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ЗА ИКОНОМИЧЕСКО ТО ПОЛОЖЕНИЕ И ЗАДАЧИТЕ 
НА СК

и задачите на Съюза на ко
мунистите, както и програ
ма по чествуране на 50-годи 
шнината на „Комунист”.

Изпълнителният комитет 
също така изслуша и прие 
отчета на делегацията на 
СЮК, която взе участие на 
консултативната среща на 
комунистическите партии 
на Европа във Варшава.

В понеделник в Белград се 
Изпъл-състоя заседание на 

нителния комитет на Прелее 
дателството на ЦК на СЮК 
на което бе приета програма
по осъществяване на заключе 
нията от Червъртото заседа
ние на Председателството на 
ЦК на СЮК за икономиче
ското положение в страната

На президента Тито връчен Златния герб на Белград

ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКАТА 
КОНФЕРЕНЦИЯ НА СК 
В БОСИЛЕГРАД

Програма по развитие 

на земеделието
— ГЛАВНИ ГРИЖИ ЩЕ СЕ ПОЛОЖАТ ЗА 

СЪЗДАВАНЕ НА ВИСОКОПРОИЗВОДИТЕЛНО ЖИ 
ВОТНОВЪДСТВО И УВЕЛИЧАВАНЕ НА ФУРАЖ
НАТА БАЗА.

— В ОРГАНИЗАЦИИТЕ НА СДРУЖЕНИЯ 
ТРУД РЕДИЦА ЗАДАЧИ ОТ НОВИТЕ КОНСТИ
ТУЦИИ ВСЕ ОЩЕ БАВНО СЕ ПРИЛАГАТ.

Членовете на Общинската конференция на Съюза 
но комунистите в Босилеград, на проведеното на 20 ок
томври заседание, най-голямо внимание отделиха върху 
развитието на селското стопанство в комуната и задачи- 

област. За целта се обсъди н 
на Общинската

връчи президентът Ти 
председателя на Скуп 

Общия

те на комунистите в тази 
прие програма, изготвена от 
скупщината и група специалисти.

комисияри етически, но дълбоко убе 
дени, че се борят за нещо, 
което е по-скъпо, от техните 
животи — за свободата на 
своите народи, за свободата 
на своя град- Тези хора — и 
децата, и възрастните, 
то през четирите години на 
улиците на Белград се боре
ха срещу врага, бореха се 
срещу окупатора и домашни 
те предатели, със своето ге
ройство, не само че сложиха 

герой на този 
град но с кръвта си заличиха 
срама, който нанесоха преда 
телите, които се намериха 
тук, в град Белград...

... Такава героична трябва 
да бъде нашата младеж — 
и днес и в бъдеще.

републи- личноПрезидентът на
Йосип Броз Тито със 

си Иованка присъ-
тържествения

който се

то на
щината на града на 
събор. Връчвайки отличието 
другарят Тито между друго
то каза:

.. .Печата на герой на град 
Белград дадоха онези, които 
днес ги няма между нас. д о 
ва бяха младежи и девойки, 
деца и възрастни хора, бои 
ци, които отиваха в смър
тта, даваха животите си да 

за освобож.

Стр. 2ката
съпругата 
ствува на 
събор в Белград, 
състоя на 20 октомври в зала 
та „Пионер” по случаи 30-го 
дишнината от осовооождени 
ето на столицата от фаши
зма.

1

кога

В ТОЗИ БРОЙ:
Съ-Преди започването на 

бора председателят на Град
ската скупщина на Белград 
Живорад Ковачевич преда 
де на президента Тито злат- 

герб на град Белград.
С указ на президента на ре 

публиката Белград бе отли
чен с най-високото отличие 
— Орден на народния герой. 
Ордена на народния герои

Консултативна среща 

на европейските 

комунистически 

партии във Варшава

печат нададат принос 
дението на своя град и цяла 
Югославия. .

На улиците на Белград мла 
дежите и девойките, почти 
деца. загиваха по времето, 
когато най-вече обичаха да 
живеят, не сляпо и аваитю-

иия

Преустройство на общностите
стните общности и трудови 

ганизации.
щинокото координаци

онно тяло ще насочва и под 
помага учредяването на са- 
моуправителиите общности 
на интересите, като при то 
па решава всички спорни 
въпроси.

Според предварително у- 
твърдеиня договор в Босиле- 
градска община ще се офор 
мят следните общности: за 
образование, за култура, за 
физическа култура, за соци
ална защита, за детска защи 
та и за юварашруванс.

Съвкупната . работа по пре
устройството па общностите 
трябва да бъде завършена до 
края иа тази година.

Стр. 2

Младостта в 

настъпление
общностите. Про-лшраие иа 

ектите на тези документи саВ БОСИЛЕГРАДСКА ОБЩИ
НА ЩЕ БЪДАТ ОФОРМЕНИ 
ШЕСТ САМОУПРАВИТЕЛ- 

ОБЩНОСГИ НА ИНТЕ-

Обв
те

готови.
Инициативните групи на 

договорното събрание разя
сниха няколко съществени 

Скупщините наса- 
общиости

Стр. 3
НИ
РЕСИТЕ въпроса.

мо управителните 
ще наброяват най-много 2а 
членове, а делегатите ще се 
избират от редовете па съще 

на ме

Остров на беззакониеПо почин на председателя 
на Общинската конференция 
на ССРН в Босилеград се про 
веде договор с инициативни
те групи за изработване 
самоуправителните Докумен
ти за формиране на самоу- 
правителните общности «а 
интересите.

През юли тази година 
пълнителняте органи на син 
ликата и ССРН са заключи
ли, до началото «а октомври 
да се изготвят проекгосамо 
управителни договори за фор

Сър. 6
ствуващите делегации 
стните общности и трудови 
тс организации.

Договорено е половината 
делегати иа скупщините на 
общностите да бъдат непо
средствени производители.
Всички самоуправитслии до 

говори в началото на идния 
месец ще бъдат представени 
на публично обсъждане в ме

: ■

Училище без 

директор Iиз-

' Стр, 9
В. В.



Заседание на Президиума на СФРЮКОНСУЛТАТИВНА СРЕЩА НА ЕВРОПЕЙСКИТЕ 
КОМУНИСТИЧЕСКИ ПАРТИИ ВЪВ ВАРШАВА У Обсъдени актуални събития 

в страната и света
'ПОДКРЕПА И ПОДТИК ЗА РЕШАВАНЕ НА 

ЕВРОПЕЙСКИТЕ ПРОБЛЕМ \ , .
да помогнат на Барона само ;’Югославският- принос а<3?м 
ако предложат такава праг- тона уш>ред.‘ думите па Гър- 
ралт, която що бъде Прием- лпч^оп,- се ’съи'гоп и обстоя- 
лнва за всички леви сили, телесното да*, подкрепим и 
за всички прогресивни спдн. -подтикнем всички гледища 
л народи в Европа. и •становища, които могат да

допринесат за рсншвапе па 
сериозните проблеми ла иа- 
1Иим континент.

Като необвързана социали- 
пзтъкпа

Както бс съобщено, Прези
диумът иа СФРЮ на 14, 15 и 
17'октомври в Белград е иро 
вел ейоето осмо, девето и де 
ссю заседания, на които са 
обсъждани повече въпроси 
от областта 
събития в страната и чужби

е избран нов Съвет иа народ 
отбрана при Президиу 

СФРЮ. Председател 
на Съвета е президентът иа ре 
публиката Поени Срез Ги го. 
Покрай президента на реиуб 
ликата Съветът съчиняват 
Владимир Бакарич, Джемал 
Биедич Яков Блажевич, Доб 
роса в Чулафич, Стане Доланц 
Иван Долиичар, Стеван До- 
ронски, Рато Дугонич, Фадил 

оджа Киро Глигоров. Фра 
нво Херлевич, Джоко Йовч- 
нич, Едвард Кардел. Лазар 
Колишевски, Сергей Крайгср, 
Иван Кукоч. Никола Люби- 
чич, Драгослаи Маркович, 
Цвиетин Миятович, Велко Ми 

Милош Минич, 
Д,жавид Нимани. Душан Пет 
рович, Стане Поточар, Видоа 
Смилевски. Петър Стамбо- 
лич, Джемил Шаран, Мика 
Шииляк, Милош Шумоня, Ра 

Влайкович и Видое

пата 
ма на

По инициатива на цемтрал 
пито комитети иа Италиан
ската комунистическа пар
тия и Полската обединена ра 
ботпическа партия от 16 до 
18 октомври в столицата иа 
Полша Варшава се състоя 
консултативна среща напред 
ставптелнте на европей
ските комунистически пар
тии. На срещата присъству- 
ваха делегации иа 28 евро
пейски комунистически и ра 
ботническн партии и в обме
на на им пенията те износоха 
своите гледища за целесъоб
разността от провеждане на 
конференция на европейски $ 
те комунистически партии.

На срещата във Варшава 
участвува и делегация иа •_ 
юза на югославските кому
нисти. Делегацията съчиня
ваха: АЛЕКСАНДЪР ГЪРЛИ 
ЧКОВ — секретар в Изпъл
нителния комитет на Прелее ^ 
дателството на ЦК на СЮК, 
като ръководител на делега
цията, ДОБРИВОЕ ВИДНЧ - 
член на Изпълнителния ко
митет на Председателството 
на ЦК на СЮК ВЛАДИС
ЛАВ ОБРАДОВИЧ 
ник на отдела за междуна
родни връзки и сътрудниче
ство при Председателство
то на ЦК на СЮК и ТРАЙ
КО ЛИПКОВСКИ 
ник на управление при Съао 
зния секретариат за външни 
работи.

Ръководителят на югослав
ската делегация Александър 
Гърлнчков на срещата прои
знесе реч, в която изнесе гле 
дшцата и становищата на 
Съюза на югославските кому 
нисти по проблемите в Ев
ропа и тяхното решаване.

След завръщането си в стра 
ната секретарят в Изпъл
нителния комитет на Предсе 
дателството на ЦК на СЮК 
Александър Гърличков даде 
изявление, в което между 
другото каза:

— Ние заминахме във Вар 
шава с представителите на 
останалите комунистически 
партии в Европа съвместно 
да обсъдим условията и въз
можностите за провеждане 
на конференция на комуни
стическите И работнически 
партии, да определим темата 
и времето на тази среща и 
в основи това решихме.

Гърличков добави, че е не
обходимо повече време за за
познаване на различните про 
блеми в Европа и че кому
нистите в Европа, които на
брояват 25 милиона, могат

иа ливадните

па.
На дессюго заседание, на 

което с прсдссдателствуиал 
президентът на републиката 
Йосип Броз Тито Президиу 
мът е разглеждал някои въп 
роси от външнополитическа
та дейност на Югославия в 
светлината на 
международна обстановка и 
отношенията в света.

IIа осмото и девето заседа
ние Президиумът е обсъдил 
някои въпроси пъп връзка 
съ-з състоянието на сигурнос- 
та в страната, както и някои 
въпроси иа сътрудничество 
иа Президиума на СФРЮ с 
президиумите иа републики
те и автономните области. В 
работата на дветото заседа
ние са взели участие и пред
седателите на президиумите 
на републиките и автономни 
те области, председателят на 
Скупщината на СФРЮ, пред
седателят на Съюзния изпъл 
нителен съвет, секретарят 
на Изпълнителния комитет 
при Председателството на 
ЦК на СЮК, както и съюз
ните секретари за външните 
работи, на родната отбрана 
и вътрешните работи.

Съгласно новия закон за 
Съвета на народната отбрана

: В
’ етическа страна —

Гърличков — мие във Вар- 
. ^ шава особено посочихме нър 

ху движението и поли ти ка
та иа иеобвързвапс. като 

-•,<<-< значителен и важен фактор 
в международните политне- 
ски п икономически отпоше- 

,чЧ'^ пия въобще. Необвързаната 
политика ие може да бъде 
но страни от европейските 
проблеми.

На края Гърлнчков каза, 
че СЮК. н в бъдъгце ще уча
ствува в подготовките но про 
веждаие на европейската 
конференция, а Преседател- 
ството па ЦК на СкЖ по-къ
сно ще приеме решение за 
югославското участие на та
зи конференция.

1.V,

сегашната

латович,

1| ч21
Съ шш : дован 

Жаркович.^С. -•

' *'Х За секретар на Съвета е 
назначен генерал-полковник 
Иван Долиичар, помощник 
съюзен секретар по народна 
отбрана.

\Ч На тези заседания ПрезидиНай-сетне, Гърличков като 
значително изтъкна обстоя
телството, чс на консултати
вната среща във Варшава е 
прието югославското предло 
жение за консенсуса при ре
шаването, което може — 
според неговите думи —да 
бъде реален принос и за бъ
дещите отношения между ко 
мунисшческите партии въ
обще.

иачал
умът е приел и решение за 
амнистия на определен брой 
лица, осъдени за различни 
углавни дела и е разгледал 
повече проекторешения за 
организацията и компетенци

начал-

ите на службите към Прези
диума на СФРЮ.

Александър Гърлнчков (Танюг)

Заседание на Общинската конференция на СК е Босилеград

Програма ао развитие на земеделието
И занапред най-големи гри 

жи ще се положат за разви 
тие на животновъдството 
което е главен отрасъл на 
селското стопанство в Боси- 
леградска община. Изхождай 
ки от факта, че в комуната 
има над 20 хиляди хектара 
пасища и ливади и сравни
телно голям животновъден 
фонд (над 50 хиляди овце и 
8 хиляда говеда), възможно
сти за развитие на тоя отра
съл са налице.

Въпреки моменталните тру 
дности с изкупуването ма 
добитъка, животновъдството 
остава главен източник на 
доходи ьа мнозинството до
макинства в комуната.

Сегашното положение в 
тоя отрасъл не задоволява 
по редица причини — конс
татира се на заседанието. 
Поради лошото отглеждане, 
слабата фуражна база и 
несъответния расов състав 
на добитъка, с нискоггроиз- 
водителните резултати се 
довеждат под въпрос рента 
билността на животновъдст
вото. Поради неправилно сто 
паниоване и липса иа агро
технически мероприятия, по- 
вечето от пасищата са закел 
явели и изложени на ерозия. 
Възможностите за създава
не на изкуствени ливади, ие 
са използвани докрай, а 
фураж произвеждат само 
частни лица. Земеделската 
кооперация, освен изкупува
не на добитъка, други мерки 
не е предприемала, нито е 
пък организирала собствено 
животновъдно производство. 
Специалистите от коопера
цията за тоя отрасъл, досега 
не са били ангажирани в 
тази област.

ЗЕМЕДЕЛСКАТА КООПЕ
РАЦИЯ С НАЙ-ГОЛЯМА 
ОТГОВОРНОСТ

ще се създадат 1 350 ха из
куствени ливади. Ще се ор
ганизира съвместно угояване 
на добитък от страна на ко 
операцията и частните про
изводители. Вече идната го
дина в с. Райчиловцн ще се 
построят обекти за угояване. 
По същото време с помощта 
на „Агроекспорт’' в Белград 
ще се строят лшни-фермн. в 
които частните животновъ
ди по съвременен начин ще 
отглеждат добитък. В тоя пе
риод ще се модернизира кла 
лицата в Босилеград, 
ще се ползва за износ на ме-

път. Някои трудови органи
зации още не са изработили 
всички самоуправителни до
кументи.

Тези и други слабости, 
които са се проявили в до
сегашния опит от прилагане 
то на конституционните на
чала, по решение на Конфе 
ренцията, 
гледани 
страна на партийните орга
низации и самоуправителни- 
те органи в трудовите орга 
ннзацни.

ПАРТИЙНИ ОРГАНИЗА
ЦИИ В МЕСТНИТЕ ОБЩ
НОСТИ И ТРУДОВИТЕ ОР
ГАНИЗАЦИИ

След обстойните разисква 
ния и предложения. г конто 
е допълнена програмата, се
риозни задължения и зада
чи са изтъкнати пред земе
делската кооперация в Боси
леград, която трябва да бъде 
главен организатор по раз
витие на животновъдството.

