба к>м другаря Венко Д 
Тигров, секретар на СКС в Димитровград, да 
ни отговори на няколко въпроса.

пост,
ределеи период. 
съл стурува ми се, че имане 
разбиране, което и на прак
тика се почуетва по това. че 
в някои среди и на някои ра 
птица акцията донякъде на
маля. Чувства се известна па 
сивиост. Но също 
:»або\чз1,з у настояване за 
Писмото и за някои негови 
изисква, ия пак да си прнпо 
мним. Това-всъщност е необ. 
ходимо, защото то е траен 
докумечт. В момента задачи, 
които са най-важни са провс 
жлано на Конституцията и 
на ко пресните решения. Вси 
чко това може да бъде успе 
шпо ос мцесгвено ако постоя
нно бъдат присъстващи изис
кванията на Писмото за един 
ство в СК, за ччергична, взи. 
екзгелна и безкомпромисна 
борба, за самоуправление,- 
за социална сигурност и до 
мннмроща позиция на работ 
ническата кла ..а и т.н. Следо 
вателно. ю най широк смисъл

па

нен характер и неговото най- 
значение се състои вИзминаха две години от 

Писмото. По ваше мнение, 
какво е значението на Писмо
то за СЮК? п „то— Значението на Писмото 
за СЮК е огромно. Писмото

така сеголямо
това, че със своите кристал
но яони становища успя да 
мобилизира СЮК и всички 
прогресивни сили в нашето 
общество още по устремно и 
решително да провеждат в 
дело борбата против всички 
слабости и уклони, които го

ла ред се натрупваха и

па

време 
значителна боризлезна по

гТза своето° единство, за заз 
дравяване на своята рък
деща идейно-политическа п
зиция като авангард на Р 
тническа класа за 
ването на различни антисо- 
циалистически и аи'ГИС*™°Д?> равителни явления в нашето
общество. Израз на т 
чинания и акции 
ко кругя.и събития, каквито 

21-то заседание на прадсе
адсе«Т на” Деиграл.гняко

гщм^Тито^ЩЮА *оСществиго^ 
политическия актив иа 
Сърбия и като връх на ®сич 
ко това самото Писмо. Като 
документ
грамен, но повечето

на

дини
в самия СЮК и в цялото 
ше общество.

на-
почти във всички 
намалени са явленията на 
злоупотреба, своеволията и 
подобни, постишати са нача
лни резултати в борбата за 
по-добро социално състояние 
иа работниците, за премахва 
не иа социалните разлики и
лр.;

— Какво е предприето във 
провеждание на Пи 

Димитровградска об
Венко Димитроввръзка с 

смото в 
щина? пателсн анализ па всичко 

преди Писмото, на всичко 
онова, което беше налично 
онова което след Писмото е 
предприето и постигнато и 
установихме задачите, които 
по нататък ни очакват. Да 
спомена само следните:

— Укрепване акционното 
единство в редовете на пар
тии! ште организации и в- 
тази насока от СК са отстра

— Акциите които водихме 
и водим за осъществяване иа 

произлизащи от Ни 
които

са
— цялостно погледнато съз 

дадена е сравнително стабнл 
на политическа 
която СК напълно контроли 
ра таква атмосфера която до 
принася иа равноправен и 
демократичен начин да се

задачите
омото и резултатите 
в тази насока постигнахме 

евидентни. В иа-
ептулция, на думата «аща основна и 

най-важна задава е и по-иа- 
татък зстава борбата за Пис
мото на другаря Тито.

са налице 
чалото на тази година на из; 
бирателното заседание на Об 
щинската конференция па 
СК направихме твърде изчерПисмото има и про 

акцио- А. А.
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ДИМИТРОВГРАД

Спешно по развитието на туризма 

и гостипничарството
По развитието на туризма 

и гостнлннчарствого м Дими 
тгютрадска община разиск
ваха представители на обще
ствен ю-аюл1 т тескл 1те оргаш I- 
защш, организациите на сдуу/ 
жения труд .Линя" 
град и туристнческо-гостнл- 
ничарското предприятие .ДСо 
лшас” — Любляна. Разгово
рите. бяха организирани по 
почин на Общинската скутци 
на и Основната стопанска ка 
мара в Ниш.

В разговорите доминираха 
три ооновни въпроса. Изгот
вяне на проект за урбанисти 
чеоко решение на туризма и 
гостилничарството. рсконст 
рукция на съществуващите 
мощности и сътрудничество 
между споменатите органи
зации.

Мненията във връзка с те
зи въпроси бяха единни. В 
Д1 ем нтр ов градска 
проблемите на гостилничар- 
ството и туризма са разглеж 
дани съвсем бегло и естестве 
но. че в тази насока не са по
стигнати особени резултати. 
Освен мотел „Уния”, хотел 
..Балкан’’ и кантора ..Ком
пас”) на граничния прелез 
Градини), както и няколко 
частни кръчми, нищо друго 
през последните 10—15 годи
ни «е е построено. А всичко 
това е недостатъчно да задо 
воли нуждите.

Не трябва да се забравя 
обстоятелството, че Димитро 
•вградска община е крайграни 
чна, през която годишно ми
нават голям брой туристи. Са 
мо през летния сезон прото
кът -на туристи надминава и 
50, хиляди души на ден. В те 
зи дни димитровградското го 
стилничарство изобщо не е 
в състояние тези хора да об
служи. макар и за един ден, 
а за повече не може и дума 
.да става.

Димитровград се намира 
на източната капия” на на 
щата страна и естествено, че 
впечатленията, които лишава 
щите пътници получават тук 
са твърде важни. Не може 
да бъде все едно. че през 
лятото например колоната 
на коли се протяга от Пи

рот до Димитровград. Б та
зи колона са били хиляди ту 
риеш, между които жени и 
деца, на температура от око
ло 40 градуса, оставени сами 
на себе си. Нито едно от спо 
менатите предприятия не с 
проявило инициатива поне 
да обезпечи минерална вода 
за същите. В случая са сс 
намесили цаетпи лица, кон
то са продавали дори и оби
кновена вода, което никак не 
е приемливо.

Освен това, с да се обми
сли за развитието на туриз
ма. Не трябва да се забравят 
прелестните красоти — ждре 
лото на Ерма, Поганопеки 
манастир. Петърлашката пе
щера и много други местно
сти, сякаш създажмш за ту
ристически обекти.

С оглед на всичко това бе 
изтъкнато, че е нужно да се

предприемат спешни мерки 
за разрешаване та посочени 
те проблеми. В тази насока 
бе заключено до 20 ноември 
да сс .разгледа съществува
щия градоустройствен проект БЛИЦ-ИНТЕРВЮ ЗА НОВАТА 

СКУПШИНСКА СИСТЕМАЪел- и да се .види какво може от 
него да се използва и какво 
ново се жедас. А трябва да 
се изготви и подробен градо 
устройствсп план за туристи- 
ческо-гостилпичарск!! обек
ти в общината. От своя стра
на, „Комгт,. и „Унии” ще 
предприемат мерки за рекон
струкция н логражденпе па 
СЪ111ССТ вуш 111ИТС М ОВ IП ОСТИ.
Общинската скупщина и Ос 
1 кишата стопанска камара в 
Ниш трябва 
програма за сътрудничество 
М е Ж Д у ГОСТИЛ IИ1 чп рс к О-Т V Р11- 
стичеокитс ягредприятия па 
територия на общината.

НЯКОИ РАБОТИ ОЩЕ НЕ 

СА НИ ЯСНИ
през Радсйна, колите се дви
жат е голяма скорост и чо
век не може ла бъде никога 
спокоен. Изобщо. не се Дър 
жи сметка, че това е село, в 
което има малки леца. доби
тък и т.н. Търсим скупщина
та да предприеме съответни 
мсоки.

Искам отговор и на въпро
са: защо в нашето село все 
още няма улично осветление, 
а платихме за същото още на 
4 февруари тази година.

Бранно Димитров — работ 
ник, делегат на делегацията 
в конфекция „Свобода”:

— На заседа нието, което 
проведе нашата делегация 
бе оценено, че новата скуп- 
щинска система все още е 
недостатъчно ясна на всички 
членове в нашата делегация. 
ПорадЯ това търсим от Съве 
та на сдружения труд или 
Общинската скупщина да ра 
згледа този въпрос и да пред 
приеме мерки за запознава
не на делегацията с начини
те на работа. Мога да кажа, 
че никой не знае какво в ко
лектива той трябва да рабо
ти като член на делегацията.

Във връзка с материалите, 
които днес разглежда Об
щинската скупщина, най-гол- 
яма забележка имаме по въ
проса за общностите на ин
тересите. В материала се каз 
ва, че в Димитровград тряб
ва да е образуват десет об
щности на интересите и кои 
га тези общности. Обчае как 
ще работят тези общности, 
кой ше ги финансира и как
ва ще бъде ролята на работ
ническата класа в тези об
щности. от материала, който 
разгледахме не можа да се 
види. Всичко това трябва да 
^ъде обосновано с факти. 
Как и по какъв начин ние 
членовете на делегацията ще 
обясним на колектива 
това. кога то и на нас самите 
не е„достатъчно обяснено.

От делегацията ми бе въз
ложено и да потърся 
вор ще се ограничи лц коли
чеството на нефта което мо 
же да се купи. 
места купуват и по 10 000 ки
лограма отведнъж, което си
гурно .през зимата ше почув 
ствувзт димитровградските 
потребители.

Пред започване иа четвър- 
Общинската 

в Димитровград.
чата сесия иа
скупщина 
състояла сс неотдавна, попи
тахме двама делегати:

— Проведе ли вашата деле 
гации заседание по въпроси
те, които днес ще разглежда 
Общинската скупщина; има
те ли забележки по същите 

ли за някои

да изготвят

Л. Л.
община и разисквахте 

други проблеми?
Воин Дончев — селскосто

пански производител от Ра- 
дейна, делегат на делегация
та в Радсйна и Смиловци:

— Понеже този път навре-

БОСИЛЕГР АДСКИ АНАХРОНИЗМИ

Игра с водата
мс получихме материалите 
за сесията на Общинската 
окупщина, то и нашата деле 
гация можа обстойно да раз
гледа всички въпроси.

Делегацията, чийто прелета 
внтел съм аз. най-голямо вни 
мание обърна на въпроса за 
увеличение на облаганията 
за различни видове занаятчи 
ски услуги. В това отноше
ние ми бе възложено да от
правя забележка до скупщи
ната. Всъщност, касае се за 
следното: винаги, когато се 
увеличава данъкът. (макар 
това увеличение да възлиза 
и до 10 на сто) облаганията 
върху занаятчийските услуги 
се покачват веднага двойно. 
Нашето предложение до Об
щинската скутгшина е цените 
на услугите да бъдат под кон 

— хората нямат по всяко ^гюл на общинските служби, 
време вода за пиене! Наистина контрол имаше и

Но добре е едно-, общест- досега, обаче беше недоста
тъчно ефикасен.

Също у отправихме забележ
ка във вързка със съобщения 
та. Особено от момента, кога 
от получи.хме асфалтово шосе
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могат да се използват. По та 
къв начин се разгорещили 
разисквания, лишени от ос
нование. Това не са мнения 
на специалисти, нпто пък мие 
мия на компетентни и уведо 
мени по въпроса хора.

А -разпространяващите тези 
зловредни слухове забравят, 
че:
— в Здрава шя дом с големи 
мъки се извършват хирурги
чески операции, предимно 
поради лцпса. иа вода,,

— босилепрадчани не могат 
да употребяват баните си и 
другите домакински уреди,

— всеки час може да избу 
хне епидемия, защото Босиле 
град няма вода и не същест
вуват условия за спазване на 
хигиената.

Водоснабдяването иа Боси 
леград е проблем, който също 
ствува от повече години. Дъл 
го време не се предприемаха 
по-сернозни мерки той да се 
разреши.

По почин на обществено-по 
литическите 
бяха направени изследвания 
на съществуващите в околно 
стта на Босилеград извори. 
Установено е, че изворът в 
с. Извор е най-подходящ- 
Той е. толкова „силен. че. за 
нуждите на Босилеград ще 
бъдат взети само една пета 
от водите му.

Направени са постъпки око

организации

ло осигуряването на средства 
— обезпечени са 1,2 милиона 
динара. И когато дойде дре
ме да се тръгне в акция — 
възникнаха недоразумения. 

Някои хора, имащи частни 
водопроводи, които не са пря 
ко засегнати от липсата на вено-политичеокнте организа

ции са оценили, че въпросът 
с водата не може повече да 
се отлага и небелязали кон. 
кретни мероприятия.

вода, започнали да разпрос
траняват слухове, че в окол
ността на Босилеград има 
много други извори, които М. А.

Събрание на занаятчиите в Босилеград ктикува. Такива занаяти ста
ват все по-малко привлекате 
лни за младите хора. Най-гтро 
сто казано младите ги отми
нават. Освен това. още не са 
положени достатъчно грижи 
да се създават младн заная
тчии. Обучаването на 
жи при занаятчиите 
не е регулирано.

опитни занаятчии, които 
имат добре оборудени рабо
тилници. а техните услуги са 
все още незаменими. всичкоМладите не искат да 

бъдат занаятчии
На заседанието бе поиска

но общиноките инспекиции 
да въведат много по-годяма 
дисциплина, отколкото досе
га в оказване на занаятчий
ски услуги. Все още има за
наятчии. които безправно ра 
ботят, дори и такива, които 
след редовното си трудово 
отношение (работното овре
ме) упражняват занаяти. 
Има и занаятчия — пенсио-

отго-

младе
засега От другите

ОТ ПРАВИЛНОТО ВОДЕНЕ НА ОБ
ЩИНСКАТА ДАНЪЧНА ПОЛИТИКА ЗАВИ 
СИ НАЙ-МНОГО ИКОНОМИЧЕСКОТО ПО
ЛОЖЕНИЕ НА ЗАНАЯТЧИЙСТВОТО В КО 
МУНАТА

В разговор със занаятчин-
ите участвуваха общинските 
ръководители и отговорните 
от данъчната служба. Реди
ца забележки бяха основател 

и трябва да се регулират

А. Д.

пери, които също работят.
Тези моменти, според които 
ясно личи отсъствието на дей °т компетентните органи в

общината. Прието бе предло 
жението да се преразгледат 

по- и някои Данъчни облагания, 
за които се каза. че не са 
най-правилно определени.

Членовете на Сдружението 
на самостоятелните занаят
чии в Босилеград водиха об 
стоен разговор върху усло
вията, при които работят, ка 
кто и за общинската данъч
на политика.

ни облагания, които възлага 
общината. Добра реколта 

ечемик
ни

До тази констатация се 
стига, като се направи срав
нение на личния доход, кой- 
то осъществяват частните за 
наятчии и работниците от 
тоя бранш в обществения сек 
тор. В случая личният до
ход който изкарват занаят
чиите почти винаги е по-ма
лък — изтъкна се на заседа
нието и се посочиха редица 
такива примери. Разбира се, 
това не се отнася до някои

ното отношение на общин
оките инспекции, още повече 
влошават материалното 
ложение на занаятчиите.

Първо една комисия уста
нови, че не са верни слухове 
те, които с® пронасяха из Ди 
митровград че поради несъ
знателна работа са унищоже 
ни около два вагона ечемик. 
В „Сточар” казват, че в Ли- 
пинско поле са засети с ече 
мик 45 хектара площ. Ече
микът е ожънат и коопераци 
ята е получила от всеки хек 
тар по 31 мц. Това е г" 
телно добра реколта на 
мик.

От изказаното се стига до 
извода, че материалното по
ложение на някои занаятчии 
е доста лошо. Това е после ди 
ца не само на промишлено
то производство, което 
кои занаяти вече изтласква, 
но и на лошите условия за 
работа, а също така и на 
сравнително високите данъч-

Като последица на всичко 
това тига се дотам, че някои 
занаяти изчезват. Останали 
са стари занаятчии, които 
след година —г.две ще зами
нат в пенсия, а тогава техни
те занаяти, въпреки необхо
димостта. няма кой да ги кри

Да добавим ,че на терито
рия на общината има 72 реги 
стрирани частни 
които наскоро отново 
троят съвещание.

занаятчии, 
ще ус

ня-

сравни
ече-В. В.
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и В „КАЗАРМЕНИЯ РАЙОН“ В ДИМИТРОВГРАД

ДОСТАТЪЧНО ВОДА ЗА ПИЕНЕ
Този месец ще завърши ната на водопровода е 270 

метра. По този начин 130 до 
мове в района

ше слабо. Налягането е сла-строежа на новия водопро
вод с който ..Казармения ра 
йсн’ ще се свърже с главна 
та помпена танция. Дължи-

бо и поради отдалечеността
ще получат на района и малкия размер 

хубава питейна вода. Досега на тръбите — водата не сти- 
снабдяването с вода тук бе- гаше винаги до потребители

те. Занапред този квартал
равномерно ще се снабдяваБЕЛЕШКА с вода.

Забравени Стойността на водопровода
ИМОТИ с -ю хиляди динара, ь изгра

ждането му взеха учестие и
Местната общност в 

Долно Тлъмино
арменците. Те извършиха изне От нова дата се от-
копните работи, а търоитетърси

ст Общинската скупщи 
на в Босилеград да й

правят критики до зе-
постави строителнотомеделскиге кооперации. пред
приятие ,д радия". 11о тозиЗа актуалността на
начин Фондът за комуналносе дадат на ползване проблема говори и

обработваемите площи 
на бившата земеделска

строителство при Общинска-еднн твърде убедителен
та скупщина в Димитров-пример. През лятото зе
град е направил спестяванекооперация в това се- меделската кооперация от зУ на сто от стойността нало. не е окосила нито ед!ш
обекта. С тези средства щеСпоред съществуващи декар площ за собетве се постави водопроводнате законопредписания ни нужди. Главно доб- СРЕЩИмрежа в улица „22 дивизия” 
в същия район. 'Лрябва 
напомни, че проблемът с во
доснабдяването на Димитров 
град е висящ, защото в лет-

общината не може по рите ливади са ползва
ла селожително да отговори 

на писмения иск на ме 
стната общност. Случа 
чаят обаче открива 
един нов въпрос, доста 
крупен и сериозен. Ка
сае се за ползването на 
общественото имущест 
во в комуната.

Сигурно е, че тоя иск 
на местната общност 
няма да последва ако 
кооперативните 
ти бяха правилно пол
звани.

ли частните земеделци
Сигурно това е бил 

един от основните мо
тиви, поради които 
тлъминската местна об 
щносг е подала посоче 
Ш1ЯТ иск.

Няма ли тоя проблем 
още повече да се усло 
жни ако и останалите 
.местни общности по
търсят от Общинската 
скупщина кооперативни 
те имоти в своите се
ла? А това е вече рязко 
отдалечаване от пред
стоящото провеждане 
на новия закон за зе
меделските кооперации 
и кооперативните от
ношения.

Сигналът на тлъмин
ската местна общност 

не трябва да остане:
изстрелян

За успех е нужен упорит 

на всички“99иите месеци става прекомер
но изразходване на водата 
за поливане на градини и 
строеж на жилищни обекти. 
Изход от положението е в 
строежа на нов каптаж при 
„Ивкови воденици". С мини
мални средства водите на то 
зи извор ще може да се 
включат във водопроводната 
.мрежа, защото на врелото 
вече осъществува'обект. Ще 
трябва да се построят още 
два резервоара от по 600 ку
бически метра, за които вече 
е изготвен проект.