Според решенията на Кон 
ференцията (а имайки пред 
вид изискванията на новия 
Закон за сдружване на земе 
делените производители) ко
операцията е длъжна своята 
дейност да насочи върху: ор 
ганизиране на собствено жи 
вотновъдно производство, ко 
опериране и сътрудничество 
с частните производители и 
делово свързване с трудови 
организации извън община
та. При това да се ползват 
средства от: Общинския фонд 
по развитие на животновъ- 
ство. Регионалния фонд при 
Стопанската камара, ,,Зеле
ната програма’' и Републи
канския фонд по 
разв(итие.

Според приетата 
до 1978 година за 
на животновъдството в кому 
ната ще се проведат следни 

в Босиле- 
град, Радичевци и Горна Ли 
сина ще се организират раз 
плодни пунктове за изкустве 
но осеменяване на добитък, 
а в пет

ще бъдат пераз 
и премахнати от

която
■со.

В ТРУДОВИТЕ ОРГАНИ
ЗАЦИИ НОВАТА КОНСТИ
ТУЦИЯ НЕ МОЖЕ ФОР
МАЛНО ДА СЕ ПРОВЕЖДА

В анализа секретарят на 
Общинския комитет на СК, 
Гоне Глигоров. по .въпроса 
за учредяването на организа 
циите на сдружения труд на 
новите конституционни 
чала сс казва, че тази важ
на задача не е докрай ус
пешно завършена във всич
ки трудови организации.

в някои трудови органнза 
ции не са оформени 
ни организации на сдруже
ния труд, поради страхуване 
от дезинтегриране, а там 
където са формирани 
още изцяло не решават

След предварително орга
низираните и проведени раз 
говори в оновннте организа
ции на СК, Конференцията 
взе статурно решение за ор 
ганизиране на 
в общината, 
ние за
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Ппмпад _В|К Кара-

комунистите 
както и реше- 

образуване на пър- 
вичнн партийни организации. 

Тези

на-
Иалнза в

решения имат особе
на важност, защото във всич 
ки организации на сдруже
ния труд, в които има най- 
-малко петима членове на СК, 
Ще се образуват 
организации. Такива

стопанско

прграма,
развитие

основ-
Т< партийни 

- ще имаБОГДАН 13.те мероприятия: Ввсе местните общности в 
комуната ще бъдат образува 
ни 27 партийни организации, 
такива няма да имат само 

които имат 
членове

вър
ху дохода и другите важни 
въпроси. Сегашното положе 
ние също така говори че 
производителността на труда 
като условие за стопанс
ка стабилност, бавно се уве 
“а* а Разпределението на личните доходи получава 
тенденция към уравниловка.

Много въпроси — каза се 
на заседанието — не са чрез 

Документи регули 
рани по самоуправителен

онези общности, 
по-малко от петима 
на СК.

други села ще се 
открият .разполодни станции 
за рогат добитък. Подобни 
акции ще се предприемат и 
за овцевъдството, а за цел
та ще се изразходват общо 
около 500 хиляди динара.

Ао края на планирания 
срок ще се проведе мелио
рация на 600 ха пасища и

Партийните 
в селата организации 

Да се опреснят и 
омасовят, договорено е ор
ганизирано да се работи 
върху приемането на нови 
членове, предимно млади 
земеделски производители.

В. Велинов

АЖЖЧ", Ст ___ж___
М72-Нши
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в ПЕРИОДА НА МЛАДЕЖКИТЕ 
КОНГРЕСИ В МЕСТНИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ НА ССРН

Разговори за делегатката системаМЛАДОСТТА в 

НАСТЪПЛЕНИЕ Нужни са редица конкретни мерки, за да се 
издигне ролята и окачестви дейността на де
легациите и делегатите

средства. В случая, тук осо
бено успешно започна про
изводството на фуражни тре 
©и което е от голямо значе 
ние за животновъдството. 
Тази възможност занапред 
още повече ще се ползва ако 
се предприемат организира
ни мероприятия за развитие 
на животновъдството.

Събранията са използувани 
и за разговори по съществу
ващите проблеми от комуна 
лно-битов характер.

Членовете на местната 
ганизация на ССРН в 
Любата не са доволни с из
граждането на здравната ам
булатория в селото. Изгра
ждането на тоя обект засега 
е в застой, а неизвестно е 
кога ще бъде готов, понеже 
няма осигурени средства. По 
точно средствата са израз
ходвани, а обектът е останал 
недовършен. Тук са на мне
ние, че не е необходимо и в 
Горна, и в Долна Любата, 
на разстояние от само чети 
ри километра да се строят 
два здравни обекта.

Поради тоя нерешен про
блем, лекарските прегледи и 
останалите здравни услуги се 
вършат дори и на площада 
в селото.

В тази организация на 
ССРН е изтъкнато, че в Го
рна Любата има осем търго
вски магазина, но снадбява- 
нето е незадоволяващо. Чес
то пъти тук няма стоки и от 
първа необходимост. Крити
ките са отправени до земе
делската кооперация и търго 
вското предприятие „Слога”.

Актуален проблем на тоя 
район е лошият път към Кол 
чина Гарнна, срутения мост 
към Мали Явор и др. Дого
ворено е тези проблеми чрез 
местно самооблагане да ре
шават тази есен.

Днешнотох време свободно
може да е окачестви 
вре.ме на младите. Не 
че в момента

достатъчно застъпени в об
ществено-политическите орга 
низации, самоуправителните 
органи и делегаците. След 
Писмото

като По почин на ръководство
то на Общш-гоката конфере
нция на ССРН, тези дни в 
местните 
ССРН

чи, които щс приемат мест
ните общности.

Местната организация на 
организации на ССРН в село Брестница е

Босилеградака общи обсъдила функционирането
на се водят оживени разго- на делегатката система в кои

само, 
се провеждат 

младежките конгреси и 
преустроява младежката 
ганизация.

Становищата в Писмото на 
другаря Тито, заключенията 
на Гретата кпонференция и 
А конгрес на СЮК 
ха творческите 
дите. Младостта 
ние. В 
слабостите

че се в редовете на СЮК 
са приети сто младежи и де
войки. Техните изяви на само 
дейните фестивали в репуб
ликата са на завидно равни
ще. А в трудовите

ор- в

Iакции
по залесяване, уреждане 

на фабричните дворове 
заемат челно място.

Миналата година работеха 
четири самоуправителн и ш ко 
ли. Най-добър успех 
на самоуправителната 
ла в конфекция 
Останалите

отприщи 
сили на мла- 
ев настъпле и пр: °р-

настъпление срещу 
в редовете си, сре 

забавящо
*>«". - -

щу всичко 
цеса на 
витие.

В Димитровградска общи- 
на младежките изяви се 
няват в по-реална 
Състоялата

ггро
самоуправително раз постиг 

шко- 
„Свобода*. 

не могат да се 
похвалят с особени резулта-

-'-ДНП

чИ"!I ’• II 1,1 ‘ I 1,1 I < *'

оце- 
оветлина. 

се среща между 
комунисти и младежи уста
новява връзки върху здрави, 
взаимно-изгодни основи. Въз 
становен е диалог между рав 
ноправни събеседници.

В отношенията на СК към 
младите 
щинско закрилничество, об
ременяващо в предишние го- 

дейност, 
вече не са обект, а 

субект, чиято дума 
се изслушва с внимание. Дей 
ствен фактор, който 
нася за по-ускорено стопанс
ко, културно, обществено раз 
зитие.

ти.
И младите 

ки оценяват своята дейност. 
Недоволству ват, 
още слабото маркснческо об 
разование. Зарад липсата на 
младежки дом и слабата .ма 
термално-техническа база 
развитие

сега. крптичес-

Ъ1.зарад все
г

за
ШЙ5на културната и 

спортната самодейност.
Но едновре.менно набеляз

ват нови задачи. Определят 
пътищата на бъдещия 
дежки живот. Самият факт, 
че стават членове на СОЦИ 
АЛИСТИЧЕСКА

изчезва онова ба-
Изглед от г Милевци

дини младежката 
Младите вори върху работата и про

блемите на делегациите и де 
легатите на месните общно
сти.

кретайте усло-вня. Тук е из
тъкнато, че дейността на де
легацията на местната общ
ност в селото все още неза- 
доволява. Известни недоразу 
мения и разногласия между 
населението в селото се пре 
насят и в работата на деле
гацията. Това има за после
дица, че Брестница още не 
успява да построи път и ре
ши и други комунално-бито 
ви проблеми.

Обсъждайки тази пробле
матика, на заседанието бе 
посочено, че само общите 
акции могат да обединят на
селението, а същевременно 
и членовете на делегацията.

мла-
тежи и

младеж, изи 
еква повече марксизъм, пове 
че самоуправление, 
дейсвие...

Именно ватова

допри- Така например, на прове- 
денето заседание на местна
та организация на ССРН в 
Горна Любата е изтъкнато, 
че дейността на делегациите 
на местните общности в Пло 
ча, Барйе, Мусул и Г. Лю
бата, все още ме е на необ- 
ходомито равнище. Казано е 
че тези делегации не изпъли 
яват изцяло ролята си в ме
стните и в обществено-поли
тическите общности. Причи
ната е, че повечето членове 
досега са отсъствували по
ради сезонна строителна ра 
бота, делегациите не са ре
довно заседавали.

На заседанието в тази ме
стна организация на ССРН 
е изтъкнато,че предстоящият 
период трябва да се използва 
за активизиране на делега
циите върху конкретни зада

повече

младостта еМладите Димитровград 
работници, ученици,

в в настъпление.
делски производители — са Ст. Н.

В ьТИГЪРя — ДИМИТРОВГРАД

Личните доходи 
увеличени с 25 на сто На проведените заседания 

бе разговаряно и по общес
твено-икономическотоСъбранията на трудещите 

се в Основната организация 
на сдружения труд „Тигър” 
— „Димитровград” приеха 
единодушно решение лични 
дохода в предприятието да 
бъдат увеличени средно с 
25 на сто.

Най- голямо увеличение по 
лучават работниците със сре 
дно образование и о с 29 
на сто, а увеличението от 28 
на сто получават високо 
квалифицираните работници 
и без завършено средно 
образование — 28 на сто. 
При неквалифицираните ра
ботници увеличението възли 
за на 27 на сто, а с 25 на сто 
личните доходи ще бъдат у- 
величени при лицата с ви- 
гше образование на заемащи 
те ръководни постове, както 
и иолуквалифицираните ра
ботници. Увеличение от 24 
на сто получават квалифици 
раните работници, а 22 на 
сто с пол у виеше образова
ние.

След приетото увеличение 
най-ниските лични 
ще възлезат на 1 500 динара, 
срещу 1 170 динара, колкото 
са били досега, докато най- 
високия личен доход е уве 
личен от 4 200 на 5 200 дина 
ра. Съотношението 
най-ниския и най-високия ли 

1 към 3,5 а сре

раз
витие на страната ни до 
1985 година. В село Брестни
ца е изтъкнато, че навсякъде 
където има условия за раз
витие на селското слопан- 
ство, трябва да се влагат

пълняване на нормата и дру 
ги елементи, които положи
телно влияят върху увеличе 
нието нт доходите.

В.В.А. А-

СТОПАНСТВОТО В БАБУШНИЦА видим че общността ежегод 
но взима повече, отколкото 
онова което остава на стопан 
ството.

Именно всички трудови ор 
ганизацпи в Бабушнишка об 
щина вървят под крак със 
съвременните стопански дви 
ЖС1111Я ц осъществяват резул 
тати, конто вдъхват 
пост и доверие 
възможности, независимо че 
н на техните 
I км I латежоспособноСтта.

Само три малки организа
ции изневериха. Но внима
нието привлича и „Таламбас”. 
което е ООУР на Ангроком- 
бннат. Организацията осъщес 
тнщ 26 милиона динара п 133 
работника. Срещу вложени 
100 динара, осъществи 112,6 
съвкупен приход. Успехът на 
„Таламбас” 
поради това, че в Бабушштца 
смятат да «превземе работите 

бившата 
„Единство”.

Добра икономичност
а комуналното дори с 65 па 
сто. В комуналното иредпри 
ятис общия доход е увеличен 
с 51 а за вътрешно разпреде 
леиис с 60, а останалите до- 

такъв ходи <г 94 на сто.
При такива резултати и 

икономичността е увеличена 
ките процеси. с 4 па сго. Срещу вложени

На края на първото полу- 100 Динара, с осъществен 
годие тази година то осъще съвкупен приход от 150,7, а 
стви за 31 на сго об/ц доход миналата година 144,6 дина- 
човече о сравнение със мина Ра- Икономичността и други 
дата година. Полугодишният те категории не задоволява 
общ доход възлизаше 56,5 ми само в елекгросмабдш олиото 
лиона динара. Най-голямото предприятие и гостилинчарст 
бабушнишко предприятие вото-
„Лужница’ постигна и най- Освен топа, че обществено 
-лобри успехи. Осъществи по то производство с увеличено 
«вече от половината на съвку от 20,590 миналата, година, 
пния приход на обществено- па 29,633 динара тази година 
то стопанство. Това с за 44 на работник са постигнати 
па сто повече от първото по значителни резултати в ттре- 
лугодие миналата година, махваме на неплатежоапособ 
„Текстил-колар” също така иостта. В това полугдие обо 
добре работеше. Стопанство- ротните средства са по-толе- 
тоувеличи доходите зарази- ми за 76 па сто от миналата 
ределепие с 36 па сто, а сред- година. От друга страна учас 
ствата за лични доходи с 31 тието па личните доходи във 
на сто. В сравнение с първо вътрешното разпределение 
то полугодие на миналата го намалява сразмсрно, на кое 
дина, „Текстилколор” тази то се увеличават фондовете, 
година увеличи личните до- Докато бруто личните дохо- 
ходи с 47 на сто, земеделска ди през 1971 година бяха 76 
га кооперация в Звонци с 37, на сто -в (Първото полугодие

Обща констатация е, че 
стопанството в Бабушнишка 
община осъществи основните 
задачи на развойната поли
тика за шестте месеца в та
зи година. То доживя 
динамизъм .който осигури 
стабилизация на икономичес

това участие се намали па 
58 на сго в дохода.

Факт е, че задълженията 
па стопанството се увелича
ват п голямото търсене от ку 
чуваните предсказва тенден
ция на неплатежоспособност. 
Купувачите абсорбираха 4 
милиони повече отколкото 
възлизат всички оборотни 
средства па стопанството. 
Всички негови делови фоидо 
вс и всички (видове кредити 
възлизат пад 25700000 динара, 
а търсенето е 29 800 000 дина
ра. Това на стопанството в 
така неразвитата община на
нася големи трудности. Сто
панството, за да осигури пор 
малиа работа, като даваше 
кредити на трети лица се об
ремени с банкови кредити 
за 40 сто от миналата годп-

сигур- 
в неговите

врати чука

доходи е значителен и

11а кооперация
М. Б.

между
па.

От друга страна, участието 
па сола меките организации в 
разпределението на общество 
пия продукт е намалено за 3,6 
проценти косго означава, че 
за толкова е намалена негова 
та въпроизводствена способ
ност, относно средства за ка 
питаловложенни п доставка 

Разчленим

чен доход е 
дно личните доходи са уве 

1 428 на 1 808 ди-личени с/г
нара.

За отбелязване е че 
са най-ниските гарантирани 
лични доходи. В предирияти 
сто очакват личните доходи 

на 2 000

това

ла възлизат средно 
динара, когато се има пред 
вид миналата работа, преиз-

на съоръжения, 
ли обществения продукт, ще
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Здравеопазването във Власинеки рай В Автотранспортното предприятиеон

Самоуправлението пред 

сериозен изпит
МНОГО ГРИЖИ - ЦОВГИ РЕЗУЛТАТИ

ЗА НОВИ УРЕДИ — 
ВСЕКИ СВОБОДЕН ДИНАР 

Без добри съоржепия — 
няма качествени здравни ус 
луги. Това е основният де
виз, който най-последовател 
пр прилагат здравните рабо 
Г1МГЦ11 в тоя край.