На комуналното предприя
тие „Услуга" предстои да 
разреши този въпрос, защо
то за целта набира средства 

•чрез местНото самооблагане 
— увеличената цена на вода

труд
Цанко Милее от Поганово е вече на 

шестдесет годишна възраст. Работи в тютю- 
нопреработвателното предприятие в Пи
рот. Известен е като добър сел
скостопански производител. Обаче оно
ва. с което Милев е особено задължил 
своите съселяни е обществено-политическата 
му дейност. За активността си тази година по 
лучи Септемврийска награда — грамота.

имо-

Случаят, който посоч 
ваме не е осамотен. На 
против нерационално 
ползване на кооперати
вните имоти има не 
само в • това. но и в 
много други села в ко
муната. Ако проследим 
протоколите на местни 
те общности и на съб
ранията на избиратели 
те ще забележим, че

Милев живее в Поганово. 
В хубаво подредена къща, 
почти образцов дом. Беше 
есенен ден, когато го потър
сихме. лижеше тютюн.

Засадих около 10 хиляди 
стръка. Достатъчно с бабата 
да се намирам на работа. 
Други култури не обработ
вам, понеже нямам време. 
Постоянно обикалям райо
ните Т. Одоровци и Погано
во. На тези райони имам към 
70 тютюнопроизводители, за 
чиято работа съм задължен. 
От тютюна има сметка, не 
по-малка отколкото малини
те. Все повече и повече има 
интерес за него. През изми
налите години не бе така. по 
ради ред причини, а 
много, че цената беше 
Обаче сега цената се покачи 
и хората все повече проявя
ват интерес към него...

— Септемврийската награ
да за мен е голямо призна
ние. Доволен съм от нея, въп 
•реки че не съм очаквал да 
я получа. Винаги съм участ

вувал в комунални работи в 
нашето село. Ние от Погано
во бяхме между първите, ко 
ито електрифицирахме село
то. Полюгнаха ни наистина 
от общината, но успяхме в 
тази акция преди всичко с 
упорит труд на всички жито 
ли от селото. Но електрифи
кацията не е единната ни ак
ция. Строихме водопроводи, 
селски пътища и т.н., а в мо 
мента строим пътя Погано
во — Погановски .манастир. 
Аз съм един от носителите 
на акцията и въпреки труд
ностите убедени сме. че ще 
успеем. След електрификаци 
ята, това е нашата най-круп 
на следвоенна комунална ак 
ция. Последен момент е да 
улесним нашия живот. И при 
нас да дойде автобус. Да бъ
дем по-близо до света. Да 
създадем по-добри условия 
за живот поне на онези, ко
нто остават в селото. Ето за 
що и аз се ангажирам във 
всички тези акщш.

„Куршум.
напразно”! та.В. В. Ст. Нацков
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АКЦЕНТИ

Мостове
наи-

ииска.И
пътища

А. Д.

Глошкият мост
ГОРНА ЛЮБАТАзабранени за минаване. Тс сегаовс са

се заобикалят, като обикновено сс мина- 
ва през реката, по нов импровизиран 
път. Това е нужиост, но не и решение. 
Довежда се под въпрос редовното под
държане ата съобщителните връзки към 
Любатския район, в който живее повече 
от една трета население в комуната.

Известно е, че Пътното предприятие 
във Враня има най-голяма отговорност 
за съществуващото положение. Ако вся
ка година беше строен по сдии мост. за 
което е имало средства, нямаше да се 
стигне до застрашаване на съобщенията.

Примерът на населението от село Гло 
жие говори тъкмо за тази възможност. 
Те са успели, с незначителна помощ на 
общината, да построят бетонно-железен 
мост дълъг 10 метра и на стойност от 
60 хиляда динара. Пътното предприятие, 
което разполага и със средства, и с ме
ханизация, има всички възможности да 
построи мостове и редовно поправя хгъ-

Босилеградска община има само един 
добър път. Това е асфалтовото шосд ми 

ПГЙз Дисина и Власииа. Оста- 
в комуната са в много 

състояние. Такъв е случаят с две
те най-важни съобщителни артерии: с 

Долно Тлъмино и през Ьесна

наващо 
налите пътища 
лошо Слаба активност 

на ССРНпътя към 
кобила.

Поправките и на единия, и на другия 
некачествени. 1 ова 

Изпълни-път са нередовни и 
бе и причината, поради която 
тел пият съвет на Общинската скупщина 
в Босилеград поиска компетентните ре- 
публикански органи да провъзгласят 
пътя Босилеград — Крива фея за път от 
втор разряд. Ако се приеме това пътят 
ще получи републиканско значение и 
ще се поддържа много по-качествено.

Проблем са и мостовете. Особено на 
пътя през Бесят а кобила. Гук е построен 
само един бетонен мост. Останалите са 
дървени, строени преди тридесет и по
вече години. Те са същинска опасност 
за моторните возила, особено за авгобу- 
ите и камионите. Няколко такива мост-

В оживените разисква
ния след това на дневен 
ред бяха сложени някои 
местни проблеми. На първо 
място се изтъкна, че пътят 
Горна Любата — Босиле
град е разбит и негоден за 
съобщения. Изнесе се също, 
че с изграждането на амбу 
латорията не първи, а ле
карски прегледи стават на

В началото на октомври 
в село Горна Любата се 
състоя конференция па мс 
стната организация па Со
циалистическия съюз, па 

която бяха обсъдени тези- 
сите на дългосрочното раз
витие на СФРЮ и някои 
местни проблеми. До тези 
сито говори председателят 
на Общинската конферен
ция иа ССРН в Босилеград 
Борис Костадинов,

улицата или по частни къ
щи.тищата.

В. В. Р. Дончев
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С участниците и Напило 
освободителната бопОа в 
смисъл на алинея ] на на
стоящия член са ианаине- 
ни: носители на Орден на 
Капалжоплжепа звезда с 
мечове носители на Оп- 
леи ма белия орел с мечо
ве и носители на Златен 
медал „Обилич", установе
ни в Черна тора през )Уь1

сия па Общността иа сдру
жението се определя и 
срок. определен за достав- 
пе на забележки, като то
зи срок не може да бъде 
по-къс от 30 дни.

След изтичането на сро
ка. локолкото забележки 
не са доставени, счита се, 
че по предложената ранг
листа няма забележки и че 
ранг-листата е утвърдена.

Член 31

ИНФОРМАТОР
, 'НА 4\

а*

ОБЩНОСТТА ПО ЗДРАВНО ОСИГУРЯВАНЕ голина. -
Ма лица от предишната 

алинея, които са били ор- 
функционеригапизатори. 

и активни членове на куиз 
организации.

Сдруженията са длъжни 
да изтъкнат предложение
то на ранг-листата да сло

на вилно място в по-
ПИРОТ лимговски 

или са сс занимавали с та
кава лейпост и, които за- 
рал това са осъждани с 
пълпосилна съдебна присъ
да па затвор па повече от 
6 месеца или са наказвани 
със строг затвор не сс 
отнасят разпоредбите па 
член 19, алинея 3 па наето 
ящия Правилник.

Ако сс касае за пенсио
нери. от които пито слип 

в На поло

жат
метенията на сдруженията 
така че да бъде достъпна 

всичкц ползващи се от 
пенсии л/ща.

Предложението на
трябва да бъде 
в помещенията паПРШ1Ш на

раш-
излистата 

тъкиато 
упълномощената служба на 
сдруженията до изтичането 

срока спорел член 30 па 
настоящия Правилник.

Забележките но пре.уложе

•А§

ЗА КРИТЕРИИТЕ ПО ИЗГРАЖДАНЕ И РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ЖИЛИЩА И 
ЧАСТНО ИЗГРАЖДАНЕ НА ЖИЛИЩА ЗА ПЕНСИОНЕРИ ИНВАЛИДИ ПО 
ТРУДА. КДКТО И ИЗРАЗХОЖДАВАНЕТО НА СРЕДСТВА ЗА ЖИЛИЩНО СТРО 
ИТЕЛСТВО НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩНОСТТА

не е участник 
освободителната война или 
носител па орлен 
алинея 3 па 
член» предимство има опя. 
който има по-дълъг пеисио

листо на раиг-листата се пре 
дставят на първостепенната 
комисия на Общността 
сдружението посредством съ 
ответните сдружения.

според 
настоящия

на
Член 24 — има жилище Ш и IV 

3 т.
След извършената про

верка и получените сведе
ния. първостепенната коми 
спя на Общността на слру 
женията преглежда и вър
ши оценка в точки на вся
ка молба поотделно спорел 
критериите, утвърдени с 
настоящия Правилник.
След извършване на оцен 

яването първостепенната 
комисия на Общността на 
сдружението сьставя отде
лно предложение на ранг- 
върши даване на жилище 
ща на ползване, отделно 
предложение на ранг-лис
та за одобряване на заеми 
според член 6, точка 4 и 
отделно предложение на 
ранг-листа за даване на за
еми според член 6, точка 
8 на настоящия Правилник.

Ранг-листата започва от 
номер 1 и продължава с 
оня номер, с който ще се 
върши даване на жилище 
на ползване, и одобря
ване на заем.

В ранг листата освен име 
то и презимето на ползу
ващия се от пенсия се вна
ся и броя на точките, ут
върдени за всеки отделен 
критерий от настоящия 
Правилник и общия брой на 
точките. В ранг-листата се 
внасят и данните, които са 
били предмет на оценка, 
както и данните за .големи 
ната на квартирата, която 
трябва да бъде дадена на 
ползване в зависимост от 
брой на членовете на се
мейството му.