— Разполагаме с добри 
сгради подходящи за здраш- 
П11 обекти. Вложили сме до- 
гста средства, за да ш при
способим за ш ред I шопа пе
чените цели. Големи грижи

л 9? ГОАКМИ УСИ ЛИЯ ЗДРЛШТЛТЛ 

ПОДОБРЯВА

На заседанието си от 8 ок
томври т. г. Изпълнителният 
съвет па Общинската скуп
щина в Босилеград разгледа 
информацията за 'положени
ето в Автотранспортното 
предприятие. Именно, две от 
четирите организации на 
сдружения труд в предприя
тието — пътническия и товар 
пият транспорт в началото на обществено-политическите ор 
гмесеца (без точно посочена ганизации © своята об/пи 
дата) са приели решение на и със съедната общи- 
м реди рият пето да се пресе на? 
ли от Босилеград в Сурду- 
лица. Причините: недоразу
мения с босилеградския клон 
на Кредитната банка в Лс- 
скопан но въпроса па кре
дитирането и пабавка на по 
ви коли, недоразумения с Об 
щмпеката скупщина в Сурду 
лица по въпроса за ползва 
ме па автогарата в Сурдули 

! па и недоразумения с; ооще 
ствс| ю-мол итическите орга- 
мпзацми в Босилеград...

Поставя се въпрос дали ре 
шенисто па трудещите се в 
посочените организации на 
сдружения труд е правилно 

I и дали с това ще се решат 
наболелите въпроси. И то в 
момент, когато тази най-голя 
ма по броя на работниците 
стопанска организация в Бо
силеград не е в лошо фштн 
сово положение. И още не 
що, за приемане на това ре^ 
шение

правително определение на 
трудещите се в предприятие 
то и дали може да се Iопори 
за развито самоуправление 
в същото?

— Защо се е стигнало доТри амбулаторни и един 
здравен дом обслужват на
селението от селата на ра
йоните: Власина, Клисура 
и Божица^ Тук работят об
що 31 работници, от които 
само двама изпълняват ад
министративно - финансови
те работи на цялата здрав
на служба. Между здравни
те работници петима са ле
кари. от които някои имат 
допълнителен курс по спе
циализация.

— С

мо защото условията, 
които работим наистина са 
трудни. Но за сметка на то 
ва, всички онези, конто ос
танат по-дълго време полу
чават право да специализп-

прн недоразумения между самоу 
иравителиите органи и упра 
вата па предприятието с 
Клона на кредитната банка,

I •: .
Ако се говори за самоупра 

вленис в предприятието — 
то не може да получи поло
жителна оценка, тъй като в 
случая интересите на пред
приятието са поставени над 
интересите на комуната. От 
тук се поставя и въпросът: 
защо е допуснато предприя
тието да дойде в конфли
кт г обществено-политичес
ките организации? Ако към 
топа се прибави фактът, че 
партийната

Г"

разполагаемия ка
дър, както и с организаци
ята на здравната служба 
може да бъдем доволни. 
Най-важното е, че сме в съ
стояние да напълним Всички 
куративно-превантивни зада 
чи, което е от особена ва
жност за населението в пла 
нински кран, какъвто е 
нашия — изтъкна Димчо 
Христов, директор на Здра
вния до-М във Власина — 
Округлица.

За постигнатите

организация в 
предприятието е разпусната 
и че неколцина служещи в 
същото неотдавна са прова
лили провеждане на едно па 
ртийно събрание всичко яс 
но говори, че нещата в авто 
транспортното предприятие в 
Босилеград не са както 
бва.

Като се има предвид об
стоятелството, че това пред
приятие успешно работи ве
че 25 години и 
получи септемврийска награ
да за у спешната си работа по 
случай 30-годишния юбилей 

съвет твър от осво^°ЖАението от фаши 
де сериозно разгледа въпро камиони сравннт,?лно Аобри 
са, като оцени, че постъпка автооуси и над
та на споменатите органпза- ‘.,“гРаоотниц? изкарват
чии на сдружения труд в за се'1е»стватг си, след
Автотранспортното предприя ? азволът- че Условия за ра 
тие е неправилна и реши да 
се прекрати по-нататъшната 3 1Е 03 час 
акция във връзка с преселва с2?а тт^ 
нето на предприятието от ^га тР^АОвият
Босилеград в Сурдулица ка в^пп^^Г° и об1цест- 
то се превземат спешни .мвр г%,.?3°3 ИТе сили в
ки за уреждане на отноше- са изправени пред
нията му с банката, обще- ~Р“°3” а ^ача 
ствено-по,штггческите органи я, Р т нерешените про- 
зации в Босилеград и Об- 7'еМН и в самото предпри-
щниската скупщината в Сур ® " с тезн- с копто е до- 
дулица. Също така целият “ло в стълкновение. Затова 
проблем ще се разясни в тру „,, хол1гма съвместна ак- 
довпя колектив на Автотран «"Фито “внасяне на
спортното предприятие. 'ПГГе 11 ^Рсене на пъ-

Ияма съмнение, че този шЛ|„рав-'спешното им ре- 
проблем ще бъде решен. Вснчк1г призвани да

Но неминуемо изникват мнрат предЦг^П11г>^А °е На' 
няколко въпроса: на по.ит.чес^а зр^ост""»

— Дали приемане на това отговорно зрелост и
_____ “■ пелинов решение представлява самоу поведение
Пт,ш(ш1ш1ш1ш,ишш|шш,ш|щтпшни1ш||ш1шшшш1шпш|штши1ш11иг1иши|1шшшв .............................поим.....

От организациите на

резултати 
в областта на здравеопазване 
то говори и фактът, че здра 
вната служба тук се е мак
симално доближила . 
циента. И най-голямата от- 
далечност на селата от ам
булаториите или Здравния 
дом е не повече от 7 км. То 
ва, е от особено 
за бързото и 
здравно обслужване.

АМБУЛАТОРИЯТА В 
КЛИСУРА — ОБРАЗЕЦ 

ЗА ВСИЧКИ
— Здравната амбулатория 

в село Клисура се счита за 
една от най-добре обзаведе 
ьште във Врански регион. 
Тук постояноно работят лекар 
обща практика, медицинска 
сестра, зъботехник и

Центърът
Клисура

тря-

до па
не са знали пито 

ръководствата на обществе
но-политическите

че неотдавна
организа

ции, пито Общинската скуп
щина в Босилеград. 

Изпълнителният

значение
качествено

рат. Това нещо е привлека
телно за всеки млад лекар 

— казва директорът 
здравния дом.

Условията за работа дей
ствително са трудни. Лека
рите почти непрекъснато о- 
бикалят терена, а тук зима
та трае шест месеца. Освен 
това, те почти нямат опреде 
лено работно време и вина
ги са в ситуация да реша- 

и най-сложени здравни 
въпроси. Това ще рече, че 
когато се касае за човешки 
живот, всеки от тези лека
ри е специалист 
болести.

полагаме върху обзавежда
нето със съвременни меди
цински уреди, без които 
днес е незамиелнма качест-

н а
вена здравна услуга 
тъкна др. Христов.

Почти всички амбулато
рии имат лабратории, уре
ди за зъбна техника и дру
ги сръожения. Само през ми 
палата година, са набавени 
най-съвременни зъбнолечеб- 
ни апарати за стойност от 
200 хиляди

из
а недоразумения- 

по-скоро да

колектив
други

специалисти. Между друго
то в състава на амбулатори
ята работи аптекарска 
жба. зъбна 
щателна служба за майки и 
деца. По такъв 
здравен ооект е в състояние 
да предложи качествени здр 
авни услуги на населени
ето от Клисурски район — 
казва др. Христов.

Значението на тоя обект 
не трябва отделно да 
тъква. Да добавим.

ват
слу-

техника и съве-
дадинара, които, 

засега имат само най-модер 
ните здравни заведения.

В тованачин тоя по много тук успяват, защо
то всеки свободен динар от 
осъществения доход се отде 
ля главно за модернизация. 
Това още веднаж 
дава с колко голяма отгово
рност здравните работници 
от тоя регион се отнасят към

— В такива условия най- 
-добре се проверяват знани
ята но. същевременно от пра 
ктиката се черпае опит 
много

потвърж-

засе из- нови неща. които
не са дадени в нито един у- 
чеоник — казва др. Христов.

че паци
ентите от Клисурски район 
само

задачите си.
за специалистически 

отиват- в Сурду- само\-правително 
и. АНДОНОВ

Не трябваше дълго да се ча 
ка ц да се потвърди правил 
ното решение на Общинска 
та скупщина. Полугодишният 
баланс
работници са 
път. Тя е
процент от миналата

прегледи 
лица.

По думите на Христов се
га най-големи грижи 
лагат за .модернизиране 
здравната служба в село Бо _ 
жица. Тук работи амбулато- Общинската 
рия, която обслужва и насе Димитровград 
лението от село Топли дол. ие ликвидира занаятчийско- 
В тоя обект на постоянна крояшката 
работа е само болничар, но .-Прогрес” 
наскоро ще бъде приет ле- с няколко други малки орга 
кар, медицинска сестра и низации, които същесявува- 
азсушерка. Така и тази ам- ха хато предприятия на група 
булатория ще бъде кадрово граждани. Това не направи 
комплектувана Инак засе- заради тридесетте работни- 
га. два пъти седмично тук цк които тогава трябваше да 

лекари от Здравния живеят от материални 
дом във Власина — Окрут- гуровки и поради това, че от 
лица. Между другите здра- “орниците бяха убедени тази 
вни услуги вършат: лекар малка крояшка работилница 
обща практика, стоматолог ще може Добре да работи, 
лаборант, аптекар и др ' ако в ,нея се съ'здаде взаимно 

— Вгъптост „са,™™ „ Доверие, сигурност на работ 
кпит п^^СТ’ каАРите с ниците, самоуправително до 
ме ПО Ра^?^Гаие' п0лзва" говаряне. Смяташе се, че в та 
чин Рлни?^аЦИ°Нален на" кива условия може да се съз 
ваме ляИНпо9еН° ”^?Ка успя' дадат. единствено ако органи 
терен А Йняк РиоМ Релият зацията се учреди върху кон 
сезябоесп ’ не трябва Аа ституционни начала. И преди 
не лекарите решението на Скупщината
време Товя работят дълго на „Прогрес” да се признае 

Р ■ ова е и разбирае- статус на организация на

сдружения трудсе йо
на

скупщина в 
своевременно „Прогрес“ на 

правилен път
потвържадава, _че 24 

на правилен
работилница 

което направи
по-голям за един

годи-
а средните полугодишни 

лични доходи са 1250 динара. 
Купиха четири сингерови ши 
вашки машини за около 40 
хиляди динара. Миналата го- 

стави въпрос дали „Прогрес” Аина за подобни набавки са 
да съществува или не. ' изразходвани повече от 7 

Скупщината реши на „Про хиляди динара. Счита 
прес да признае правото на ,Прогрес” с 8 ТОАвл 
организация на сдружения ” *******
труд с най-необходимите ка- 1 АОХОАа Работи на ивица-
Арови промени и още веднаж та На Рентабилитета си. Но
даде „шанс’' На тридесетте при това «е трябва да се за 
работници да изготвят Ста брави че
тут и други нормативни ахто 
ве, самоуправително да се ор 
ганизират и подобрявайки ра 
бота, разгърнат повече своя 
та дейност.

на.

идват оси-

сдружения труд, имаше опи 
ти на обществено-политичес
ките сили и самите работни
ци да се открият процеси на 
самоуправително учредяване. 
Основна пречка 
зи опити беше бившият ръко • 
водител, който не признава
ше никакви 
ни, обществено-политически 
и други норми. Поради това 
вътрешните отношения 
кова се изостриха, та се по

се, че 
остатък

на всички те

оамоупр авител-
известно време бя 

ха загубили деловите си прия
тели и това доверие постеле 
ино връщат.ТОЛ-

М. Б.
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гтувще ств е на 

ШРОНИКА
ЗАЩО И ДОКОГА 

ДО РАБОТНО МЯСТО— 

ЧРЕЗ ОРЪЗКЙ?

Втората фаза на ВЕЦ „Власина“—според плана

00-КРАТКИ СРОКОВЕБИТКА
ПОЛОЖЕНИ СА ОСНОВИТЕ НА БЕНТА НА 

БЪДЕЩОТО АКУМУЛАЦИОННО ЕЗЕРО В ГОРНА 
ЛИСИНА

Вече година и половина 
600 работници строят изкуст 
веното езеро в 1 орна Лиси
ца, недалеч от Босилеград, 
както и многобройни туне
ли, канали и други обекти. 
Между тях има около сто 
строители, които преди три 
десетлетия строеха нашата 
първа . следвоенна водоцен- 
трала „Власина’'.

Сега изграждането на вто
рата фаза, в момента най- 
-големия строителен обект в 
в СР Сърбия дгьрви почти без 
застой. Някои обекти вече 
са готови, а изграждането 
на останалите е в пълен ра
змах. Тук се работи без за
стой 24 часа. Делта на тоя 
интензивен темп е обектите 
да се завършат и пуснат в 
експлотация предсрочно.

Инак преди няколко дни 
бяха положени основите на 
бента, който ще затваря во
дите на бъдещото акумула- 
ционно езеро в Горна Лиси- 
на. Тук ще се акумулират 
водите на Лисинска. Ьожич- 
ка и Любатска реки. Това 
ще бъде и най-толемият 
обект от втората фаза на изг 
раждането.

С неотслабващ темп 
дължава изграждането на 
помпените уреди — едни от 
най-сложените обекти, с по
мощта на които водите от 
акумулацията ще се прех
върлят във Бласииското езе
ро. Тук е и най-трудно за 
работа, а между строители
те има доста от Босилеград- 
ска община. По също време 
се строят многобройните ту 
нели и канали, от които 
най-голям е тунел „Любата”, 
с дължина към седем кило
метра.

шия терен за работа, както 
и липсата на някои необхо
дими машини, които трябва 
да се внесат от чужбина. 
Инак. разполагат е достатъ
чно работна ръка. На вси
чки обекти, някои от които 
са по-между си отделечени 
и по 30 километра, работят 
600 работника от най-разли
чни специалности. Между 
тях над 100 са от Босилег- 
радска община.

на възлиза на 18 километ
ра, ще бъдат за/вършени в 
планирания срок през 1976 
година. Тунелът от Лисина 
до Аюбата ще бъде готов ед 
на година по-късно 
ва Янко Облак, директор на 
строежите.

Говорейки за проблемите 
в изграждането на тоя гол
ям и значителен за нашето 
стопанство обект, другарят 
Облак заяви, че трудности 
има все по-малко. Особено 
трудност представлява ло-

каз-

Общинският комитет на Съюза на кому- 
в Димитровград разглежда неотдав

на анализа за работата на трудовите органи
зации. Между другото Комитетът заключи» 
че приемането на нови работници е минима
лно и е нужно в това отношение да се пред
приемат сериозни мерки. Ако се има пред
вид и обстоятелството, че към хиляда души, 
търсят работа, естествено че за всяко ново
открито работно място се явяват голям брой 
лица. Логично в такива случаи да се приеме 
оня» който според обществения договор има 
най-голям брой точки.

Въпреки всичко това фактите на прак
тика показват друго. Именно, трудовите ор
ганизации в общината, които през последни
те месеци са приемали нови работници, почти 
винаги нарушават обществения договор» 
който са подписали.

нистите

В.В.

Вести от Босилеград

Договор за приемане 

на работа
Сурдулица, Владичин Хан, 
Буяновац, Прешево, Търгови 
ще, Враня и Босилеград. 
Самоуправителният договор 
в Босилеград подписаха пред 
ставители на всички общес- 
твенснполитически организа- 
нй Общинската скупщина и

През миналата седмица, в 
Босилеград бе подписан са- 
могтравителен договор за 
формиране на самоуправите 
лна общност по приемане на 
работници.

Тази общност е формира
на за регион Враня и ще ре 
шава проблемите в областа 
на заетостта в общините:

Защо е така не ни е известно» но сигурно 
на този въпрос трябва да се отговори. Поне
же преди няколко месеца незачитане на до
говора имаше от страна на бензиностанцията 
»,югопетрол“ и „Услуга“» сетне от основното 
училище „Моша Пияде“ и Детската градина» 
а ето че сега при съдията за нарушения ще

,»Сто-

про- на трудовите организации.
В. В.