Критериите за оценяване 
на молбите са следните:

1. жилищен въпрос,
2. семейно състояние 

(брой на членовете на се
мейството),

3. здравословно състоя
ние на подаващия молбата 
и здравословното състоя
ние на членовете на семей 
ството му,

4. времетраене на место 
жителството му на терито 
рията на Общността.

пен стаж.категория 
— има жилище I и П ка- 

I т.
Даването на жилища на 

ползване и одооряването 
на заеми се върши по иска 
не на ползуващите се от 
пенс.ш лцца

Молба за даване 
на заем се предста
вя до първостепенната 
комедия на Общността па 
сдружението посредством 
комисиите на общинските 
сдружения (т. е. градските 
отбери на Съюза на пенси 
онеоите и инвалидите по 
труда в Белград).

Молбата се написва на 
предписан образец, който 
утвърждава първостепенна 
та комисия на Общността 
на сдружението-

С молбата се представя 
и договор за ползване на 
апартамента и другите до
казателства. необходилш 
за утвържлавне на Факти
те. които са от значение 
при съставяне на ранг-лис
тата в смисъл на настоя
щия Правилник.

С молбата за даване на 
заем според чл. 6. точка 4 
се прилага покрай дока
зателствата от предишна
та алинея и доказателство 
за одобрен строителен поо 
ект и място за строеж, а 
към молбата за даване на 
заем според член 6. точка 
5 на настоящия Правилник 
се приласа и разрешител
но за строеж с доказател
ство .за притежание на мя
сто за строеж.

Първостепенната моми- 
сия на Общността на сдру
жението утвърждава и об
явява в печата конкурс, в 
който се определят сроко
вете за подаване на молби

Постъпилите молби се 
завеждат в книга на мол
бите. а върху приетата мол 
ба се изписва датата на 
постъпването и.

Член 32Член 30тс горни
Пенсионер, който отстъп 

ва квартирата на Фонда, 
получава покрай точките

Първостепенната комисия 
на Общността на сдружени 
сто с длъжна да разгледа 
всички забележки и ако се 
окаже нужда да извърши 
допълнителни проверки, а 
след това предложението на 
ранг-листата с целокупната 
документация, 
допълнително с направени
те проверки и със свое мне 
ние да се представи на вто 
ростепенната комисия на 
осигурените лица. която гря 
бва да вземе окончателно 
решение по забележките 
най-късно в срок от 30 дни.

(СЛЕДВА)

Предложението на ранг
листата за даване па жили 
ща па ползване, т.е. олобря 
нането на заеми, първосте-

Обш
от предишната алинея:

— за жилище I и Г1 като- 
14 т. нейната комисия па 

постта па сдружението пое 
лета вя на елпуженията за 
даване на забележки, а 
елин екземпляр от раиг-ли 
стата се лава на Комисия
та па Общността на сдру
жението е длъжна да изтъ 
кне в помещенията на упъл 
номощената служба.

При доставка на предло
жението на ранг-листата 
на първостепенната коми-

горни
— за жилище Ш н IV ка 

10 г.тегория
— за жилище V и VI ка- 

4 т.
забележки,

тегорпя
— за жилище VП и VIII 

1 т.категория 
—Ако на член от семейст
вото се падат жилищна по
върхност:

— ло 7 метра квадратни
6 т

— от 7 до 9 метра квал 
ратни

— от 9 до 12 метра квал 
ратни

— над 12 метра квадра

3 т НА ЗДРАВНИ ТЕМИ-----

Има ли опасност от 

грипна епидемия?

1 т

тни
В жилище, което може 

да се подели, повърхността 
на общите помещения се 
взима с 50%.

2. Семейно състояние:
Подаващият молбата и 

всеки член на семейството 
получава по 1 точка.

Като членове на семей
ството в смисъл на настоя
щия Правилник се считат: 
съпруг или съпруга, деца и 
родители, локолко-зо с по
даващия молбата живеят 
в едно семейство.

За членове на семейство 
то се считат и внуци, братя

Предполага се. че през.. идващата зима у нас мо
же да дойде до грипна епидемия. Сигнал 
грипната епидемия през лятото, която 
в Далечния изток. Миналата

за това е
върлуваше 

зима у нас имаше из
вестно число болни от грип така че при голям брой 
хора не е получен естествен имунитет 
болест. против тази

Това мнение неотдава изнесе директорът на Ин
ститута за имунобиология и вирусология в Белград 
примариус д-р Любннко Стойковнч.
пп«ВтР1Ш' 46 ?ирусУ на гР,та (забе-шзан още 
през 1933 голина) е дооре изучен, засега, според ду

А'р Стойковнч не са намерени никакви хи
мически средства, т.е., не съществува ефикасен ан- 

Успешно можем да се предпазим 
болест. Засега наи-доора защита срещу грип 

представлява ваксинацията, чрез която обикновено 
се постига успех в 75 до 90 на сто случаи, твърди 
този опитен специалист. У

При всички

и сестри, които нямат ро
дители. а подаващият мол
бата ги издържа 
с тях в едно семейство.

3. Здравословно

и живее

състоя
ние:

Подаващият молбата и 
членбвете на семейството 
му. които боледуват от ту 
беркулоза. паралич, слепи
ло. някое душевно заболя
ване или са военни иивали 
ди. или инвалиди по труда, 
получават по 5 точки.

4. Времетраене на съвме 
стния живот:

Според дължината на 
времето на съвмесния жи
вот на територията на об
щината се числи:

— за време от 5 до 10 
години

— от 10 до 15 години 8 т.
— от 15 до 20 години 12 т.
— над 20 години

5 забелязано, че от тази област най-лшо- 
1 о страдат хора над бСЕгодишна възраст и хронично 
болш, от сърдечни разстройства и градоболм 
мо зарад .това здравните служби 
препоръчват ваксинация на 

казва д-р Стойкович..
С ваксинация против грип на първо място тря- 

бва да защитим онази част от активното население
нормален живот*®" и квеАОМС™а. необходими за

-ГтъкГ^В^С„чС ^С™яб1Г
колкото се може по-гелям брой хора ошбе™
1969ЯПЩ^ ПРИ ПОЯВаТа на Пшгак •епидеС
еелениеГ<кълртг7 НаС най-мног° страда селското на- ение, където имаше и най-л*ного смъртни случаи

Като се има предвид, че грипна с 
да се очаква към декември-февруари ваксинацията

и следващия
Хронично болните,

Стойкович, трябва 
защитят.

из

Член 25

След изтичането на сро
ка според член 24 на наето 
ящия Правилник комиси
ите на общинските сдруже 
ния извършват проверка 
на доводите в молбите, а 
правят и обиколка нз квар 
тирите.

Слел извършената про
верка комисиите при об
щинските сдружения пред 
стават молбите на първо
степенната комисия на Об 
щноо-тта из сдружението с 
мнегцте и предложение на 
сдруженията.

След постъпването на мол 
бите. ако се окаже нужда, 
първостепенната комисия 
на Общността на сдружени 
ето и сама върши проверка 
в смисъл на 
член.

в света и у нас 
такива хора против грип

Член 28

За критериите от преди
шния член се утвърждава 
следния брой точки:

1. жилищен въпрос:
— няма жилище не при

тежава жилищно, съжител

4 т.

18 т.

Член 29 на се-
ско. или защитно отноше
ние

през
28 т. Аоколкото двама или по

вече пенсионери имат съ
щия брой точки, утвърдени 
според член 28 на Правил
ника. предимство ще има 
оня пенсионер, който е уча 
ствувал в Народоосвободи 

— 6 т. Телцата борба.

— има жилище, извън ка 
21 т. епидемия можетегориите 

— има жилища УП и 
VIII категория 15 т.
или като защитен под на- 

15 т.
— има жилища V и IV 

категория

както твърди д-р Любинко 
непременно и час по-скоро да сеем

настоящия
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АНКЕТА НА ^БРАТСТВО« ЗА УЧЕБНИЦИТЕ

Борба за качество
Продължаваме 

анкета за учебниците за учи 
лищата от българската наро 
дност. В този брой предава
ме изказвания на преподава 
тели от основното

с нашата пример има орекалено много 
рецитации и 
стове от Вазов, 
стматия се нуждае от основ 
на преработка като в новото 
издание се .внесат и 
текстове 
еългарска литература. Зана
пред по-голямо внимание тря 
ова да се ооърне и на говор 
ните упражнения. Ние живе 
ел1 в среда ,с неправилен пра 
ьоговор. вашите ученици ед 
накво добре знаят и еднакво 
дооре не знаят и български 
и сърбохърватски език. По 
сьроохърватски език ни е 
много неооходим наръчник, 
^ега си служим с такъв, кой 
то се употребява в училища
та на русинската народност 
във Войводина. Но този на
ръчник се оказва неподход
ящ, защото за началните кла 
сове е печатан на латиница, 
а за по-горните — с кирили
ца. На нас ни трябва тъкмо 
обратното, защото 
учим кирилицата, а след то
ва латиницата.

Имам известен опит в пре
веждането на учебници. Счи 
там, че добър учебник може 
да преведе само добър пре
водач. Не съм за обявяване 
на конкурси. На мнение съм, 
че група автори, които рабо
тят с години и се познават 
добре могат да направят до
бър учебник. Повече очи — 
по-добре виждат.
КОМИСИЯТА ДА ВЛЕЗЕ В 

РОЛЯТА СИ...
Атанас Филипов, преподава 

тел по физика: — В седми 
клас работя по стария учео- 
ник, .макар че за сърбохърва
тските училища е издаден 
нов. Още не е преведен на 
български. В осми клас ня
мам никакъв! Казват, че.бил 
преведен още лани. но не го 
изпращат. Възникнали някои 
недоразумения около превеж 
дането на мерните единици.