ПРЕДЛОЖЕН ДИРЕКТОР НА 
КООПЕРАЦИЯТАсе озоват замеделската кооперация 

чар“ и отново Детската градина. рат агроном Васил Захариев.
Другарят Захариев досега 

е изпълнявал дължността ди 
ректор на обединената коо
перация, а преди това някол 
ко години е бил директор на 
земеделската кооперация 
Босилеград.

Общинското координацио 
нно тяло за кадрови въпроси 
при Общинската конферен
ция на ССРН в Босилеград 
обсъди някои кадрови вътгро 
си в обединената земеделска 
кооперация в Босилеград.

На самоуправителните ор
гани на кооперацията е пред 
ложено за директор да избе

Преди една седмица трудовата общност на 
Детскат> градина въз основа на обнародван 
конкурс, прие на работа медицинска сестра. 
И всичко щеше да бъде на място» ако от ~ 
демте конкурали бе прието лицето с най- 
-голям брой точки (22), а не лицето, което е 

по-малко точки. Медицинската сестра, 
която е приета на работата в Детската гра
дина вече е работила в тази организация на 
определено работно време. Според образло- 
жението на трудовата общност се показала 
като добър работник. Но това не може ни
как да бъде и оправдание за нарушаване на 
общественото договаряне което е подписала 
и тази трудова организация.

се- в
— Акумулационното езе

ро. помпните уреди, тунели
те и каналите, чиято дължи- В. В.

имало
!&■■■■■«■I

ИНТЕРВЮ

Работническият контрол 

в „Тигър4-дейно работи
Общественото договаряне за приемане на 

нови работници е нарушила и земеделската 
кооперация „Сточар“. Същата е търсила сел
скостопански техник за икономическата 

Смиловци. На отдела е имало три 
И вместо-

иие сме обърнали на всич
ки явления които не са в 
съгласие с нормативните ак
тове и па определен начин 
забавят работата, която се 
очаква от нас. В такива слу
чаи .всички работници, иеиз 
иълняващи задълженията си 
и показват педнсциплнна, 
нарушават правилника за 
(взаимни отношения па работ 
циците в сдружения труд.

Вече (предприемаме опреде 
леми мерки -срещу такива о- 
трицателтш явления. Между 
тях пайчмного са напускане 
па работа и прекъсване на 
производството преди вре
мето определено за обед или 
вечеря или на къпане дока- 
то трае работното време. 
Има и явления през работ
ното време да се ползват о- 
бувки от предприятието. Са
мо на 4 септември около 60 
работници са носили об
увки, собственост на тру 
довага организация. Не сс 
обръща достатъчно внима
ние и на материалите, осо
бено па опаковъчния ко. 
йто трябва да се ползва ня
колко пъти.

С цел да се пресече пътя

на тези явления комитетът 
по работнически контрол 
прие определени заключения, 
които ще разгледа и събра
нието на трудещите се. Пре
ди всичко ще се забрани 
всяко напускане на работа 
преди време, без оглед на за 
куска, обед или вечеря. Съ
що се забранява и напуска
не на работа с пропуск, с 
изключение когато се касае 
за изключително спешна ра
бота. Контролът и на май
сторите в разлики цехове не 
е на желаното равнище. То 
юа се потвърждава от фак
та, че всекидневно се полз
ват обувки предзначени за 
пазара. С цел по-нататъшно 
осуетяване ат прахосване и 
нанасяне на материална за
губа се всяко ползване на 
всички видове обувки, про
изведени в нашата органи
зация, без оглед чия собстве 
ност са.

Без съмнение това са пър 
•вите крачки на работничес
кия контрол в нашето пред
приятие. За по-нататъшни на 
рушения наказанията ще бъ 
дат много но-остри и строги.

А.Д.

единица в

изобшо не е рангирано в Отдела. В случая 
условията на конкурса не съвпадат и с об
щия акт по систематизация на работните 
места и не е зачитано общественото договар
яне Така че не е нарушен само договора но 
и закона за взаимните отношения на работ
ниците в сдружения труд.

Станко Марков работ..... <
в Основната организация на 
сдружения труд „Тигър’' в 
Димитровград с председател 
на работническия контрол в 
предприятието. Въпросът, ко 
йто отправихме към Марков 
беше:

— Каква е активността па

всичко това, освен въ- 
налага се да се питаме и

Ако се има предвид

^кщаще°бъедГтаака. Докога трудовите орга
низациите нарушават общественото дого
варяне и ще приемат лица връзки и прия 
телство? Къде са тук партийните организа
ции? Ако продължим така и занапред по 

ще провеждам в дело задачите 
Тито и Изпълнител-

работническии контрол във 
вашата трудова организа
ция?

какъв начин 
от Писмото на другаря

бюро, останалите партиини документи 
'конституционни постановления?

— Самоуира в ител I гия ра
ботнически контрол в 'на
шето тьредпр иятие, ос1 юва 11 

решение на събранието 
на трудещите се и учреден 
преди един месец, вече дей
но работи. Особено виима-

ното 
и новите 110

А.Д.

Страници 5БРАТСТВО * 23 октомври 1974 и



СТАВАТ И ТАКИВА РАВОТИАсфалтирана улица
ПРИМЕРИ ПА БЕЗОТГОВОРНОСТТози дни н Димитровград 

приключи асфалтирането па 
улица „Маршал Тнто" от ж. 
и. — гарата до първата бара 
ора в дължина от 840 метра. 
Широчината на улицата о 6 
метра. Стойността на юиър- 
шепата работа възлиза па о- 
коло 310 хиляди динара. Ра
ботите извърши проднрняти- 
ето за строеж на пътища 
„Ниш” от град Ниш.

Средства за модернизация 
на тази улица е обезпечили 
местната общност в Дими
тровград.

Тази улица доскоро пред
ставляваше голям проблем 
за съобщенията, защото бе
ше разбита.

Тлябва да изтъкнем, още. 
че не е асфалтирана цялата 
Широчина на улицата, която 
изнася 10 метра, но само ко 
ловозното платно от 6 метра. 
Засега от двете страни на у ли

цата остават но 2 метра, кон 
то сега представляват рито- 
ли за поместване ни им стада 
цпн. Остава значи, косато се 
наберат необходимите сред
ства, тази улица да се доиз
гради но цялата си ишрочи-

Другитс три ги няма пи
ки кин. Къде са н „Търго- 
коон" никой пс :«нае. Прос 
то-папросто

Как е разкрито изчезване
то им. Много лесно. Щом 
дошла тези дни комисията 
да прецени щетите от зло- 

поискал да ви

та, когато го посетил отго
ворника по вътрешен кон
трол Петров, Милоаанчев и- 
мил пепогасоп ,,аванс" от 
3 840 динара.

КЪДЕ СЛ ГАРДЕРОБИТЕ?

Прелистихме папката па 
отговорника по вътрешен 
контрол в кооперация „Сто- 
чар" в Днм-нтропрад Дими
тър Петров и имаше какво 
п да *се види. Примери на 
безотговорно отношение към 
обществен I ото 1 имущество — 
много. Примери па (несъзна
телна работа — също. Дали 
Петров е в състояние сам 
да се бори срещу тези зли- 
им?

изчезнали...
на.

Ст. Нацков

АКЦИЯ ПО ЗАЛЕСЯВАНЕ Гардеробът пс е игла, та 
изгуби. А сто случва 

гардероб да се изгуби.
нолуката 
ди в какво състояние са га
рдеробите. Но в „Търгсжооп" 
никой не знае да каже къде

да се
се и
В злополука, която станала 
на 9 ноември още през 1972 
година трактористът Стоя
дин Стоянов карал четири 

за Куса врана.

В чест-на Осмия конгрес 
на Съюза па социалистиче
ската младеж на Сърбия Об 
щинската конференция 
Съюза на младежта и» Днми- 
товград организира на 20 ок 
томнрп акция по залесяване 
Акцията бе (проведена в ме
стността „Пропаст" н в 
взеха участие девойки и 
дежи от всички трудови ор
ганизации и от 
„Йосип Броз Тнто".

са...
Затова отговорникът Пе

тров е докладвал 
дължност. Врява се, че са
мо администрацията в „Тър 
гокоон" ще си припомни къ
де са гардеробите. М.А

па Има ли в кооперацията и 
други сили, призвани да за
щищават общественото иму
щество?

Ето някои, конто е док
ладвал отговорника по вът- 
рошон контрол Петров на 
директора па кооперацията и 
па дисциплинарната коми-

по своягардероба 
Край Тръмежи Одоравци ка
то строфирал. След катаст-ро 
фата само на един от гар 
деробитс се знае следата.пея

мла

Проява на хуманностгимназията
>ЛАЛЛЛЛ Iспя.

ХУБАВ ПРИМЕР„ЧУДНИ" НАГРАДИИ на най-добрите ученици 
-берачн на шипков плод съ
що ще бъдат раздадени на
грачи.

звонци
Събиране 

на шипков 

плод

„Наградите’', които присъ
жда завеждащият клона ма 
кооперации „Сточар" във 
Висок — не са предвидени 
според валидните засега в 
кооперацията нормативни а- 
ктове. Но той ги — разда
ва... Ето за какви «възнагра
ждения се касае. Отговориш- 
кът Богдан Мнлованчев за
почнал да възнаграждава 
работниците в клоша и за 
работи, които са длъжни 
да изпълняват, защото за 
тях и получават лични дохо 
ди. Той .макар и чс няма 

им давал

Примерът па строителното предприятие 
„Бралия" в Димитровград който ще изнесем 

заслужава внимание. Именно, работническият 
съвет в „Градия" взел решение на Душашса 
Велева, дъщеря «на починалия работник в пред 

ириятието Стоимен Велев, да отпусне месечна 
стипендия от 600 динара до завършване на 
средното й образование.

Д. Велева произхожда от бедно семейство 
мри това сега с и без родител, и затова помощ 
та й е необходима. Тя сс обърнала за помощ 

. И нс сс излъгала. Другарите 
Велев не са забравили своя другар. 
Вярваме, чс тяхното разбирателството за 

проблемите на семейство Велеви няма да 
спрат до тук. а ще продължат. Да вярваме че 
и при други подобни случаи ще проявят хума- 
ност и преди всичко-грижа за човека

Й. М.

Курс по шиене 
и кроене

Учениците от основното 
училище „Братство" в село 
Звонци проведоха акция по 
събиране на шипков плод.
Набрали са 3 хиляди кило
грама плод, който са прода гат всекидневно да се запи
ли на земеделската коопера 
ция по 3,90 динара. От полу 
чените средства ще бъдат на 
бавени учебници, които ще 
се раздават безплатно.

Центърът за култура в Ди 
мнтровград ще организира 
курс по шиене и кроене. Заши 
тересованпте кандидати мо

ма право място.
на

право на това — 
„поощрения" до 20 па сто о г 
личния им доход. Но при то 
ва не забравял и себе си.

Взимал аванси, които не 
връщал на време. В момен-

шат в Центъра за култура. 
Ако има достатъчен брой кан

М.дидати курсът ще започне с 
работа от 1 ноември т. г.

<ФФ ♦Ф бражения към положението на тези 
жени. Това е една дилштровградско- 
пиротска истина. Никой от нея не е изме 
нил нищо за цели 15 години. А самите 
тъкачни:

— Никой нищо не ни казва... Нищо
и не знаем... Знаем, че това дето изра
ботваме се продава за долари__Печал
бата те делят, а ние я осъществяваме... 
Не ни дават да бъдем на „техни” събра
ния и нещо да кажем за себе си... Каз
ват, ние не може между себе си да изле
зем накрай, още ни пък и вие трябвате...

— Търсиха да ги защитим. Когато 
тръгнем да предприемем мерки из 
плашат се да не останат 
и тази малка печалбичка и молят 
що да не предприемаме 
спекторът по труда и трудовите отно
шения.

Без самоуправително укрепление тях
ното богатство от фронта на борбата не 
замъглява истината, че в Димитровград 
още не е разговор яно за бездушието на 
„Понишавие” спрямо димитровградски
те тъкачни на килими. Не се е разгова
ряло по един атавизъм, който няма по
добен в нашата страна... Това, че ннто 
едно досегашно съвещание не е ре шило 
статуса на пиротска кнлнмара и екс
плоатацията чрез „работа, на парче” не 
премахва политическата и 
га отговорност на онези, пред 
очи по най-безогледен начин 13 
са извън социалистическите 
тяхната хуманност. Понеже

ОСТРОВ НА БЕЗЗАКОНИЕ ❖♦ о♦
*■♦ ♦♦ ♦♦ ♦♦
♦♦ Още веднаж прекрачих прага на 

Димитровградската „килимара”. Някол
ко жени зад ставите онези .станове от пре 
ди повече ог шест н половина години. 
Наоколо безредие — ремъци от овчи 
кожи, лични вещи печка. Струва ми 
се, че само не препознавам тъкачните 
Първия път бяха 27. Сега са 13.

— Чакам сина си да се завърне 
войниклъка. Бих искала нещо да имам 
за до го пречакам, казва една от 
зименните.

от♦ ♦
бе’♦ ♦♦ ♦♦ ♦И работят от утро до мрак, както се 

. От пет до пет след обед... Жи- ♦
♦казва

вотът тече по-нататък, а те работят на 
парче. Вечер с децата и мъжът режат 
кожите на ремъци и вшиват до дълбо 
ка нощ. Утре това е суровина за тъче- 
не на килими. Другояче не върви. За 
всичко им се признават онези 50 дина
ра за квадратен метър. И нищо пове-

♦ ♦♦ ♦без работа 
ни- 
ин-

♦ Среща отблъскваща, студена, без до
верие.Ф ФказваФ ФНе ща да пишеш за мен: 

— Не♦ ♦искам нищо да кажа, па онези 
от Пирот да ме...Ф ФФ Фче, сякаш са извън закона.— Дори името си не искам да ка
жа. .. -Ф Ф— Няма какво да кажем...

— Мълчим, докато децата завършат... 
Изпитват чувство, на изоставени,

на несигурност. А никакви права. Нито 
частичка от социалистическото и само- 
управителното в това полумрачно при
земие. ..

♦ ♦♦ Така започна разговорът. С купища 
негации. Значи, разговор с безименни 
димитровградски тъкачки на килими 
от овча кожа. Преди шест и повече го
дини, техните предшественички не ис
каха да бъдат анонимни, когато говоре
ха за незавидното си положение под 
патронажа на пиротската килимара 
„Понишавие’'.

Оттогава нищо не се е изменило. 
Преди работеха най-много за 300, а сега 
за 500 динара месечно. Преди квадра
тен метър килим струваше 30, а сега 50 
динара... А цените от преди шест и 
половина години сигурно са нарасли 
двойно, тройно повече...

На една мъжът й работи в „Градня- 
и припечелва 1200 динара месечно. 
Синът следва медицина. Друга тъче ве
че 16 години. Мъжт „гумарец” донася в 
къщи 1150 динара месечно. Старият син 
следва медицина в Ниш, а по-младият е 
ученик в гимназията.

— Трябват пари. Всичко поскъпва, 
казва следващата.

Най-старата тъкачка има 52 години. 
Има мъж и три дърщери. Мъжът в „Гу- 
марата" припечелва 1170 динара. Ед
ната дъщеря е инженер — омъжена. И 
другата е омъжена. Мъжът й в „Брат
ство" не може на месеца да изкара по
вече от 700 динара.

ФФ ФФ ФФ ФФ ФФ ФФ ФФ ФФ „Братство", 8 март 1968 година. За 
главие: Работата на „парче” е самар, а 
под самара.

всяка АРУ- 
чнито 

тъкачки 
закони и

ФФ ФФ ФФ . Четем: „Предприятието им е обез-
които

ФФ не смее и не 
може никого да не интересува положени 
ето на 13 жени, които живеят и ра- 
боят на един остров на безаконие 
помнящо на безвъзвратни времена.

Ако не повече, то активът на 
кистите, работничестата

Фпечило помещения за работа, в 
прекарват работното време, незащитени, 
извън Закона за трудовите отнощенип, 
без социално и здравно осигуряване, без 
без самоуправителпи 
пълни десет години, 
ка се грижат юристите, самоуправи- 
телните органи в „Понишавие”, 
та организация на Съюза на комунисти 
те и синдиката... а обществено-полити
ческите организации (в Димитровград) 
нека се малко занимават с този проблем, 
може би по някой случай тук се 
до най-груба експлоатация...”