Аз считам, че избраната 
преди две години в Ниш ко
мисия трябва да влезне в 
ролята си. И друго нещо: за
що не се опита щом един уче 
бник (като ръкопис) се одо
бри на сърбохърватски — па 
ралелно не се превежда и 

български език. В такъв 
лучай няма да има голямо 
закъснение в издаването му?
КАЧЕСТВОТО — ЖЕРТВА

НА ПЕЧАЛБАРСТВОТО!

много тек-
Тази хри-

- училище 
.,Моша Пияде'’ в Димитров
град.

повече
от съвременната

ЖИВАЧЕН ПРАХ — ЩО Е 
ТОВА?

Радко Каменов, преподава
тел по химия: — Преводите 
на учебниците по химия от 
Ст. Арсениевич 
жани. В учебника 
клас (превод на Ф. Попов) 
са допуснати и материални 
грешки. Бъркат се понятия и 
това нещо създава смуще
ния. Калциева основа да ре
чем е преведена с варовита 
вода —■а трябва да се чете 
ВАРНА вода! А вместо варо 
вита вода е употребено — 
твърда. Или: в урока за жи
вака вместо живачни пари 
— на няколко места е отпеча 
чатано ЖИВАЧЕН ПРАХ! По 
мое мнение — учебници тря
бва да превеждат съответни 
специалисти като след това в 
преводите се внесат необхо
димите езикови коректлтри. 

Искам да изтъкна и това. че 
преводаческата работа не е 
лесна. Преваждах един учеб 
ник по общотехническо обра 
зование. Срещах големи труд 
нос ти. Извършеният превод 
носих на езикова консулта
ция в София. По определе- 
не области консултирах съот 
ветни специалисти. В учебни 
ка разкрих и някои грешки 
на оамия автор на учебника.

САМО СПЕЦИАЛИСТИ!
Петър Митов, преподава

тел по география: — Според 
валидния план и програма 
нямаме преведени учебници. 
В шести клас си. служа със 
стария (превод на М. Младе
нов и А. Йотов), а на сър
бохърватски вече е издаден 
нов, преработен и със значи 
гелни съкращения. В учебни 
ка. с който си служа са до
пуснати грешки, 
създават трудности, 
се разглеждат да речим фор 
ми на релефа, вместо форми 
е употребено — облици. 
Или: вместо характерни или 
отличителни черти е употре
бено — отлики. Има и изве* 
стна непоследователност: час 
се •употребява форми, чал об
лици. Затова при минаването 
на материала се налага да 
давам, на учениците допълни 
телни обяснения. Аз считам, 
че учебник може да превеж
да само съответен специа
лист! Той ще бъде в_ състоя
ние да долови и най-малки
те нюанси в изразите. А ако 
неща , го затрудни — ще по 
търси помощ. Такъв превод 
след това трябва да претърпи 
езикова редакция и тогава 
може да се даде под печат. 
Икам да изтъкна, че работа
та върху пре вождането и 
съставянето на 'учебници е 
много деликатна и трудна. 
Двадесет години преподавам 
география и не мога да -кажа 
кой учебник е добър, а кой 
не е. Но никога не бих се 
наел да превеждам... 
ПОВЕЧЕ ОЧИ — ПО-ДОБРЕ 

ВИЖДАТ

не са издър- 
за шести

първо

На час по общотехническо възпитание

И второто издание на чи-
ТИТОБА КНИГАтанката за най-малките, сега 

ДРУЖКЕ. ньНА±ЛЕД-като
лн, има известни слабости, 
съдържанието не е претърп
яло съществени промени (ма 
кар че пише. че този учео- 
ник е второ, преработено и 
допълнено издание), днес в 
епохата на космоса, и ракети 
те — твърде много място е 
дадено на Малката Червена 
шапчица и подобни текстове, 
или: на един текст от вели
кия писател Лев Толстой за 

КОКИЧ

НАЙ-ЧЕТЕША КНИГА 

В МЕКСИКО
Книгата на Йосип Броз Ти- 

то „Политиката на необ- 
вързване н самоуправление’’ 
вече е изчерпана и може да 
се получи само при издате
ля. През изтеклия месец Ти- 
товата книга на два пъти се 
нареждаше начело на книги
те по политическа литерату
ра. Затова може да се очак
ва наскоро да претърпи и 
второ издание.

Това е съобщил на корес
пондентът па Ташог. предста 
вител на най-голямото изда
телско предприятие в Мексн 
ко „Кавалито", което в нача 
лото на март тази година из 
дало на испански език сбор- 
ник речи на президента на 
СФР Югославия Йосип Броз 

Тито.
Твърде луксозното нзда1ше 

обхваща избрани текстове 
ии Титовн речи. произнесени

през последните няколко го
дини, а вместо увод — някол 
ко Титови изявления от вре
мето на посещението на До
пее Матеос в Югославия и 
от Титовото посещение в 
Мексико през 1963 година.

Внесените в тази книга тек 
стове ярко илюстрират и раз 
ясняват Тнтовата политика 
на необвръзването и югослав 
ското самоуправление. В нея 
са внесени и някои други 
речи, в които югославският 
президент дава преглед на 
революционната борба и раз 
витне на съвременна Югос
лавия.

На над триста страници и 
в тираж от девет хиляди ек
земпляра, по избор на мек
сиканското кннгоиздателско 
предприятие, текстовете на 
испански език е превел Дали 
бор Солдатич.

заглавие е сложено ]
КА вместо костилка?! И дру
го нещо: Дружке, ненагледна 
е претоварена с ребуси. Счи
там, че децата, когато тъкмо 
се заучват да четат, не тряб
ва да обременяваме с ребу-

които ми 
Когато

си.на
Аз искам да изтъкна, че из 

даването на учебници на бъл 
гарски език не смее да 
превърне в печалбарегво. То 
ва е твърде отговорна рабо
та. За съставяне на учебници 
трябва да се ангажират гру
па специалисти. Считам 
за всеки учебник тря(лва/да 
се обяви конкурс. Само така 
могат да се подберат най-до
брите съставители-специали

сти.

се

Николина Мишева, учител 
ка в първи клас: И най-нови
ят Буквар, преиздаден мина
лата година не е добър. Мно 
го текстове в него не са из
държани. Вярно е и заглав
ната страница със символите 

като куквар! Но има 
слабости. Буквата Р

че

се чете 
и други БОЖИЦАнапример е дадена много на 
пред. Тестовете за Лила и 
Шаро не са издържани. И

КАК ДА УЧИМ ПО 
СЪРБОХЪРВАТСКИ?

Кръстила Ивалова, учител 
ка в четвърти клас: — Чита
вата па Димо Илчсв за че
твърти клас е добра. Но го
леми трудности срещам ов 
обучението на децата по сър
бохърватски език.

Такъв учебник още не е 
издаден. В четвърти 
учим по учебника по сърбо
хърватски за трети «лае. И 
учебникът по обществозманис 
е остарял и трябва да се пре 
издаде.

На мнение съм — за напи 
ването и превеждането на 
учебници — да се обявяват 
конкурси.

Така може да се постигне же 
лаиото качество. .......

Анкетата води: М, .Андонов

На практическо обучение 

- 30 ученици
някои илюстрации не са съв 
ременни. Например: Оран. На 

е жена яа оран. Торисувана 
ва не е характерно за днеш 

Надминато е.ното време.
Днес нашите поля трактори 
орат. Или: текстът ХОР на
пример е .със слабо съдържа 
ние. И калиграфията, както 
са забелязали и колегите от 
Босилеград, не е правилна. 
Според мене най-голям про
пуск в новото издание на Бук 
вара е, че много дълго деца
та трябва да учат да сричат
— вместо да ПЕЯТ. У нас е 
приет метода на заучване на 
буквите чрез ПЕЕНЕ, и 
да подчертая и това, че ма
кар и да стои и моето име 
на учебника като рецензент
— никой нищо не ме е питал. 
Когато се готвеше първото 
издание много от моите за
бележки като рецензент не 
бяха взети под внимание.

Учениците три пъти сед
мично ще се обучават в раз 
лични работилници в Лиси
ца и Божнца. Те ще бъдат 
под непосредствен контрол 
ма специалисти, а обучение
то им ще бъде съгласувано с 
учебната програма.

Трябва да се отбележи, че 
с това мероприятие значител 
но се рошава проблема на 
нрактпчеокото обучение на 
учениците. Освен това дирек 
цията на „Хидротехшжа1' в 
Божнца изказва пълна тото 
вост да приеме иа работа 
най-малко половината учени 
ци, конто успешно овладеят

На строещите се обекти от 
втората фаза па Власииски- 
•ге водоцеитралн в Лмсина и 
Божнца, практически ще се 
обучават 30 
ри клас на 
квалифицирани работници в 
Босилеград.

Тази готовност изказа ди
рекцията на .строещите се 
обекти,
ръководителите 
градска община. С отговор
ните от училището са угочне 
ии всички Въпроси.

клас
ученика от вто 

училището заСнежана Виданович, ппепо 
давател«:а по български език: 
—- Преподавам български 
език във всички паралелки 

клас в български- 
четвърти в сръб 

отделение. От същест- 
кои-

на шести 
те и в осми скам
ското
вуващите христоматии, 
то са в употреба тази на ма 
рия Младенов е най-издържа 

. Значително по-слаби са 
христоматиите на Лимо Ил
иев (за пети), и яа Боян Алек 
сов (за седми и осми клас). 
В учебника за седми клас па

след разговора с 
иа Босиле-
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ПРИЯТЕЛСКИ СРЕЩИ В Е. ПАЛА
НКА ПО ФУТБОЛ И БАСКЕТБОЛПРЕДКОНГРЕСНА ДЕЙНОСТ

Ясни становища 

конкретни задачи
МИНИМАЛНИ ЗАГУБИ И 

ДОБРА ИГРА
.,Й. Б. Тито": И. Асков — 

12, Великов 3, С. Раагелов
— 3, Д. Каменов —, С. Басов
— 6, М. Митич —. Н. Минев
— 16. А. Йосифов — 21, М. 
Шекуларац.

По случай Деня на осво
бождението и Деня на учи 
лището в Бела паланка сепро 
ведоха спортни състезания 
по футбол и баскетбол. В 
сътозанията участвуваха спор 
тисти от Пирот и Димитров 
град и па града-домакин Бе
ла паланка.

Състезателите от Пирот и 
/Бела паланка премериха си
лите си с градските отбори 
„Раднники" и „Единство”. 
Спечелиха играта състезатели 
те от П и/р от.

Димитровград се представи 
с отбора на гимназията „Й 
Б. Тито” под ръководството 
на Никола Георгиев.

По баскетбол в сравнитсл 
по добра игра домакините 
успяха пред края на среща 
та да спечелят победа. Дими

... „Съюзът на социалистическа
та младеж в Димитровградска общи
на даде свой принос в подготовките 
за Десетия конгрес на СЮК и Седмия 
конгрес на СКС. както и в подготов
ките за предстоящите конгреси на 
Соцнлнстическата младеж в Сърбия 
и в Югославия. Всички материали за 
младежките конгреси внимателно 6а 
разработени в първичните организа
ции и за тази дейност е осведомена

Републиканската младежка конфереи 
ция в СР Сърбия.

На демократичен начин са избра 
ни делегати за конгресите, както и 
член на бъдещата Републиканска кои 
Фсрснцпи на Съюза на социалистиче
ската младеж в Сърбия.

Младежката дейност е в пълен 
разгар, тя ще продължи и след кон
гресите. които те определят нови за
дачи пред младите.'1

На футболното поле дими 
футболиститровррадските 

играха добра игра с домаки 
ните от Б. паланка, която за
върши наравно. Вследствие 
на добра игра в първото но
лувреме, което показа и ре
зултатът 2:0 за Димитров- 
град с голмайсторите Н. 
Алексов и С. Колев, домаки 
ните в продължение на мача 
заиграха по-добре и успяха 
да изравнят 

Отборът па ,.Й. Б. Тито”: 
Н. Илиев. В. Георгиев, Д. 
Йованович, М Тодоров. С. То 
доров, С. Колев и Н. Алек
сов, Г. Рангелов, Т. Соколов, 
Г. Цветков, Б. Васов, М. Ба
сов.

Посоченият откъс от ана 
лиза за настоящата дейност 
на младежката 
ция в Димнтровгрдска об
щина ясно говори за кипя. 
щата предконгресна поли
тическа дейност.

ществявапс трябва да се 
засили младежката орга
низация и всички общест
вено-политически сили в 
комуната а материалната 
и основа да осигурят сто
панските организации и 
Общинската скупщина.

Димитровградската мла
деж на Осмия конгрес на 
Съюза на социалистическа 
та младеж в Сърбия ще 
представляват Иван Нико
лов. квалифициран работ
ник в ..Тигър" — Димит
ровград. на Деветия кон
грес на Съюза на социали
стическата младеж в Ю- 
гославия Евдокия Герова, 
ученичка в гимнизиита ..Йо 
сип Броз Тито”. За член на 
Републиканската конфере
нция на Съюза на социали 
етическата младеж в Сър
бия е избран Никола Сто
янов. студент по техноло
гия.

ПРОФЕСИОНАЛНА
ОРИЕНТАЦИЯ

организа- 2:2.Вдъхват доверие резулта 
тите. постигнати в област
та на идейно-политическо
то издигане на младите. 
Но е имало и определени 
пропуски и непослеловате 
лност. Младежта трябва ло 
бие да се организира и ка
то организирана сила да 
се мобилизира върху кон
кретни задачи. Понастоя
щем Съюзът на социалисти 
ческата младеж в Димит
ровградска община набро
ява към дзе хиляди и сто 
членове. Последните са ор 
гашушран.ч в 48 младежки 
активи — 8 от работничес 
ка младеж с към 600 чле
нове. 26 селски с 500 чле
нове. 14 ученически с към 
800 членове и около 200 
студенти и други, които тр 
ябва да се организират в 
младежки активи.

Върху професионалната 
ориентация дейността през 
последните години е замря 
ла. Младите, завършили ос 
новно и средно образова
ние са предоставени сами 
да избират начин за по-на 
татъшното си школуване и 
професия. На заседанието 
бе подчертано, че е необхо 
лимо в тази насока повече 
да се ангажират и младе
жката организация. Съюзът 
на комунистите, училища
та. Синдиката, просветно- 
педагогическата 
Службата за настаняване 
ня работна ръка и други 
обществени Фактори. По

тровградчаии се представиха 
като добър, колектив, в кой 

Н. Минев,ПЪРВОСТЕПЕННА
ЗАДАЧА то се изтъкнаха 

Л. Йосифов, който отбеляга 
21 точка.

В последните три минути 
Димитровград имаше предим 
ство от 7 точки, но след то

Отборите на Димитровград 
трябва да бъдат доволни от 
резултатите 
то. в Бела паланка заминаха 
само с по една тренировка.

Организираността и идей 
но-политнческата 
ност на младите бе тема на 
обсъждане на съвместното 
заседание на Общинския 
комитет на Съюза на кому
нистите и Председателст 
вото на Общинската кон
ференция на Съюза на мла 
дежта и представителите 
на обществено-политичес
ките организации в Лимит 
ровград. проведено в поне 
делник. В анализа и рази
скванията бяха отчетени 
резултатите, постигнати в 
досегашня.та дейност, но 
бяха изтъкнати и пропуски 
те и проблемите, с конто 
се е срещала и среща мла
дежката организация.

Димитровградската мла
дежка организация не пре
дставлява никакво изклю 
чение: нейните проблеми 
са същевременно и пробле 
ми на работническата кла 
са и тру/леите се в обще 
ствено-политическата общ
ност. Становищата за ро
лята и характера на мла
дежта са пределно ясно о 
пределени от Третата кон
ференция на СЮК и Десе
тия конгрес, касае се по-на 
татък да се уточнят кон
кретни задължения и зала 
чи в определени области и 
срокове — бе подчертано 
на заседанието. Раздвиже
ната дейност сред младите 
работници, селяни и учащи 
се представлява пълно при 
/агяче ча политиката на 
СЮК. Предстоящите кон
греси ше дадат още по-го 
лем тласък на тази дей
ност.

На обществената роля и 
позиция на младите поко
ления СЮК и всички обще 
ствено-политически органи 
зации занапред трябва да 
обърнат най-голямо внима
ние. Възпитанието на мла
дежта в духа на нашия са 
моуправителен социали-

актив- и играта, защо

ва превъзходство имаха до
макините и успяха да спече
лят (62:61). Данаил Андонов

БОСИЛЕГРАД

Семинар за учители
Предстои още едно съв

местно заседание на 
па СКС и Председателство 
то на ОК на Съюза на со
циалистическата 
па което ще бъдат конкоет 
но уточнени мероприятия 
за решаване на откритите 
проблеми и приета а.кцион 
на програма за бъдеща ра 
бота.

Миналата седмица в Боси 
леград приключи с 
двудневен семинар 
тели. организиран от Пелаго 
гическата академия във Вра- 

и Общинската образова
телна общност. Семинарът е 
проведен въз основа на За
кона за усъвършенствуването 
на обучението 
образование.

Около 50 учители от всич-

ОК кн училища в комуната из
слушаха повече от десет те
ми от областта на образова
нието и възпитанието. Преда 
вачн бяха специалисти от Пе 
лагогическата академия във 
Враня. Между други, бе из
слушана и темата 
ност в образованието, 
тор бе магистър Станиша То 
шич.

работа
за учи-

младеж.
пя

за ндей- 
а лек-в основното

Ст. Ст. —- А. Д. В. В.

служба.

Седемте секретари на СКОК)тадъв начин ще може ус
пешно да се въадействува 
върху планомерното обез
печаване на кадри, най-не- 
обходими за стопанството 
в общината, региона и по- 
големите

ЯНКО мишич
обществено-по

литически общности. Това 
ще смекчи безработицата 
или отиването на работа и 1900 
школуване в чужбина.

В трудовите организа-

ЯНКО МИШИЧ, студент 
на Висшата експортна 
мия

ба , след туй ..Младежка бор 
оа \ „Млад работник” и дру
ги вестници... След завръща 
нето сн от Москва действу
вал в Белград а след туй в
1929 ' Бил уб1,т на 27 юни
тридесетгодишен, заедно с 
Миио Орешки.

акаде-
роден на 20 февруари 
година в Слани Дол, 

край Самобор. Бил един от
основоположниците на СКОю 
1921 година принадлежал 
към „Червена правда”, 
на терора на буржуазията 
отговаряла
червен терор. Бил член на 
ПК на СКОЮ. През 1924 бил 
ръководител, секретар на 
Съюза на

ции има доста неквалифи
цирани млади работници. 
Тяхното школуване успо
редно с работата им е съ
що належащ проблем и за 
тях и за стопанството в об 
щината. С решаването на 
този въпрос ще се подобри 
квалификационната струк
тура на заетите в стопан
ството. ппоизводителност- 
та на труда и материално
то състояние на младите

година в Самобор катокоято

с индивидуален
❖
Към средата на юни 1929 

година скоевската организа
ция в Белград излепвала афи 
ши срещу диктатурата. Били 
направени сериозни л, 
вкн. Ангажирани били 
брой скоевски

работническата 
младеж в Югославия, легал
на организация чрез която 
действувал СКОЮ. През юли 
същата година участвувал на 
IV контре,. на Комунистиче
ската интернационална мла
деж, а от авгУг.т 1926 до сеп 
тември 1928 година следвал 
на Комунистическия универ
ситет в Москва. Затварян 
вече пъти. Бил деен сътруд
ник, редактор и главно адми 
нистративно лице на „Бор-

Янко Мишич

Па, не можах Да отка
жа — казала Злата. — Как 
Да откажа.