Ф ФФ ФФ на- Ф*
Фправа ... Така ... 

За закона не-Ф ФФ кому-
тровград, Общинската конференция™ и 
Общинският комитет на Съюза 
мунистите, делегатите. Съветът 
жения I

♦
! ♦тяхна-

Фна ко-
Ф

ТРУА» работническият контрол, 
биха имали основание да оценят димен- 

на положението

Ф
Ф
Фзиите 

Не трябва
касае на тези жени. 

изтъква, че 
речите за амандман-

Фотделно да се Фса доста думите и ФТака писахме преди.' Сега няма якото преустройство, 
странството и духа на Писмото 
конгрес на Съюза

Фза силата и про- 
II X

нищо ново да се прибави. Експло
атация на средновековно равнище. И 
още никой не се е изчервил

Ф
♦

на югославските ко- ♦от срам.
Сякаш хората са загубили всички съо- мунисти. Трябва действие. ♦

♦М. Б.

Страница 6
БРАТСТВО з^с 25 октомври 1974



ДИМИТРОВГРАД

Сеитбата върви успешно
Сеитбата на пшеница в Ди 

митровградска община е в 
ход и ще приключи до края 
този месец. Всички

Наскоро -
Здрава пи
тейна вода
В Пирот неотдавна е 

проведено
на представители на 
ССРН, Образователна
та общност, общността 
по детска защита, сани 
тарната 
здравните
Завода за здравна за
щита и общинските от 
бори
кръст, на което е взето 
решение за довеждане 
на хубава питейна во
да в училищата.

За довеждане на во 
да в училищата в Ба- 
бушнишка община ще 
бъдат изразходвани 170 
хиляди динара.

От средства на Фон
да по здравно осигуря 
ване и реосигуряване 
на Републиканската об 
щност на работници и 
земеделци — за изграж 
дане на санитарни и во 
доснабдителни обекти 
в училищата в Куса 
врана и Смиловци в 
Димитровградска общи 
на ще бъдат изразход
вани 130 хиляди дина-

които ще бъдат засети са на
време подготвени. Общо, на 
кооперативния сектор ще се 
засеят 208 хектара, което е 
значително по-малко от ми
налата година и представля 
ва преориентация в производ 
ството на земеделската коо
перация „Сточар”.

От стопанските единици на 
„Сточар” — сеитбата приклю 
чи в Смиловци. Засети са 80 
хектара площ. от което поло 
вината с „безостая,” а поло 
вината с „кавказ”.

До края на миналата сед
мица бяха засети и 20 хекта 
ра в стопанската единица в 
Каменица, а през тази тряб 
ва да бъдат засети още 20 
хектара. Площите във Висок 
са засети с „кавказ” който 
се показа като високодо- 
бивен за този район.

Най-голямо закъснение в 
есенната сеитба е при стопан 
ската единица в Димитров
град, където със сеитба се за 
почна от понеделник. Причи 
ната за закъснението е, че 
се чакаше сеялка, която да 
приключи работите в Сми
ловци. Общо в Димитровград 
ще бъдат засети 89 хектара, 
от което 39 с „кавказ”, а оста 
налата площ с „либелула”.

Освен климатическите ус
ловия положително влияещи 
на сеитбата навременната 
подготвка на площите и т. н. 
— има и недостаъци.

Преди всичко чувствува се 
недостиг на изкуствена тор, 
която кооперацията не е обе 
зпечила в достатъчни количе 
ства, както и липсата на сеял 
ка в стопанската единица в 
Димитровград.

площи,

заседание

инспекция,
заведения.

Червенияна

На строежа в Лисина Си. Вене Велинов

Разговор с Иван Никелов, делегат на VIII конгрес на Съюза 
на социалистическата младеж в Сърбия

ОТГОВОРНОСТ ЗА ИЗПЪЛНЯВАНЕ 

ЗАКАЧИТЕ ямо внимание. И за селската 
младеж да се организира ак 
ция, подобна на „Младият ра 
ботник — самоуправител”.

— На какво Конгресът, тря 
бва да обърне най-голямо вни 
мание?

— Моето мнение е. че най- 
голямо внимание трябва да 
се обърне на доквалифицира 
нето на .младите работници, 
приемането им на работа, а 
особено на стажантите. Съ
що трябва да се обърне по
вече внимание на школува
нето на бедни ученици и сту 
денти, както и на въвежда
не на марксистко образова
ние във всички среди.

Считам че всички внесени

От вчера в Белград започ 
на Осмият конгрес на Съюза 
на социалистическата мла
деж в Сърбия. Младежката 
организация от Димитров
градска община на Конгреса 
представлява Иван Николов, 
квалифициран работник, от 
Основната организация на 
сдружения труд „Тигър” — 
Димитровград. Към Николов 
се обърнахме с няколко въ
проса.

изтъкна, че становищата в 
Писмото и останалите парти 
йни документи са достатъчно 
ясни. Остава да се ангажи
рам за реализирането им.

— Ако вземете участие в 
дискусията на Конгреса за 
какво бихте разисквали?

— Разисквал бих за марк 
систкото образование на мла 
дежта, предимно на работни 
ческата младеж, на което до 
сега не е обърнато нужното 
внимание. Второ младежта 
по селата е недостатъчно ак 
тивна, и неорганизирана и 
няма всички възможности и 
условия за работа. Няма раз 
влечения 
вей, спортен живот, библио 
теки и т. н. Нужно е в този 
смисъл да се обърне по-гол

Тази година ще бъдат на
правени проби и с домашни 
сортове пшеница, които в 
бъдеще ще се засяват.ра. А. Д.

ЕДНИ СЪЗДАВАТ - 

ДРУГИ УНИЩОЖАВАТ
ято да заличи много места 
от географическата карта 
този край. Добре е известно, 
че огромни площи бяха еро- 
дирани.

И ако бригадите на мла
дите горани не бяха започ
нали една широка акция по 
залесяване (за които Босиле 
градска община своевреме
нно получи и най-високи ре 
публикански признания) —
кой знае какво щеше да се

заключения в конгресните 
материали и приети от Кон 
греса обезателно трябва 
да бъдат реализирани. За 
реализирани задачи всеки 
тярбра да поеме отговорност.

Става дума за безправна
та сеч з Босилеградска об- 

Според
през изтеклите седем месеца 
в настоящата година са по
дадени 147 заявления и акто 
ве за нарушения на предпи
санията по горското стопан
ство. Шестдесет от тях се от 

безправна сеч, 40

в
сведения,щина. културно-заба-

А. Д.

Специалистът съветва
насят до 
за незаконно отглеждане на 
кози, 5 за кражба на гора, 
3 за безправно ловуване и 
така нататък. От тук изник
ва въпроса: дали има място 
в Босилеградска община да 
се говори за безправна сеч. 
Дали хората толкова бързо 
са забравили, че до преди 

само бяха

МАЛИНИТЕ ОСТАРЕЛИ
случи.

А ето днес. отново се на
лага да се говори 
знателно

Мнозина питат — защо та 
зм година малиновата рекол
та беше почти с 50 на 
под миналогодишната? Тази 
година са набрани само 
100 000 кг а миналата бяха на 
брани 200 000 юг! Отговори 
на този и на други въпроси 
във връзка с малтшопроиз- 
озодегпото дава апроиом Сне 
жана Пейчева.

— Малините са остарели 
— категорично казва Пейче
ва. — Тс са засадени преди 
десетина и повече години и 
техният „век” вече е изте
къл. И затова няма нищо чу 
дно, че тази година добивът 
значително е по-малък.

Освен това. тге се постъпва 
правилно с малините. Изсе
чените стъбла не изгарят, а 
слагат край слоговете или 
хвърлят по долчииите. А име 
нно старите малинови пръти 
са източник на болести. От 
миналата година по мамиш 
те в Погаиовеки район се 
появи малинов червей, или 
както някои го наричат — 
„рак по малините”. Този о- 
иасен вредител се развъжда 
именно в изсечените стъбла. 
Затова препоръчваме ведпаж

до два пъти годишно мали
ните да се пръскат с бордо 
лезов разтвор. И рязането 
трябва да става веднага след 
беритбата, а не както обикно 
вено правят нашите малино 
про113 водители — през зима 
та, когато вече е късно, или 
пък рано през пролетта, ко
гато е започнала нова веге
тация.
Стават грешки и с тореното

Прави ее грешка и при на 
торяването на малините. Хо 
рата обикновено хвърлят на 
малините азотни торове, а 
другите в малки количества, 
или изобщо не им дават. То 

е еднострашгчиво и не 
води към голямо плодородие.

Малиновите насаждения в 
Поганово и една част в Дра- 
гопита са остарели. Днес ве 
че има високодобивни малн 
ни, даващи и «ад 2 хиляди 
плод от хектар. Един от тях 
струва 0,50 динара и коопе 
рацията може да снабди же 
лаещите да си поръчат на
време. Ннскодобивннте ма
лини непременно трябва да 
отстъпят място на високодо- ,бивните. м. А.

за несъ-
безмилостпо отно- 

горите. Бсз- 
зло

сто
шение към 
правната сеч е голямо 
и тя не може да се изкоре- 

съставяне паняколко години ни само със 
актове при съдията за нару
шения. 1Де трябва да се ра
згърне по-широка акция, за 
да се спаси с труд създаде
ното богатство.

Тук тревожи и един друг 
факт. Освен човек — вреди 

нанасят и кози-

застрашени от ерозията, ко-

Ииан Николов
— Какво за Вас значи да 

бъдете делегат на Осмия кон 
грес па социалистическата 
младеж на Сърбия, пред
ставляващ младежта от Ди
митровградска община?

— Да бъда делегат на Ос
мия конгрес за мен значи гол 
ямо признание и задължение 
А, това признание .трябва да 
оправдая с добра работа в 
предприятието и активност 
в младежката организация.

— Какво очаквате от Кон 
греса?

— От Конгреса очаквам 
много. Нс някои политиче
ски становища но задачи ко 
иго Конгресът да определи 
а младежта занапред да ре 
ши. Като казах, че ие очак
вам приемането на полити
чески становища, искам да

на горите 
те. От някоя година насам, 
особено в пя кои райони, са 
се развъдили доста кози. В 
закона ясно е казано, че мо
гат да се отглеждат 
савески кози и то при спе
циални условия (да не се 
пускат на свобода). Но така 
ие се прави. Козите се пус
кат на паша и те унищожа-

само ва

ват младите гори.
Нужни са спешни мерки, 

та наново в Босилеградска 
община да се възвърне „кул 
тът” към създаване па гори.

Защото не е достатъчно 
само, да сс залосяава. Съз
даденото трябва да се пази.

М.А.Те засаждат гори...
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Член 46
Настоящия Правилник или 

:ш и сила от датата на при
емането му.

В Белград, 17 октомври 
1972 година

Скупщина на Републикан
ската общност но пшенично 
и инвалидно осигуряване на 
работниците — Белград

Подпредседател, 
Милан Мърдженовин, срИНФОРМАТОР

НА ОТ ЗАСЕДАНИЕТО НА СЪВЕТА НА ОСИГУРЕНИТЕ ЛЕ ЦА

ОБЩНОСТТА НО ЗДРАВНО ОСИГУРЯВАНЕ Заем за жилища
ПИРОТ нара. Така също, през наето 

ящата година от файла за 
жилищни потреби на пенси
онери и инвалиди по труда 
ще се изразходват 50 мили
она стари динара за отпус
кане па заеми па ползува
щи се от пенсии. Тези сред
ства ще се ползват за поп
равка и адаптация на собс
твени семейни сгради и 
жилища, както и за поправ
ка и адаптация на жилища 
в обществена собственост.

Както узнаваме, наскоро 
ще сс проведе заседание на 
първостепенната комисия на 
Съвета на осигурените, на 
което ще се вземе решение 
за обявяване на конкурс за 
даване на жилища на пол
зване и за начина на полз
ване на средствата за жили
щно строителство.

Съветът па осигурените 
лица при Републиканската 
общност по пенсионно и ин
валидно остаряване в Бел
град за Пирот ска обвита 
на Последното си заседание 
е взел решение за начина 
па ползване на средствата 
от фонда за жилищни пот
реби на пенсионерите и ин
валидите по труда.

В настоящата година, ка
кто е решил Съветът па оси 
турените лица, ще сс израз
ходват 223 милиона и 800 
хилили ст. динара за купу
ване п изграждане па жи
лища обществена собстве
ност. Назаем па ползващи се 
от пенсионно осигуряване 
за купуване, дограждане или 
изграждане на жилища ча
стна собственост са отпус
нати 25 милиона стари лм-

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

Член 33 Член 43
Съветът и 1а осигурените, 

относно по жилищни въпро
си па ползуващите се от по 
■неин лица поема .всички пра 
ва и задължения па преди
шните комисии за жндшции 
въпроси <иа ползуващите се 
от пенсии лица.

Член 44
Изменения п допълнения 

на настоящия Правилник мо 
гат да искат:

—десет членове на Скуп
щината на републиканската 
общност но пенсионно и ин
валидно осигуряване на ра
ботници Белград.

—пет Съвети ма осигурени 
те от територията на Общно 
сг га,

—републикански съвети на 
Съюза ма пенсионерите и 
инвалидите по труда и

— комисията според член 
32 на Статута.

се сключва договор за пол
зувано па жилището съгла
сно Закона за жилищните 
отношения.

Въз основа на решението 
за даване па заем се склю
чва договор в смисъл на 
член 10 от настоящия Пра
вилник, доколкото са изпъл
нени и останалите условия 
за сключване на договора.

Член 37

След изтичането на срока 
според член 30, т.е., 32 на 
настоящия Правилник пър
востепенната комисия на 
общността на сдружението, 
т.е., второстепенната коми
сия на Съвета на осигуре 
ните лица утвърждава окон 
чателна ранг-листа, която се 
обявява -в помещенията на 
упълномощената служба и 
в помещенията на сдружени 
ето.

Даването жилища на пел- 
зуване на пенсионери става 
по утвърдения редослед в 
ранг-листата.

Одобряването на заем се 
върши също така по утвър
дения редослед в ранг-лис
тата и по същия начин, как 
то при даването жилища 
на ползване г тази разлика, 
че не се прави оценяване с 
точки.

НИШАВА 

СЕ ИЗБИСТРЯ
Ползуващият сс от пенсия 

на когото е дадено жили
ще на ползване е дължен 
предишното си жилище да 
даде на разпореждане на 
фонда, доколкото той или 
членовете на семейството 
му, които са взети предвид 
при утвърждаването на ра
нг-листата, са носители на 
жилищното право, а апарта
мента не частна собстве
ност.

Тези дни приключи с ра
бота смесената югославско- 
-българската комисия по из
следване на водите и реки
те, извиращи в нашата 
страна, минаващи през НР 
България, и връщащи се в 
нашата страна. Изследване
то се отнасяше до следни
те реки: Ерма, Нишава, Зи- 
оочица и Ябланица.

Обща константация на ко
мисията е, че в последно 
време степента на замръсе- 
ност на посочените реки е 
сведена на минимум и че те
зи реки хигиенно и химиче

ски значително са се ,.по
добрили”, в резултат на кое
то се вързвъща в тях рас
тителния и животински свят.

В работата на комисията 
от югославска страна участ
вуваха специалисти от Репу
бликанския хидрометеороло
гичен институт, както и спе
циалисти на основната ор
ганизация на Завода по здра 
вна защита при 
ния Медицински 
Пирот. От българска стра
на комисията 
специалисти при .Министер
ството за селското и горско
то стопанство.

Член 38
Смеяване на жилището, 

дадено на ползване не може 
да се върши без съгласие на 
второстепенната комисия на 
Съвета на осигурените лица. 