зъм. югославския патриоти 
зъм и интернационализъм, 
придобивките на Социали 
етическата ни революция и 
на светлите примери и тра 
лиции от Народоосвободи- .работници 
телната война трябва да 
бъде първостепенна 
тическа задача.

подгото-
голям

Не смеете, никак не сме 
те! Трябва 
ко ком

активисти.
Една вечер при Янко дош- 

ла Злата Милер и поискала 
Мома да тръгне с нея и да 
участвува в лепене на афи
ши. ^

да отиват ио-мал- 
прометирани. Чило

не може!
Тази веуер афишите били 

успешно излепени по цял Бел 
грпд. В течение

с ниски лични 
доходи. З2 целта е необхо
дима конкретно изработе-

по-

Не може! — отговорил 
Янко. — Нито ти трябва да 
отиваш!

на акцията 
никой не бил арестуван.

„В лъвовска борба срещу 
кървавата фашистка тирания

Поли
на програма, за чието ос-
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Рейсът за 

Висок - до 

края на 

октомври

II 1П1
Конкурсната комисия към Събранието на трудещите 
се в гимназията „Йосип Броз Тито” в Димитровград 
обявява ^ ^ Тугансшу* 

'У^храхйКонкурс
в ИЗВЛЕЧЕНИЕ ОТ РАЗПИСАНИЕТО НА РЕЙСОВЕТЕ:за попълване на следното работно 

1. ръководител
Тръгва за Пирот 
а ЧАСА 
БЕЛГРАД 
НИШ

■ Тръгва от Пирот 
!В ЧАСА 

БЕЛГРАД

място:
на ученическата музика и хор с 

половин работно време, на неопределено време, 
д еловия: Виеше или средно музикално училище. 
Личен доход според правилника на гимназията. 
Заявления с необходимите документи се пода- 

срок от 15 дни след публикуването на конкур-

п 6,45 и 14,40 
5,00, 6,00, 6,45 10,30 

14,40, 16,30 и 18,30 
КРАГУБВАЦ 5,00 
СКОПИЕ 7,00 
ЛЕСКОВАЦ 6,45, 7,00 и 12,00 
ЗАЙЧАР 18,30 
КНЯЖЕВАЦ 4,30, 13,30 и

10,00 и 14,15 
■НИШ 6,30, 10,15, 13,00 13,30, 

14,00 17,20, 18,20 и 21,00 
5КРАГУЕВАЦ 
! СКОПИЕ 
■ЛЕСКОВАЦ 7,00, 14,30 15,25 
■ ЗАЙЧАР

и

Автобусчето за Висок (от 
Димитровград до Каменица) 
възобнови редовните си съо
бщения към края на този ме
сец. Заводите „ТАМ” — Мари 
бор ще достави две малки 
автобусчета на „Ниш-екс- 
прес", които ще поддържат 
тази линия.

Освен това. работническият 
съвет на ,.Ниш-екопрес” е 
решил да отпусне 100 хиляди 
динара за поправка на пътя 
за Висок. В поправката ще 
вземе участие и Общинската 
скупщина в Димитровград, 
както и местното население 
от Висок, чрез самооблагане 
и доброволен труд. По този 
начин ще се създадат възмо
жност за редовни съобщения 
през цялата година.

ват в
14,10са.

11,30

ОТЗИВИ 4,30
15,45■ КНЯЖЕВАЦ 4,00, 5,40 и 

! 12,00
яЗВОН. БАНЯ 4,30 и. 10,45
! ВЕЛИКО БОНИНЦЕ 7,30
■ 11,00, 13,00, 15,30 и 15,50
■ БАБУШНИЦА 5,00, 5,45, БАБУШНИЦА 
е 6,00 9,15, 10,00, 12,10, 14,10,
■ 15,00
! 16,00 17,00, 17,25,18,45

А. КРИВОДОЛ 4,30
■ ДОЙКИНЦИ
|Т. ОДОРОВЦИ 6,00 И 12,00 т- ОДОРОВЦИ 10,00 и 14ДО
в В. ЛУКАНЯ 6,00 и 16,30 ВЕЛШСА ЛуКАНЯ 5,00 и|
(НИШОР 6.30, 12,45, 17,00 и нишор цдо 15д5 и!

18,10
4,40, 6,05, 11,30, 13,00,! 
14,10 20,10 и 22,10 

Б. ПАЛАНКА на всеки час ! 
од 5,00 до 22,00 ■

4,30 иЗВОНСКА БАНЯ

Помощ за Слободан Степов 15,30
ВЕЛИКО БОНИНЦЕ 5,45 

7,00, 9,00 12,00, 
13,00 и 16,00В последния брой на в. Митровица (200 д.), Марко 

„Братство в една статия се Марковнч, електродистри- 
говори за Слободан Степов буция Лесковац (100 д) Ли- 
от Г. Любата. Вене Велинов, дня Мойчич, ..Рамиз Садик" 
жунарлист на Вашия вест- 33, Косовска Митровица 
■ник пише за лошото поло- (100 д.) и Бранко Остоич, пло 
жение в което се намира щад В. Назора, Осйек (200 д.). 
тоя младеж. Прочетох статия С право мога да кажа че те 
за него във „Вечерни нови- зи хора родителски са схва
ни” и „Илюстрована полити- нали положението на Слобо- 
ка” където също е описано дан. Освен това, Слободан 
лошото зд равословно и ма всеки ден получа вя писма от 
териално състояние на тоя всички краища на страната, 
младеж. След излизане на 
тия статии хората, запозна 
ти с положението му. запо 
чнаха да изпращат писма и 
материална помощ като из
разиха своето чувство на со 
лидарност към нещастния мла 
деж. Засега парична помощ 
пристигна от Илия Яноше- 
вич, Лочарак край Сремска

4,30, 5,00, 
5,45, 7,00 9,00 10,45 

12,00, 13,00, 15,30 16,00, 
18,00, 20,00

14,00
15,00

Д. КРИВОДОЛ 
4,30 ДОЙКИНЦИ

а

. 18,45
■БЛАТО 5,10, 6,30, 12,00,13,30,
■ 14,40, 21,00 и 22,40 
■Б. ПАЛАНКА на всеки час 
2од 5,00 до 22,00
!КАМИК 5,00 16,00 КАМИК 4,00, 14,30 в
«ПОНОР 5,15, 6,30, 8,30, 12,10, ПОНОр 4,40, 6,05, 7,00, 11,30,!
■ 13'30. 15-30. 16,30,21,00 22,55 14 10'16,00 20,10, 22,ю!
.ДИМИТРОВГРАД на всеки ДИМИТРОВГРАД на всеки!
■ час од 5,00 до 22,00 5,00 22 00
■ ТЕМСКА 5,10, 7,00, 9,00,13,00, темсДка 4,30, 6,05, 8,00, 12,00,!
. 13,55, 15,00, 17,00 21,00 и 22,50 14 й {6 00 20 10 22,10!
■ ШУГРИН 13,00 ШУГРИН 12,00
-ВЕЛ. СЕЛО 5,10, 6,40, 7,50 ВЕЛ СЕЛО
■ 9.40, 11,40, 13,05, 14,45, 16,00
5 17,40, 19,40, 21,00, 22,50
1РАСНИЦА 5,10, 6,30, 7,30, РАСНИЦА 
: 13,00, 14,35, 15,40, 21,00, 22,30
■ ДРЖИНА 5,10, 6,30, 13,00, ДРЖИНА
■41,35, 19,00, 22,35 14,10, 18,30 22,10
• ОСМАКОВО 5,05, 6,50, 13,00, ОСМАКОВО 4,20, 6,05, 12,00 • 
я 15,00 20,00 14,10, 19,00 •

ЙЕЛОВИЦА 5,00, 12,00' ; 
СУКОВО 4,30, 6,05, 12,30,;

ПЕТРОВАЦ 4,30, 14,10 !
М. ЙОВАНОВАЦ 4,30 6,05,5 

12,30 14,10 19,00

Радисав ДОНЧЕВ 
Г. Любата А. Д. БЛАТО

е

1п шешопат
До неделя 20 октомври 1974 

година се навършва една го 
дина от трагичната смърт на 
нашия скъп и никога 
бравим

ИЗГОРЯЛ
КОМБАЙН

неза-

иМики — Милчо Биеца 4,30, 6,05, 7,15,: 
9,00 11.00, 12,10, 14,10,15, ^ 
17,00, 19,00, 20,10, 22,10 з 

4,40, 6,05, 7,00, * 
12,20, 14,10 15,15, 20,10 22,10* 

4,40, 6,05, 12,20,2
9? 10 и

По време жетвата на пше
ница на кооперативните имо 
ти край Смиловци се 
лил и изгорял 
Огънят от комбайна захванал 
сухите пшенични класове и 
унищожил посевите на око
ло 3 хетара.

В „Сточар” казват, че то
ва се случило, както и всяка 
друга злополука поради ло
шото време. Щом така се 
констатира 
не понася отговорност за слу 
чилото се.

Вредата, нанесла на коопе 
рацията тази „стихия” се пре 
ценява на около 150 хиляди 
динара.

смайор от ЮНА, инженер 
Тоя ден в 11 часа ще по

ложим цветя на неговия гроб -■* 
в Димитровград! Поканваме ^ 
близки и приятели да дойдат 
и споделят тъгата ни.

запа- 
комбайнът.

щ
Накрая се уверихме в истината, че ни остави 

завинаги да тъгуваме и съг сълзи да заливаме не
говия гроб.

Неговата добрина и простосърдечност вечно ще 
живеят в нашите сърца.

Опечалени: съпруга Милица, майка Марика, 
брат Любен, и други роднини и близки.

■ЙЕЛОВИЦА 7,00, 16,00 
■СУКОВО 5,10, 7,00, 13,15,
5 15,00
■ПЕТРОВАЦ 5,15, 15,00 
“М. ЙОВАНОВАЦ 5,10, 6,40, 
2 13,10, 14,50 20,00

тогава никои
14,40 ■

■

«Ш

ци юмруци, газили го с бо
туши. С дни лежал кървав 
и обезобразен. Едва влачел 
тежките окови.

Но полицията името ^ на 
Пая не могла да узнае!

Едва след един провал уз
нали, че е секретар на СКОК) 
и член на ЦК на ЮКП.

Започнали нови надминали 
по свирепост старите мъче
ния. Често губел съзнание. 
Тогава под носа му слагали 
амоняк и отново го мъчели. 
Разстреляли го, а официално 
съобщили, че скочил от вто
ри етаж. От тия дни е запа
зено неговото писмо*.

„Другари, не ме считайте 
вече между живите. Аз съм 
осъден на смърт. Поздраве
те всички и им кажете, че 
не е тежко да се умре. От ме
не никога нищо няма да уз
наят. всичко ще занеса в 
гроба си. Щастлив съм, че 
издържах. Борете се по-на
татък”.

СКОЮ печатал и разпростра 
нявал такива възвания. Тази 
година трябвало да бъде из
ключително. На диктатурата 
е трябвало да се отговори, чс 
СКОЮ не само не е унищо
жен, по че неговите сили на
раснали укрепнали.

Затуй Пая искал възвание- 
то, особено неговото разпро
страняване твърде успешно 
да организира, да проншше 
във всяко кътче па страната, 
до всички фабрики и учили
ща, села...

Г1ри оди а среща със ако- 
евцн Пая бил заловен. Поли
цията не знаела кого е зало
вила. Според материалите 
прелугаждала, че това е ви
ден комунист. Отначало поч
нали с хубави постъпки. Пая 
знаел за тия номера и мъл-

ляват светли слова в история 
та на Съюза на югославска
та комунистическа младеж 
от града и селата. Янко бе
ше един от основоположни- 

дългогодишен фуик-

през март 1930 година се ка- 
съобщението на_ Цент

ралния комитет 
публикувано 
Болшевик” миналата година 
загинаха другарите Янко Ми 
шич, Мийо Орешки, Пая Мар 
кович и Славко Орешки.,, 
Тези четири имена представ-

зва в
на СКОЮ, 

във в. „Млад

ците и
ционер на Съюза на неговият 
живот е пълен със страдания 
и полицейски преследвания..."

ПАЯ ПАЯ МЛРГЛИОВИЧ

МАРГАНОВИЧ следвал на Свердловския уии 
всреитет в Москва. След за
връщането си от Москва — 
става секретар на ЦК на 
СКОЮ. Перз ноември 1928 
година на IV конгрес на 
ЮКП в Дрезден бил избран 
за член на ЦК на ЮКП. Аре
стуван повече пъти, послед
ния път на 11 април 1929 го
дина, в първите набези на 
диктатурата. Бил убит на 31 
юли в загрсбската главняча 
на 26 годишна възраст.

В началото на април 1929 
година Пая работил върху 
подготовката на първомай
ското възвание. Всяка година

чал.
— А кой си ти в Комуни- 

запита
пи) член на Централното ръ
ководство на Съюза на ко- 
жарско-обработващите рабо 
тняци в Югославия; през ап- 

3924 година на Конгреса

ПАЯ МАРГАНОВИЧ. обу
щарски работник, е роден на 
17 април 1904 година в Дели- 
блато, Панчевашка околия. В 
СКОЮ пристъпил по време
то на жестоките преследва
ния на комунистите след Об- 
знаната 1921 година. След 
туй бил изтъкнат синдикален 
функционер 
екретар на Съюза на кожар
ските работици в Загреб, а 
след туй от август 1923 (не 
напълнял още двадесет годи-

стическата партия? — 
ли го най-сетне направо.

Пая мълчал. Той до края 
на своя живот не отгово-рил 

. ма тоя «въпрос. Тогава започ
нали да го бият. Били го и 
изпитвали последователно и 
непрестанно двадесетина дни. 
Дои ом и нощем. Били го в 
изследователската 
рия. коридорите, килията но 
мер 29. Удряли го Р камши-

рил
на работниците от кожарско 
-обработващата промишле- 

бил избран за секретар 
на Централното ръководство 
През есента на 1924 година 
участвувал на Ш конгрес на 
Червената спортна интерна
ционала. а от края па 1924 
година до пролетта на .1928

пост

най-напред
Тоя ден стотици политиче

ски затворешщн
капнела

започнали
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В часове на
ХУМОР

— Колко струва при вас 
едно кафе?
— Ако пиете в салона на 
масата — 10 пения, а ако 
пиете прав до шапка — 8 
пения.

— А колко ще струва 
кафето ако го изпия за
станал на един крак?

НЕ ЗАДЕВАЙТЕ 

ЧОВЕЦИТЕ!...
Бре. бре, чудо ведно... Четим у вестникат 

дека задругата „Сточар“ у Изатовци забовари 
ла 90 товара жито и после недну годину га 
намерила. И са се предлага да се пронайде 
кой е крив за това и да се тека ребне да ни
кой вече не забоваруйе. Ако мене питате, я 
могу да кажем за гьшьо оправдание следното. 
Я също тека тия дни рншка нещо по амбаоат 
и намери йедън мерник ланско жито... А пре 
ди това немаше кво да прснем на кокошКете. 
После каза на бабуту а она се смейе... Значи 
ка сам я забоварил йедън мерник жито що 
они да не забоваре двесте джака: Защо. пи
там ви я? За н>и йе това ситна работа. И кига 
се за моюту грежку бабата смейе, що и за н>и- 
гьуту грешку да не се смейемо...

А я че ви кажем нещо друго. Бил сам у 
Изатовци и гледал сам тьпнат двор, оно на све 
личи само не личи на задружан двор. Бре раз 
сврляно по дворат парчетия от тракторйе. ло- 
пате. старе вършачКе, гной, сено и слама, маз 
ниНе, канте и Кикво ли нема. Я забоваруйем 
йедан мерник жито, ама никига нема да забо- 
варим V неделюту еднуш да нзметем дворат, 
да наредим на недну страну Ьубрето. на дру- 
гу дървата, да се знайе куде ми йе алатът за 
работу, куде че стойи плугат, а куде колата... 
Тека йе при мене, а кико йе при н>и това се 
види. Щом житото не су видели толко време 
значи на това место ни йедън човек от здру- 
гуту не йе надзърнул тува. И са тражимо кой 
е виноват? Бре ко при мене дома ако дворат 
не йе изметен требе да питамо у весник: ,,На 
бай Манчу не йе изметен дворат, да се пронай 
де кой е виноват.“ 'Бико може тая работа. За 
моят двор я сам си крив, а за н.ин,ият двор 
криви су они.

Тека йедну вечер дошли от задругуту да 
ни държу словесно и кажу да се учимо од за 
другуту нийе частниците. А я преКута. ама 
съга че га кажем. Од кво да се учимо: кико си 
не чисте дворат, Кико си забоварую житото. 
От това ли да се учимо? А да видите 
кикве су им и канцеларийете. На све личи, 
само на канцеларию не личи. Непатосане, ста 
ре масе. небелено, тека си вису паучине. Я 
бре, стар човек па узнем йеднуш у годинуту 
та си обелим собете. А они с године това не 
прайе. Ъикви су сайбийе кига за трийесе годи 
не Кико работе не може дц си напрайе едну 

• удюдну концеларию. ка улезнем да видим 
нещо убаво.

Затова кажем ви незадевайте Ьи за жито 
то. Има при н>и млого тресйе за деланье...

*
Продавач па автомоби

ли между другото, дава 
обяснение на купувача, 
че в срок от шест месеци 
предприятието ще му да- 
д: всичко онова, което му 
се счупи.

Купувачът взима кола
та и след три дни се връ 
ща при продавача:

—• Казахте, че ще ми 
дадете всичко онова кое
то ми се счупи?

* С(к|ни<ЪЛ казва, че най-голямо щастие е да се 
ис родиш, но топа щастие малцина имат.

* Най-чувствителният орган иачовека е
джобът.

---- ИСКРИ
Ако си убеден, че си ме отнел от неприятеля» 
тогава ме пусни.

*
— Да. .. Чистачката си представлява комунизма като 

общество с по-малко боклук.— Тогава ми дайте три 
предни зъба и една клю
чица. *

♦ Позициите във войната трябва да пазиш 
неприятеля, а в мир от приятеля и от непри
ятеля.I от

*
/<1-ЛР На ключовите въпроси най-голям неприятел 

е бравата.

*
Iя.х
Най-трудно е да се четат писма, които са пи
сани отдолу нагоре.

Срещат се двама шот
ландци.

—- Чувам че се жениш? 
Честито. А кога ще бъде 
венчавката?

*
Той е голям противник на стачката, — обаче 
през работно време в своята канцелария несъ 
знателно провежда спиране на работата.

— Когато започне пър
вата стачка на железни
чарите?

*
Моят шеф не позволява да разговарям на ра
вен крак. въпреки че имаме равни стъпала.

— Не разбирам: защо 
стачка?

*

Да живее основното училище! Единствено 
него се учеше моят директор!

вI — Па. .. знаеш... тота 
ва няма да може да вър
вим на сватбено пътува-МАНЧА (От е. ,.Рад“)

■* не.