Член 39
Евиденция за употреба и 

ползването на средствата на 
фонда, както и останалата 
евиденция овъв връзка с да
ване на жилища и одобрява
не на заеми води упълномо
щената служба.
IV. ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮ
ЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ 

Члан 40
В срок от три месеца от 

деня на влизането в сила на 
настоящия Правилник ще се 
образува комисия, която ще 
извъоши учредяване, както 
и необходимите подготовки 
за работа па комисиите и 
ще се вземе решение за раз
пределение на средствата на 
фонда в смисъл на член 11, 
алинея 1, точка 1 на Прави
лника-

регионал- 
център вЧлен 45

Съставна част на настоя
щия Правилник е по-конкре 
тното упътване и предписа
ните образци.

Член 34

Ползуващият се от пенсия, 
който по времето, от утвър
дената ранг-листа до даване 
то и при даването на жилище 
и разреши жилищния въпрос 
по друг начин (чрез получа
ване на жилище от други ор 
гани, ако такъв получи брач 
ния му другар или други чле 
нове на семейството, или си 
купи жилище и под, е дъл- 
жен за същото да осведоми 
първостепенната комисия на 
Общността на сдружението, 
ето.

съчиняаваха

НА ЗДРАВНИ ТЕМИ

ВРЕДНА ЛИ Е ЗАХАРТА?
Човечеството си създаде 

вредния навик да използва 
все

захарна болест. Такъв меха
низъм за възникване на ди
абет съвсем 
ление.

ване, което сред 
ните представи е заболяване 
със съдбоносни последици. 
Цвекловата или тръстикова
та захар е преди всичко ен
ергична храна. При изгаря
не в „котела" на веществоо- 
бмяната на 1 гр. захар дава 
малко повече от 4 калории, 
а това довежда до затлъстя
ване на подкожната .мастна 
тъкан и във вътрешните ор
гани.

съвреме-Първостепенната комисия 
на Общността на сдруже
нието преди даването на жи 
лшце на ползване утвържда 
ва обезателно дали са ста
нали промени в смисъл на 
алинея I на настоящия член 
при ползуващия се от пен
сия, на когото трябва да 
се даде жилище на ползва
не и доколкото са станали 
промени следствие на кои- 
мява комисията на Съвета 
на осигурените лица. която 
приема нужното решение.

по-често и в нараства
щи количества индустриално 
приготвената захар. Въз ос
нова на статистически съпо
ставки е установено, че хо
рата днес боледуват повече, 
отколкото в миналото от ар 
териосклороза и от нейните 
тежки прояви и усложения 
— сърдечен инфаркт, мозъ
чен кръвоизлив и други. У- 

доказаха, че злоупо
требата със захар и захарни 
изделия

не е рядко яв-

Захарта и захарните изде- 
отрицателно и 

върху стомашните жлезисти 
образувания. Под тяхно 
яние настъпва усилено отде
ляне

лия влияят

вли

на стомашен сок, бо
гат на солна киселина, кой
то дразни стомашната лига
вица и предизвиква появата 
на така наречения „раздра
знен стомах’*. При наличие 
на хроничен гастрит или 
■вена болест на

ченитеЧлен 41
В срок от един месец след 

учредяване на първостепен
ната комисия при Общността 
■на сдружението ще се обяви 
последния срок за подаване 
на молби за увърждаване на 
преоект на раиг-листата в 
смисълиа член 24, алинея 6 
■на Правилника.

Член 42
По всички въпроси, които 

не са регулирани с настоя
щия Правилник се прилага 
Закона за жилищни отноше
ния и предписанията, взети 
въз основа на него, както и 
другите предписания с които 
е регулирам въпроса за пол 
зването на средства за жили 
щно строителство, работа и 
управляване с жилищни 
сгради.

Тези вредни действия на 
захарта, приготвена по ин
дустриален начин, предизви
каха острата реакция на ня
кои специалисти 
нето. Разбира се, 
жем да се откажем от един 

продукт, който 
вече няколко столетия 
ползва в храната на човека 
и е добър енерштичен изто
чник. В контрол!грани рам
ки захарта и захарните изде
лия

засилва производ
ството на холестерин, който 
се отлага .в стените на кръ
воносните съдове и образу
ва атороматозни плаки.

Прекалеиата употреба 
захар и захарни изделия мо 
же да увреди задстомашна- 
та жлеза. При консумация 

ества кръв 
" с глюко 

за и това води до повише
ни изисквания

яз-
Член 35
Доколкото настъп ят про

мени според член 34 на на
стоящия Правилник и други 
промени 
то не съществуват вече ус
ловия за получаване на жи
лище, респективно на заем, 
на освободеното място в ра
нглистата не 
внасят нови молби, но също 
то жилище респективно за
ема се дава на ползване на 
следващото на ранг-листата лице.

Член 36
Въз

за получаване

стомаха или 
дванадесетопръстното чер 

во не бива да се използват 
в храната концентрирани 
захарни разтвори и захарни 
изделия (бомбони, локум 
халва и др.), защото те уве
личават стомашната кисели
нност и изострят болестните 
състояния.

на по хране- 
ние не мо

на
хранителенследствие на кои-

се из

на големи колич 
та се ,.оводнява

могат да се
могат да се използват 

във всекидневното
СПРЯМО И1Н-

суларния апарат на задсто- 
машната жлеза.

Честите „удари” върху за- 
Лстомашната жлеза при свър 
хупотреба на захар 
да доведат до възникване 

пакреаона 
ност и инсулинов дефицит и 
да предизвикат появата на

Захарта и нейните изде
лия действуват отрицателно и 
върху зъбния емайл.

хранене 
оез вреда за здравето. Пове- 
чето специалисти по хране
не считат, че количеството 
на индустриално приготве
ната захар, приемана за ед
но денонощие трябва да се 
ограничи до 50 — 60 грама.

Но най-голямата вреда
от прекомерната, неконтро
лирана употреба на захар и 
захарни изделия идва от то
ва, че се създават условия 
за прехранване и затлъстя-

могат
на недостатъч-оонова на решението 

на жилище
А-Р. В.Г.
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АНКЕТА НА »БРА ТСТВО« ЗА УЧЕБНИЦИТЕ

Култуво * просвета * изкуши
МНОГО ИЗОСТАВАМЕ... ПО ПОВОД МЕСЕЦ НА КНИГАТА«

ЛИПСВА
КРУПНА АКЦИЯ

В нашата анкета за учеб
ниците .в училищата на бъл
гарската народност днес по 
.честваме изказвания на пре 
подаватели от Смиловци, Ка 
меница, Долна Невля 
неколцина родители.

каква ще е ползата от такава 
тетрадка?

Значи тази тетрадка е тря
бвало да се преведе и адап
тира към българската азбука.

МНОГО СМЕ НАЗАД ...
Тодор Ташков, директор 

на основното училище в Ка
меница: — Имаме големи тру 
дности с учебниците. На пър 
во място, и поне?ке в послед 
но време програмите се про
менят — докато на българс
ки излезнат, те застаряват.

И така се налага да рабо 
тим със стари учебници по но 
ва учебна програма. А това 
не е лесна работа.

С какъв успех минава тя, 
ще зависи само от находчи
востта на преподавателя. Уче 
■ниците от нашите училища 
значи с няколко години по- 
-назад получават учебниците 
от тези от србъските, да ре 
чем.

Новко Илиев, шофьор в 
,,Ниш-експрес" в Димитров
град: — Имам две деца. Ед
ното се учи в българското, 
едното в сръбското училище. 
Искам да изтъкна, 
изобщо не е пречка, 
считат някои

в.и на че езикът 
както 

родители, кои
то зарад ..улеснение” - 
пращат децата си в сръбско 
то училище.

Проблем обаче представля 
ва снабдяването с учебници 
на български език. Нередов
но излизат, а и трудно се 
намират. Понеже много пъту 
вам, някак си се справям. 
Считам, че трябва да се по
ложат усилия, щото и деца
та от българската народност 
навреме да получават необхо 
димите учебници и помагала.

Този въпрог трябва да се 
обсъди.

ЯН&Лалка Любенова, преподава
телка по сърбохърватски 
език в Смиловци: — Мъка 
мъчим с учебниците по сър
бохърватски език. В някои 
класове си работим кой как 
то намери за най-добре. А ето 
защо: нямаме учебници по 
сърбохърватски език в учи 
лшцата на българската 
родност. 
ползвахме учебници, кито се 
употребяват във Войводина, 
в русинските училища. Оказа 
се, че не отговарят на наши
те потреби. Защото българс
ки и сърбохърватски са по 
-близки от сърбохърватски 
и руски език.

Затова трябва да се изгот
вят учебници за нашите учи
лища, които да отговарят на 
нашите условия. Единствена 
подкрепа засега получаваме 
от семинарите, но това не е 
решение...

Тазгодишната традиционна 
културна акция „Месец 
книгата" която ще трае от 15 
октомври до 15 ноември 
трябва да измине под 
девиз „Книгата в органи 
зациите на сдружения труд”. 
Доближаването на книгата 
до непосредствените произво 
дители в сферата на матери 
алиото производство не е без 
основание. Вече години на
ред членуващите (и ползва
щите прочитната книга) рабо 
тници в библиотеките са поч 
ти символично число.

В димитровградската биб
лиотека положението е също 
то. Тук. читателите-работници 
буквално могат да се избро 
ят на пръсти. Ето защо, тук 
считат, че девизът на тазго
дишния „Месец на книгата" 
изцяло съответствува на на- 
раоналите потребности в тази 
област.

Въпреки това, все още не 
се знае конкретно какво ще 
се направи. Има идея да се 
проведе анкета сред непо
средствените производители, 
за да се открият причините 
защо малко членуват в биб
лиотеката, относно защо мал 
ко боравят сред книгите. Без 
спорно, след това биха пос
ледвали изводи, които ще 
очертаят пътищата как тоя 
проблем най-успешно да се 
■реши.

По повод „Месец на книга 
та” димитровградската биб
лиотека се е отнесла до Съю 
за на сръбските писатели да 
им изпрати един писател, 
който да устрои литератур
на вечер. Това е многогодиш 
на идея и следва най-сетне 
да се осъществи.

От друга страна, за граж
даните и средношколската 
младеж ще се организира 
беседа върху историческото 
|развитие на библиотечното 
дело в Димитровградска об-

из- щина. Лектор ще бъде биб
лиотекарят Момчило Андре- 
евич.

От посоченото личи, че таз 
годишното ознаменуване на 
тази културна акция в Ди- 
митрвградска община ще има 
повече манифестационен ха
рактер. А основното изисква 
не е — конкретни мероприя 
тия, за да се подобри неза
видното положение на кни
гата. И то в среда, където 
нейното присъствие не се 
чувствува, а трябва дейно да 
сътрудничи за по-високо про 
изводство и по-голяма призво 
дителност на труда.

на

на-
Няколко години

Анкетата води:
Матея Андонов

Липсата на средства и то 
зи път ;са основната пречка. 
Димитровградската библиоте 
ка. както впрочем културата 
изцяло, няма финансови въз
можности да осъществи мно 
го начинания. В предишните 
години се правеха планове, 
предвиждаха се крупни ак
ции. Тази година и това изо 
стана.

БОСИЛЕГРАД

БезИмам забележки във връз
ка с превеждането. Струва 
.ми се ако при превеждането 
и издаването на учебциците 
досега не преобладаваше ме- 
наджерство —те щяха да бъ
дат много по-издържани. Как 
другояче .можем да си обяс
ним, ако не с менаджерство, 
че. в много от учебниците пре 
ведени от неспециалисти 
са допуснати и най-много 
грешки! Тази практика за
напред трябва да се преуста 
нови.

учебнициПРЕПОДАВАТЕЛЯТ ЛИ 
ЗНАЕ ПОВЕЧЕ, ИЛИ 
АВТОРЪТ?

Много ученици от Босиле- 
градската гимназия имат тру 
дности около набавки на 
книги, тъй като двете кни
жарници, работещи в града 
не са в състояние да задово
лят потребите на учениците. 
Третата книжарница, която 
работи при гимназията не 
може да получи нужният ма 
териал — книги и помагала. 
Затова учениците се снаб
дяват във Враня, Ниш, дори 
в Белград.

Недостигът на учебници и 
учебни помагала се отраз
ява на успеха на учениците. 
Те са принудени да водят 
записки, които не са качес
твени и не могат да замест
ят учебника в учебно-обра
зователния процес.

Светлана ВЛАДИМИРОВА
Ученичка
Босилеград

Кирил Геров, преподава
тел по биология, химия и 
обществознание в основното 
училище в Смиловци: — Ра 
ботим при много трудни 
обстоятелства. По лшого пред 
мети, преведените учебници 
са застарели и не са според 
програмата. Но понеже няма 
ме друго решение — в прево 
дите са допуснати грешки, 

преподавателите 
на час „изправяме”. Така на 
пример в учебника по биоло 
тия за седми клас има греш
ки в някои формули и това 
предизвиква объркване и 
между учениците може да се 
чуе и такъв коментар: другар 
ят ли повече знае., или съста 
вителят на химията...

Аз считам, че превеждане 
то и съставянето на учебни
ци е твърде отговорна рабо
та. Затова трябва да превеж
дат само специалисти!

Елка Герова, преподавател 
ка по руски език в сновното 
училище в Смиловци: — Ня
мах друг избор освен да 
преподавам на сьрбохърват 
ски. Понеже няма руско-бъл 
гарски читанки — аз препо
давам на сърбохърватски.

Ако през тоя месец окон
чателно се реши въпроса за 
построяване на библиотека 
липсата на крупна акция вър 
ху популяризирането на кни 
гата ще се компенсира до 
известна степен. Защото, с 
решаването на този проблем 
— може да се разгъне широ 
ка акция за популяризацията 
й. Понеже и сега членуващи 
те едва намират кътче в тес 
'ните помещения, на читали
щето да прекарат час или 
два.

ДОБЪР УЧЕБНИК —
ГОЛЯМА ПОМОЩкоито ние

Аспарух Йотов, преподава
тел по история в основното 
училище в Долна Невля: — 
По моя предмет — история 
— съществува голяма нераз
бория. Някои учебници, пре
ведени и на български език, 
вече са застарели и не съот- 
вет ствуват на учебната прог 
рама. На сърбохърватски е 
излязъл вече нов учебник.

Качеството на преведените 
учебници е сравнително доб 
ро. Там, където намеря греш 
ка, обръщам вниманието иа 
учениците и „внасяме 
равка".

Може би „Месецът на кни 
гата" е най-удобният момент 
всички компетентни по-обс- 
тойно да се занимаят с проб 
лемите на кишата и на биб 
лиотечното дело в общината.

Ст. Н.

АКЦЕНТИ

УЧИЛИЩЕ БЕЗ ДИРЕКТОРпои-

мсие,
само

Учебници, според 
трябва да преведат 
специалисти. Защото допус
натите в преводите грешки 
стават обикневно при неспс 
циалиститс. А трябва да не 
губим от предвид, чс децата 
някак много „лесно” заучват

Основното училище в село Божица 
повече от една година няма директор 
Досега са били обявени три конкурса. 
Два са анулирани, а по третия още не 
е решавано.

В случая не става въпрос, че шгма 
кандидати, които да поемат длъжнос
тта директор иа училището. Напротив, 
кандидати има доста. На първия кон
курс, са се обадили девет кандидата, но 
избор ше е извършен. Подобно е било 
и на втория конкурс.

Кои се причините довели до сега
шното състояние?

Основно, касае се за нееднаквото 
мнение между мнозинството членове 
иа училищния колектив от една стра
на и Координационното тяло за .кадри 
при община Сурдулица, от друга стра
на. На кандидата за директор, когото 
е. предложило Координационното тяло 
— колективът не гласувал доверие 
Напротив челновете на колектива са 
излъчили още един кандидат и предло
жили да се извърши гласуване като за 
директор се избере оня, който има пай- 
гол ямо доверие на колектива.

На това решение Координационно
то тяло не е дало съгласие.

Така, след Всеки нов конкурс, се 
започва отначалото. По инициатива на

Общинския комитет на СК от Сур ду ли
ца, местната партийна организация в 
с. Божица е обсъждала тоя проблем. 
Голям брой комунисти са дали подкре
па на кандидата, когото предлага учи- 
тслокия колектив. Но и подир това за
седание, директор не е избран. Коорди- ? 
нацйонното тяло е останало на едно, 
а колективът иа друго мнение.

Сега се търси трето решение, то 
ест трет кандидат за директор. В ко
лектива изтъкват въпроса дали това, та
ка да сс каже, компромисно решение 
ще бъде и същественото. Впрочее дали 
до него е трябвало да се стигне, кога- 
то са могли всички мнения предвари
телно да се съгласуват?

Случаят става доста сериозен не 
само по причина, чс училището все 
още няма директор, но и за това, че 
бавното решаване па тоя въпрос е съ
здало известни недоразумения а дари 
и иеедннетво в учителския колектив. А 
това вече създава последствия, които 
се отразяват и върху образователпо- 
възпитагелиата работа иа училището, в 
което, заедно с подведомствените отде
ления, учат около 230 ученика.

Не съм в състояние всички 
понятия и речникови думи 

— превеждам на българ 
ски пък това би било още ед
но затруднение за учениди- 

всички ще тряб-

да им

грешките...
те, понеже 
ва да записват... УЧЕБНИЦИТЕ МНОГО 

ЧЕСТО СЕ „ПРОМЕНЯТ"ГОЛЕМИ ТРУДНОСТИ — 
С НАЙ-МАЛКИТЕ Цветан Петров, работник 

предприятиев строителното 
„Градня" в Димитровград: — 
Като родител, искам да изтътс 
на, че трябвало да се въве 
де повече ред в издаването 
на учебници. Всяка година се 
издават нови. Защо не се ус 
трои така, че учебниците да 
бъдат валидни няколко годи-

Стаика Андреева, учител
ка в основното училище в 
Смиловци: — Уча началните 
класове. Срещам големи тру 
дности. В Буквара, както вс 
че са изнесли някои колеги, 
са допуснати известни греш
ки, които създават прболемя. 
Считам, че в Буквара има 
пеиз/\,ържа.ни и неподходящи 
за най-малките деца тексто
ве. И в една работна тстрад 

най-малките също има 
пропуски. Преводачът с пре 
веждал буквално от сърбо
хърватски.

ни и да могат да ги ползват 
повече поколения.ка за

Ако така се направи — ще 
се улеснят до голяма степен 
и родителите, защото .в <на- 
чалалото на всяка година и 
те се излагат на големи раз
носки и мъки.

И така тетрадката
ръбските букви (Ц. б, 
УЬ,3), вместо да се

със е 
Я,Л>,
внесат понятия за български
те буквари: Я.Ю,Й,Ъ, Ь- И

В. В.
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Повече внимание на 

селската младеж
МЛАДЕЖКО ИЗБОРНО СЪБРАНИЕ

УСПЕХЪТ - ГЛАВНА ЗАДАЧА
В гимназията „Иван Кара

иванов" и Босилеград се нро 
иеде отчетно-изборно з асе да 
име иш Училищната копфсрс 
нцмя на Съюза на младежда.

В отчета за диугоднишна- 
та работа, както и в разис- 
к ма ни ята, се констатира, че 
младежката конференция в 
гимназията е успешно изпъ
лнила редица планирани за
дачи. Младежите и девойки
те са взели дейно участие 
лъв всички организирани 
трудови и други акции. Осо 
Пено дейни са били в акции 
те по залесяване, събиране 
па шипков плод, организи
ране па екскурзии и лр. В 
извънкласовата дейност, в 
работата па секциите и 
кръжоците участвуват почти 
всички. Благодарение на 
усърдната им работа и енту
сиазъм, тук добре се разви
ва самодейността в областта 
на културата и спорта.

По също време обаче ня
кои. задачи от образовател
но-възпитателния процес не 
са реализирани докрай. Ка
сае се за падобряването на 
образоватсл иитс резултач и 
и на дисциплината, което и 
занапред остава да бъде гла 
вна задача и /рижа на мла
дежта в гимназията. Пости
гащите резултати не винаги 
са задоволяващи, което най- 
често е последица на недос
татъчната работа и грижи 
па учениците.

На Осмия конгрес на Съю 
зн на социалистическата 
младеж в Сърбия, конто се 
провежда от 24 до 26 ок
томври >в Белград младе
жда от Бабушнишка общи
на представлява делегатът 
Мнлнрод Цветков, библиоте
кар от Звонци.

тури на пашата самоуопрани 
телна ссстемп ... Специално 
бих подчертал проблемите ма 
селската младеж, отделно в 
недостатъчно стопански раз
витите общини, каквато е на 
шата. Имам пшсчатлснис, че 
повече се говори и пише за 
проблемите па работническа 
та п учащата 1ео младеж, до 
като за младите па село мно 
го по-рядко и недостатъчно.. 
Като че ли селката пи мла
деж е малко позабравена.

те и ролята им в решаване
то по съществени въпроси 
в нашето самоуправителчю 
общество... За но-голяма ор 
ганнзпрапост и дееспооб-

— В нашата общината мла 
дежката организация наброя 
ва 6 800 членове или 28 на 
сто от цялото население. Във 
53-те селища в общината, тру 
дови организации и учили
ща — младежда е организи
рана в първични организа
ции и действува за нзпълне 
ние на програмите си — 
заяви Мнлорад Цветков, пред

— Особено бих изтъкнал 
— каза по-нататък другарят 
Мнлорад Цветков — значе
нието па братството м един
ството ма младежите и де
войките в национално смесс 
пнте среди, 
морът в Бабушнишка общи
на, където освен сръбско пасе 
лепне живее и част от бъл
гарската народност в Юго
славия. Не се съмнявам, че в 
други краища пс е така, 
но бих желал да подчертая, 
колко цепна и важна придо 
бпвка е братството и сднист 
вото между пашите народи 
ц народности II колко сме 
длъжни да я тачим и укреп
вам в бъдеще.

На изборното заседание са 
определени задачите за пре
дстоящия период, съдържа
щи се във взетата програма 
за работа.

За нов председател на мла 
дежката Училищна конфере
нция бе изабран Милачко

какъвто е прп-заминаването си на конгре
са.

— В работа на конгреса 
ще взема участие в една от 
четирите му комисии — Ко
мисията за обществена дей
ност, идейно-политическо из 
дигане, наука, култура и об
разование. Моята тема на ра 
знекване ще бъде за млади

Стаменов, ученик от трети 
клас на гимназията.Мнлорад Цветков

В.В.
ност на младежката органпза 
пия което е една от основни 
те предпоставки за успешно 
действуваме във всички струк

ДЕЙНА
МЛАДЕЖКА ОРГАНИЗАЦИЯ

— Какво очаквам от Конг 
реса? Страхувам се на този 
стереотипен въпрос да не бъ 
де стереотипен и отговора- 
ми. Конгресът гцс помогне 
младежта да намери същинс 
кото си място в нашето об
щество. Дв стане единна и 
монолитна обществено-поли
тическа рганизация с една 
цел: успешно изграждане на 
новия човек в нашето само- 
управително социалистичес
ко общество. Но това търси 
упорита и конкретна дейност 
на всички членове, организа 
ции и ръководства на младеж

От 1 ноември - младежка 

политическа школа ССОЮ и Програмата на Съ
юза на югославските ко
мунисти. Предприемат се и 
конкретни акции за преоб
разование на селото, като 
,.Съвременна селска домаки 
ня" и др.

По този начин младежите 
от Доганииа се присъединя
ват към младежите в Сър
бия и Югославия в предкон
гресната активност и дават 
достоен принос в борбата 
за социалистическото преоб
разование на нашата стра-

Младсждите от село До- 
ганнца в Босилеградска об
щина са едни от най-актив
ните в общината. Организа
цията има 54 членове. От 
тях шест души членуват в 
СЮК. Двама младежи са 
членове на делегацията в 
местната общност, а един е 
член на Съвета на местната 
общност.

Ръководството на младеж 
ката организация е твърде 
дейна пред младежките кон 
треси. Младежите на събра
ния си проучават .марксист
ка литература, акционно-по- 

Ст. Станков литическата програма на

Учителският колектив при 
гимназията „Йосип Броз Ти 
то" в Димитровград прие 
програма за извънкласова 
дейност на учениците. От 15 
октомври започнаха с рабо
та секциите по марксизъм, 
музикалната и две секции по 
история. Освен тези ще ра
ботят -най-малко по една сек 
ция по предметите, които се 
изучават в гимназията.

Тези секции, в които ще 
членуват почти всички уче
ници, имат за цел да обхва
нат онези ученици, по опре 
делени предмети показващи 
най-добър успех. За слабите 
ученици ще бъде организира 
но допълнително обучение. 
Имайки предвид, че един у- 
ченик може да членува най- 
много в две секции новопри 
етата програма има за цел да 
въведе учениците в професи 
оналната ориентация.

През годината за всички 
секции ще бъдат организира 
ни 450 часа отнооно най-мал

ко по два часа седмично за 
всяка секция. Работата им 
ще приключи през първата 
половина на април,така че 
ще има време и за по-серио 
зно учене към края на учеб 
пата година.

1Освен споменатите, от 
ноември ще започне с рабо 
та и младежка политическа 
школа при гимнизията. Про 
грамата вече е изготвена и 
същата разглежда Общин
ския комитет на Съюза на ко 
мунистите и Общинската кои 
ференция на Съюза на мла
дежта. Младежката полити
ческа школа в гимназията 
ще организира сказки два пъ 
ти седмично по два часа и 
в нея ще участвуват около 
30 ученика, предимно от III 
и IV клас. В секцията ще 
бъдат само ученици, с добър

та по провеждане станови
щата на Третата конференция 
на СЮК, партийните и мла
дежки конгреси. на.

Митко Д. Рангелов, учител

Седемте секретари на СКОК)

ЗЛАТКО ШНАЙДЕРуспех и кандидати за члано 
ве на Съюза на комунистите.

А. Д.

Златко ШНАЙДЕР бил по
литически секретар на ЦК 
па СКОЮ от 1924 до 1926 го 
•диша. Роден през 1903 годи
на, а починал като 28-годи- 
шеи, 1931 година. Бил инте
лектуалец. През есента яа 
1924 година започнал да изда

— бил пуснат от затвора. Ре 
акционните кръгове, като за 
бележили, че СКОЮ 
лил своята дейност отново 
го арестували и започнали 
да го мъчат. Шнайдер се 
държал гордо. Бил осъден на 
5 години робуване и 
жестоко мъчене починал на 
14 октомври 1931 година.

От повторното арестуване 
през средата на март 1927 
година Златко Шнайдер се 
намирал в Главняча, 
парка на студентския 
щад в Белград. През

Партията и Червената 
мощ направили ред. Обик
новено една другарка член 
на Партията или СКОЮ, се 
грижила за определен брой 
арестувани комунисти.

В Главняча го посещавала 
и майка му. Винаги когато 
види сивото му затворни 
ческо облекло, потъмнялото 
му измъчено и неизспано ли 
це, горчиво плакала. Златко 
непрестанно я 
казвал: „Недей 
майко, аз 
Трябва да бъдеш горда, че 
страдам за така нещо възви 
шено и хуманно. Бъдещето 
е пред нас. Борбата току-що

БОСИЛЕГРАД заси-

ЙЙ4ЙМанифестация в чест 

на младежкия конгрес след
нов вестник „Млад болше 

вик”, орган яа ЦК па СКОЮ. 
Бил инициатор па политика 
та за образование и идеолога 
ческо възпитание на скоевци 
те. Имал огромен талант ка 
то оратор, бил твърде обра
зован, силна интелектуална 
личност. Арестуваш като се 
кретар на нелегалния СКОЮ 
но понеже не признал цшцо

ва

и младежите — работници 
От градския младежки актив 
се съревноваваха в няколко 
спортни дисциплини. Между 
другото състояха се спортни 
срещи по футбол, волейбол, 
ръчна топка, тенис на маса 
и друго.

По повод провеждането на 
Осмия конгрес на Съюза на 
младежта в Сърбия, в Боси
леград се устроиха спортни 
манифестации — Октомври 
йски младежки срещи.

Младежите от гимназията, 
учелшцето за квалифицира
ни работници, граничарите

утешавал и 
да плачеш, 

не съм виновен.
зад

пло-
първи

те дни никой не могъл да 
го посети, а сетне допусна
ли да муВ. В. донасят храна.
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ФИЗКУЛТУРА 11ШП1Конкурсната комисия при организа
цията на сдружения труд на Комунално- 
жилищното предприятие ..Услуга“ в Дими
тровград обявява

/Г
само

'ЛлхрслйВисока загуба в 

равностойна игра КОНКУРС 5 ИЗВЛЕЧЕНИЕ ОТ РАЗПИСАНИЕТО НА РЕЙСОВЕТЕ
I Тръгва от Пирот Тръгва за Пирот
■ В ЧАСА В ЧАСА
■БЕЛГРАД 10,00 и 14,15 БЕЛГРАД 6,45 и 14,40

[кРАПГЕвД’ ^14Д0 ^нПоО5'00

; СКОПИЕ 11,30 ЛЕСКОВАЦ 6,45, 7,00 и 12,00
8ЛЕСКОВАЦ 7,00, 14,30 15,25 ЗАЙЧАР 18,30
■ ЗАЙЧАР 4,30

за попълване на работно място 
РЪКОВОДИТЕЛ НА СТРОИТЕЛНО- 

се приема на.»Младост" (Орляне) — „Асен 
Балкански’' 3:0 (1:0)

Орляне, 20 октомври. Игри 
ще на „Младост". Зрители о-
коло 400. Време хубаво____
ра. Терен — нераве^. Съдия 
Т. Ковачевич.

ЖИЛИЩЕН ОТДЕЛ-лицето 
неопределено време.

Условия:
а) средно образование-строителен 

ник с пет години трудов стаж.
б) средно геодетско училище с две го

дини трудов стаж.
Кандидатите трябва да притежават не

обходимите морално-политически
Конкурсът е валиден 15 дни след пу

бликуването му във вестник „Братство“.
Доколкото в предвидения срок не се 

обадят кандидати със съответна професио
нална подготовка 
качества —

тех-
за иг

4,30, 13,30 и 
4,30 и

КНЯЖЕВАЦЗа разлика от гиналата 
седмица, когато футболисти- 

..Асен Балкански”
15,45качества. КНЯЖЕВАЦ 4,00, 5,40 и 

12,00
ЗВОН. 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 

6,00 9,15, 10,00, 12,10, 14,10,

ЗВОНСКА БАНЯте на спе
челиха един мач след слаба 
игра, в днешната среща «въ
преки добрата 
тровгр адските 
претърпяха поражение в ма 
ча срещу ,.Младост" с резул 
тат 3:0 (1:0).

15,30
ВЕЛИКО БОНИНЦЕ 5,45 

7,00, 9,00 12,00, 
13,00 и 16,00

игра дими- 
футболисти

и морално-политически 
конкурсът остава открит до 4,30, 5,00,

5,45, 7,00 9,00 10,45 
12,00, 13,00, 15,30 16,00,

16,00 17,00, 17,25,18,45 адо, 2б,00
А. КРИВОДОЛ 4,30 д. КРИВОДОЛ
ДОЙКИНЦИ 4,30 ДОЙКИНЦИ
Т. ОДОРОВЦИ 6,00 и 12,00 т- ОДОРОВЦИ 10,00 и 14,30 

ВЕЛИКА ЛУКАНЯ 5,00 и 
15,15

НИШОР 5,00, 12,10 15,15 и 
18,10

БЛАТО 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

4,00, 14,30
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 
ДИМИТРОВГРАД «а всеки ДИМИТРОВГРАД на 
час од 5,00 да 22,00 час 5 00 д0 22,00
ТЕМСКА 5,10, 7,00, 9,00,13,00, ТЕМСКА 4,30 6,05, 8,00, 12,00 
13,55, 15,00, 17,00 21,00 и 22,50 
ШУГРИИ 13,00 ЩУГРИН
ВЕЛ. СЕЛО 5,10, 6,40, 7,50 ВЕд СЕЛО 4 30, 6,05, 7,15

9.40, 11,40, 13,05, 14,45, 16,00 900 110о, 12д0, 14,10,15,
17.40, 19,40, 21,00, 22,50 17,00, 19,00, 20,10, 22,10

РАСИИЦА 5,10, 6,30, 7,30, РДСНИЦА 4,40, 6,05, 7,00,
13,00, 14,35, 15,40, 21,00, 22,30 12,20, 14,10 15,15, 20,10 22,10

ДРЖИНА 5,10, 6,30, 13,00, ДРЖИНА 4,40, 6,05, 12,20,] 
41,35, 19,00, 22,35 
ОСМАКОВО 5,05, 6,50, 13,00, ОСМАКОВО 4,20, 6,05, 12,00« 
15,00 20,00 14,10, 19,00 "
ЙЕЛОВИЦА 7,00, 16,00 ИЕЛОВИЦА
СУКОВО 5,10, 7,00, 13,15, СУКОВО

попълването му.
Личен доход — според Правилника за 

разпределени^ на личните доходи.
Заявления с необходимите документи 

за изпълняването на търсените в конкурса 
условия, обгербвани с 1 динар, се' изпращат 
на следния адрес: КОМУНАЛНО-ЖИЛИЩ
НО ПРЕДПРИЯТИЕ „УСЛУГА“, ул „Маршал 
Тито“ № 44. Димитровград.

15,00

14,00
БАСКЕТБОЛ 15,00

В. ЛУКАНЯ 6,00 и 16,30 
НИШОР 6,30, 12,45, 17,00 иЗагуба в

последната среща
18,45

БЛАТО 5,10, 6,30, 12,00, 13,30, 
14,40, 21,00 (и 22,40 

Б. ПАЛАНКА на всеки час 
од 5,00 до 22,00 
КАМИК 5,00 16,00

След късо боледуване на 16 октомври т. г. в 
своя дом почина нашия никога незабравим баща, 
свекър, и дядо ЕВТИМ СТАНОЕВ СТОЯНОВ ро
ден на 15 август 1892 година в село Бранковици 
Той не признаваше умора, ни то старост, винаги 
посрещаше човека на крак, било роднина, прия
тел, познат или пътник, стар или млад. Той обича
ше да работи, и беше приятен събеседник. Обича
ше да посъвена и поучи, никак не желаеше Да уко
рява, или да налага своето желание и воля на дру
гото. Като бригадир той взе участие в изграждане
то на ВЕЦ „Власина” през 1950 година.

Изказваме голяма благодарност на лекарите от 
Здравния дом в Босилеград и от хирургическото 
отделение във Враня, които всичко сториха да 
продължат годините на болния Изказваме искрена 
благодарност на съселяните от Бранковци и дру
ги приятели, които присъствуваха на погребението 

споделиха с нас тежката скръб и болка. 
ОПЕЧАЛЕНИ:

„ТОПЛИЦА” (АОЛЙЕВАЦ)
— „СВОБОДА" 76:37 (34:21)

Долйевац, 20 октомври. Иг> 
рище на „Топлица” Зрители 
около 200. Време хубаво за 
игра. Съдия Н. Бецич (Леско 
вац) и 3. Ристич (Ниш).

- „Свобода": А. Вукович, Л. Ве 
личков. В. Петров, Т. Тодо
ров, Н. Минев, М. Петров С. 
Ранчев.

КАМИК

14,10 16,00 20,10, 22,10
всеки

14,10 16,00, 20,10, 22,10
12,00

В последната среща на съ 
Централната и с товастезанията в 

сръбска група баскетболисти 
те на „Свобода” бяха високо 
поразени в срещата срещу 
отбора на ,.Топлица” с резул 
тат 76:37 (34:21). Като оправ 
дание за поражението може 
да бъде. че най-добрите ба
скетболисти на „Свобода” не

Синове; Стоян и Ставри, дъщеря То
на, снахи Велика и Борка, зетове Спиро 
и Илия, внуци: Василка, Зорица, Вин- 

Нада, Дара, Жарко, Войкан и

14,10, 18,30 22,10

ка,
5,00, 12,00 ■

4,30, 6,05, 12,30,5
Славко.

На 24 октомври 1974 години се наврши пет го- 
и незабравим баща, 15,00 14,40 адини от смъртта на нашия мил 

дядо.играха в днешната среща. ПЕТРОВАЦ 5,15, 15,00 
М. ЙОВАНОВАЦ 5,10, 6,40, 

13,10, 14,50 20,00

4,30, 14,10
4,30 6,05,2

ПЕТРОВАЦ 
М. ЙОВАНОВАЦ 

12,30, 14,10 19,00

а
СТРАТКО ПЕТРОВ 

от Димитровград
По този случай ще положим цветя на гроба му.

Семейство Петрови

След завършилите състеза 
ния димитровградските баете 
болсти се класираха на чет
върто място от десет състеза 
ващи се отбора.
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А. Д.

партия! Да живее пролета
риатът!” А когато отправил 
и последния изстрел из гора 
та екнал лозунгът: „Да жи 
вее комунизма”. След туй се 
чул още един изстрел. С не 
го той изпълнил клетвата си
— шгкога да не падне в ръ
цете па буржуазната поли
ция. Между вещите му бил 
намерен нотес, в който би 
ло записано: „Който умре 
за великото дело — освобож 
деннето на трудовия човек
— той знае защо е умрял”, 
н „Без пролетарска честност, 
пожертвователност, смелост
— няма пролетарски револю 
цнонери”.

Тая работа най-дълго нзълня 
Перо . Половин (1923- 

Когато
и вече 

квалифи
обущарски занаят 
през 1921 година е 
цирам обущар. Известно вре 

работил в Нови Сад, а 
през пролетта па 1922 годи 
па заминал за Белград. Пър 
вата по-зиачитсляна акция, в 

било
1 май 1922 

Загинал 1930 годи-

крадеца! Държтс крадеца!" 
Настанала блъсканица. Ня
кои граждани започнали да 
тичат след Златко. Отнякъде 
изникнали и жандарми, Злат 
ко обаче дошел до аятомоби 
ла, хванал се за бравата. Н 
тогава се случило нещо, ко 
ето нито остроумния и пре 
циз1Шя Мия Орешки не мо 
жал да предвиди. ГР°1°*РУ 
бил хлъзгав и хващайки се 
за бравата на автомобила, 
който вече се движел, Злат 
ко се спънал и паднал. * 
плашен от блъсканицата, шо 

Анджелко Гуати дал 
гас и избягал, Окървавен 
Златко останал да лежи на

вал
1924)

Хубавите дни те-е почнала, 
първа ще дойдат....

Въз основа на информаци 
Златковото движе 

Мия

1924 годи
на бил забранен Съюзът на 
работническата младеж 
и „Младия работник”, дрсз 
август същата година, се явя 
ва вестник „Млада гвардия". 
През септември бил затво
рен. Същата година го ату- 
спалн н той заминал за 
Москва къдсто прекарал че 

След Петия

ме па
ите на 
ние.
Орешки, тогавашен органи
зационен секретар на 
бягство.

На 17 март след като чул 
присъдата Златко без дума 
се обърнал и се запътил към 
коридора. Бягството било ве 
че подговетно. Като излязъл 
«а вратата, забелязал, 
ма никой. „Хубаво!” 
слил си. Бръкнал в джоба 
и изведнъж хвърлил в очи- 
пит/ер. Слде туй започнал да 
бяга. Излязъл от двора на 

.към Ка

когато бил съден,
чс-която участвувал 

ствувансто на 
година.
на.

тири години, 
конгрес на младежкия Ин
тернационал, Перо Попович 
се завръща в Югославия. 
За кратко време се обновя 

Централния комитет, в 
който влизат Мия Орешки, 
Янко Мишич, И осни Дсбел- 
як и др. Перо също бил член 

ЦК.

В Белтрал бързо пролича
ват неговите революционни 
способности. Веднага 
свързал с белградските мла 
ди комунисти и без оглед па 
терора и 
станал един от най-активни 
те членове.

сече ня 
поми-

фьорът вапреследванията

тротоара*
Когато отново

Главняча бил окован
съда и се запътил 
лемегдан. След него, целият 
ч&рвен, тичал полицейският 

„Дръжте

бил дока- Чествуватето на 1 май 1923 
година било още по-внуши
телно. Перо Попович Ага бил 
член на местния комитет на 
СКОЮ по това време. Об 
знаната и Законът за защита
па дъжавата допринесли юго те не реагирали.. 
славекото пролетерско мла- питали да ги изнепадят, но 
дежка движение да остане двамата открили силен огън. 
без свой вестник. Затуй през Набързо Колумбо, за да не 
1922 година бил издаван вест падне жив в ръцете им, се 
пик „Млда работник”. Вест- прострелял. Ага също открил

огън, тю и той бил ранен. 
Същевременно викал: „Да 
живее

ата
раи в 
във вериги. На 14 август 1930 година 

била подготвена 
Когато Ага приегъ- 

към Колумбо, агенти- 
. Те се о-

стражар викал: сутринта
засада.
пил

ПЕРО ПОПОВИЧ — АГА

Перо Попович — Ага е ща “ ^ преденипо шро 
родей на 28 януари 1905 го Падините билцЛ пай-трудпп- 
лина в Титово Ужице. В де ™Г^^вота^ на младия По 
ветата година остава кръ- „ович Това били години на 

които* Iгайдатарого* имало глад, б^инииздевател-

» еж—:-“-
голина. От 1915 до 1921 годи- ос1|аш|ОТО училтцс изучил 
на пребивали по сиропитали

пикът имал малък тираж, па 
затуй неговото разпространя 
«ане било твърде важно. комунистическата * «*. -*
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В носове но отдих и почивно
ИНТЕРЕСНИ НОВИНИ ЗА 

БЕЛГРАД
БЕЛГРАДСКЛ'1'Л КРЕПОСТ 
ПО ПРИНЦИПИТЕ ИЛ ВО
БАН шФренския маршал и ин
женер Вобан (1633-1707) е 
бил най-голям инженер, ко
гото познавала историята 
на войните. Той се прочул 
не с ръководене на армии, 
а със строене на крепости. 
Той пръв започнал да строи 
крепости. По принципите па 
Во(хш построена е и Бел- 
гртдската крепост от страна 
па австрийците от 1719 до 
1730 година.

ПРЪВ МОСТ МА СЛВЛ
На река Сава при Бел

град за пръв път е построен 
мост 1884 година. Това е мо 
стът, овързващ железопът
ния транспорт между Сър 
бия н Австроунгарни. Мо
стът с построен от страна 
на едно френско предпри
ятие за две и половина го 
дини. През Първтта светов
на война мостът е разру
шен, а през 1919 година въз 
обновен.

»

I1гМоже ли Роберт 

Манчов?!
П< I №

\ Ф
'5 я и

\
Доби писмо од средниятога сина да 11 

идем у Нови Белград на иърщен.е. Имаю ] I 
принов. Родило се мушко дете. Колко 11 
млого се зарадува да знайете. Пето унуче. И < 
млого ми беше мерак да видим и Белград.

Стцго там, насъбраше се гоейде кумат. 
Видим сее Йе добре, ама ме копка кико че 
кърсте детето. Първо изока синагога насаме.

— Бре, Петре, убава работа, голема ра
дост за мене. ама мене ме интересуйе кико 
че кърстите детето — избрасте ли му име?

— Избрало тате. — рече спиат и си да
ва отоди.

— Аа*азжис да сте избрали, ама мене 
ме интересуйе койе име сте избрали?

— РОБЕРТ! РОБЕРТ!
— РОБЕРТ? ! — йедвам повтори я. — 

Ама дете тсикво йе това име. У наше село 
нема те кова име Щто грозите децата с текеая 
имена. Я гледе киква имена ни йе имамо: ! 
Станко, твоето име Петар, па мойето име ' 
Манча, па Георги, Иван, Стоян, Тодор и кол- 
ко поще другиква имена, а вие — РОБЕРТ!? ' ,

Детето слегну рамена, виде че я се мло- \ | 
го расърди, шъпчаше кещо със снауту и синът 
на дейде при мене:

— Знаеш ли тате, ние требе детето да 
кърстимо с модерно име. Видиш ли моите 

■брака кико су кърстили децата Силвана, Жак- 
лина и мушката Вилсон и Чарли...

Са то-са реко че говорим сви де ме чую 
и ку мат да чуйе:

-— Бре деца — реко я — това Роберт на 
мене се не непада. Кико че га окнемо с ба- \ 
буту ка дойде у село. ,.Бре Роберте, я узки 1 
стовнете та донеси водицу... --Има да мине- 1 
мо за шегу у село. Не йе ли късно на детето ‘ 
да си дадемо нашинско име. Кико че буде 
ютре ка детето пойде у школу и даскалат , 
каже: Роберт Манчов. Това че буде за шегу. . .

Ка това реко, първо се обади снаата:

— Я йедно дете имам и очу да буде 
Роберт ...

Щом снаата пресече. значи че буде Ро- I 
берт. Я млъкну, ама кико че кажем на бабу 
Станию ка сригнем у село. Че извлечем я де- I 
белият край.. .

дело ма Иван Мсшгрооич.
БЕЛГРАД — СЕДАЛИЩЕ 

НА СУЛТАН
Стария Белград е почти 

унищожен в пожара 1572 
голина. На той е възобновен 
й по време на султан Седим 
Н, става негова втора сто 
лица и център за воени опе 
рации в Европа.

1930
Калемсглап по- 

като при

па негово място през 
голина на 
строен паметник 
знание пи Франция. През 
1928 голина построен е па
метник „Победпик" творба 
па Иван Мештрович. Памет 
пикът на Незнайния воин на 
Авала построен е през 1938 
година. И този паметник е

|

ПЪРВИ ПАМЕТНИЦИ НА 
БЕЛГРАД

Пръв паметник в Белград 
е открит през 1848 година 
в днешния Караджорджев 
парк. Паметникът е постро
ен в чест на освободителите 
на Белград от 1806 година. 
През 1882 
на Републиката е открит па 
метник на Махаил Обрено-

па днешния лощад

внч, построен от италинскня 
скулптор 
През 1913

Докторът: — Странно, ва
шата температура се кач
ва заедно с цените.

(„Конфиданс“ — Париж)

Енрико
година е постро

ен паметник на Караджорд 
же, който е разрушен през 
Първата световна война и

Паци.

Без думи
„Пари Мач“ — Париж

ФИЗИЧЕСКИ ЗАКОН 
Колко по-висока е трибу

ната, толкова по-тежка е 
думата, която пада от нея.
ЗА СПРАВВЕДЛИВОСТТА 

Къде е справедливостта? 
Нашите потомци ще се сме
ят до припадък на бюрок
рацията, а ние така страда
ме от нея.

ДЪЩЕРЯТА СИ Е 
ДЪЩЕРЯ

Да прости и забрави мо
же само майката, 
може да прости, но не за
бравя. Сестрата може да за
брави, но не прощава. Дъ
щерята и не забравя, и не 
прощава.

АМА ВИЕ НЕ ЗНАЕХТЕ 
ЛИ ТОВА?

Брей, че натура имат това 
жените! Те обичат да се ха
ресват дори и на тези, кои
то не им харесват.

Жената

ВЕРНОСТТА СЕ ЦЕНИ 
ВИНАГИ
— Трябва да ви призная 

— казала Коломбина на Ар. 
лекин, 
це...

че аз нямам сър-ПАРАДЕН И ЗАДЕН ВХОД 
На върха на славата се из 

дигат през парадния вход, а 
парад през задания.

— О, това 
джентълментски се. поклонил 
Арлекин, — цял живот съм 
мечтал за вярна съпруга.

е чудесно;
: МИНИАТЮРИЕДНО НА УМ\ — Как може да гласувате 

за предложение, без да сте 
се запознали със съдържани 
ето му?

.АНГЕЛИ НЕБЕСНИ’* 
Верните мъже ставали все 

по-малко? Съгласна съм с 
вас жени~. Не тогова мъже
те ви изневеряват с небес
ни ангели!...

— Какво бръщолевите? 
Нали знам кой го е напра
вил?... КОКТЕЙЛ:

ЗАПОМНЕТЕ
Няма такива стени, през 

които семейните 
не биха 
навън.

Запитали един съвременен 
мъж: „Кое предпочитате у 
жената — ума или красота
та?”

,,Коктейл” — отвърнал той.

МАНЧА 1 ЩАСТЛИВКА 
Жената на главния режи- 

съор е застрахована от ста
рост.
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